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             AOS NOVOS ASPIRANTES

Bem-vindo  a  bordo!  Agora  você  é  um(a) Aspirante  da
Marinha  do  Brasil.  Proveniente  do  Colégio Naval ou de
concurso público, você foi selecionado dentre os melhores da
sua  geração para fazer parte de uma das mais tradicionais
instituições do Brasil – a Escola Naval.

Durante os anos que passará na Ilha de Villegagnon, você
será muito exigido no que se  refere aos aspectos militar,
acadêmico e físico. O sucesso em todas essas áreas deverá
ser sua meta. Para isso haverá necessidade de dedicação e
esforço. O aperfeiçoamento será intenso e constante, pois aqui
a sua formação será forjada para que seja um líder.

A carreira escolhida é das mais fascinantes. Acentua o amor
pela Pátria e potencializa o respeito e a admiração pelo mar.
Você deverá estar consciente, porém, de que ela possui várias
barreiras a serem vencidas. A força de vontade e o espírito de
sacrifício serão as principais armas de que precisará.

Não se  esqueça  de que  você  faz  parte de uma  pequena
fração  da  sociedade  brasileira,  na  qual  muitos  desejariam
estar.  Escolher  ser  Oficial  de  Marinha  é escolher  comandar
homens  e  mulheres,  em  presença  da  infinidade  do  céu  e
sobre  a  imensidão  do mar,  para  o bem de  nossa Marinha  e
para a defesa de nosso País.

Jovem Aspirante, a Marinha do Brasil  lhe parabeniza pela
escolha e deseja um futuro de plenas realizações e felicidades.

Bons ventos e mares tranquilos!
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APRESENTAÇÃO

Este  livro  que  você  começa  a  folhear  é,  por  tradição,
chamado  de  NOSSA VOGA.  O  termo  voga,  rotineiramente
empregado  nas  atividades  de  remo,  significa  cadência.  É
nesse contexto  que  surge  sua  finalidade principal:  transmitir
informações importantes que contribuam para a boa formação
daqueles que se iniciam na carreira naval, bem como auxiliar
o(a)  novo(a) Aspirante a adaptar-se à vida, à cadência  da
Escola Naval e, enfim, à NOSSA VOGA.

Com tal  propósito,  em 1954,  teve  origem o  livro  NOSSA
VOGA. Após um período de ausência durante a década dos
anos sessenta, retornou no início dos anos setenta, para não
mais se  ausentar  da  formação dos  Aspirantes.  Os capítulos
seguintes  trazem  informações  sobre  a  Marinha  do  Brasil,
Instituição na qual você ingressará, sobre as funções que você
exercerá e sobre a preparação que você terá. Por este motivo,
a leitura atenta e minuciosa da NOSSA VOGA proporcionará,
com certeza,  uma  adaptação  mais  suave  à  vida  na  Escola
Naval e às tradições marinheiras.

A todo pano! A Marinha do Brasil confia e  se orgulha de
você, Aspirante da Escola Naval!
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O PODER NAVAL

Toda Nação, ao organizar-se em Estado, escolhe formas de
garantir  seus  interesses,  fazer  respeitar  suas  vontades  e
perpetuar sua soberania. A expressão integrada dos meios de
que dispõe efetivamente a Nação para manter seus objetivos
é  o  Poder  Nacional.  E a  parte  desse  poder  diretamente
voltada para o mar é o Poder Marítimo.

O Poder Marítimo é a capacidade resultante da integração
dos recursos de que dispõe a Nação para a utilização do mar e
águas  interiores,  quer  como  instrumento  de  ação  política  e
militar,  quer  como  fator  de  desenvolvimento  econômico  e
social.

O Poder Naval é um dos componentes da expressão militar
do Poder Nacional e integrante do Poder Marítimo, capaz de
atuar no mar, nas águas interiores e em certas áreas terrestres
limitadas de interesse para as Operações Navais, incluindo o
espaço aéreo subjacente, visando a contribuir para a conquista
e  a  manutenção  dos  Objetivos  Nacionais  de  Defesa,
identificados na Política Nacional de Defesa (PND), conforme
as diretrizes estabelecidas pela Estratégia Nacional de Defesa
(END).

Assim,  o  Poder  Naval  compreende  os  meios  navais,
aeronavais e de fuzileiros navais; as infraestruturas de apoio; e
as  estruturas  de  comando  e  controle,  de  logística  e
administrativa. As forças e os meios de apoio não orgânicos da
MB, quando vinculados ao cumprimento da missão da Marinha
e submetidos a algum tipo de orientação, comando ou controle
de autoridade naval, serão considerados integrantes do Poder
Naval.
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Para  o  Brasil,  o  uso do  mar  se  constitui  em uma opção
primeira para a concretização dos anseios de desenvolvimento
nacional  e afirmação político-econômica  no  cenário  mundial.
Assim, é essencial a existência de um Poder Marítimo forte em
todos  seus  elementos,  neles  incluído  o  Poder  Naval,  a  ser
exercido pela Marinha do Brasil.

- 9 -



A MARINHA DO BRASIL

A Constituição Federal assim se expressa:

“Art.142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo
Exército  e  pela  Aeronáutica,  são  instituições  nacionais
permanentes e regulares, organizadas com bases na hierarquia
e na disciplina, sob a autoridade suprema  do  Presidente  da
República,  e  destinam-se  à  defesa da Pátria, à garantia dos
poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da
lei e da ordem.”

A Marinha do Brasil é, portanto, uma instituição nacional, pois
reúne  homens  e  mulheres  de  todo  o  Brasil,  formando  uma
organização que incorpora valores e procedimentos comuns, a
fim de assegurar ao Estado segurança e garantir seus poderes
constitucionais. É permanente, porque não pode ser dissolvida.
E, sendo regida por leis, é regular.

A hierarquia  é  um  dos  sustentáculos  da  Marinha.  Ela  é
definida como a ordenação da autoridade, em níveis diferentes,
dentro da estrutura organizacional  de nossa Instituição. Essa
ordenação é feita levando-se em consideração a experiência
do  indivíduo,  suas  qualidades  e  sua  competência,  ou  seja,
todas as características humanas que vão se aprimorando com
o  passar  do  tempo,  na  medida  do esforço de cada um.
Legalmente, a ordenação se faz por antiguidade, dentro do
posto ou  graduação.  O  respeito  à  hierarquia  reside  no
acatamento à sequência da autoridade.

A disciplina, a outra base da Marinha, é a rigorosa obediência
e  o  acatamento  integral  das  leis,  regulamentos,  normas  e
disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam
seu  funcionamento  regular  e  harmônico,  traduzindo-se  pelo
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perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um
dos  componentes  desse  organismo.  Ela  é  inseparável da
hierarquia e do  respeito, e ambas são resultados do equilíbrio
consciente entre a autoridade e a obediência.

Adicionalmente  ao  que  foi  mencionado  na  Constituição
Federal,  a  Lei  Complementar,  que  dispõe  sobre  as  normas
gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças
Armadas, confere à Marinha do Brasil as seguintes atribuições
subsidiárias afetas ao Poder Marítimo:
➢Orientar  e  controlar  a  Marinha Mercante  e  suas  atividades
correlatas, no que interessa à defesa nacional;
➢Prover a segurança da navegação aquaviária;

➢Contribuir para a formulação e condução de políticas nacionais
que digam respeito ao mar;
➢Implementar e fiscalizar o cumprimento de leis e regulamentos,
no  mar  e  nas  águas  interiores, em coordenação com outros
órgãos do Poder Executivo, federal ou estadual, quando se fizer
necessário, em razão de competências específicas; e
➢ Cooperar com os órgãos federais, quando se fizer necessário,
na  repressão  aos  delitos  de  repercussão  nacional  ou
internacional, quanto ao uso do mar, águas interiores e de áreas
portuárias,  na  forma  de  apoio  logístico,  de  inteligência,  de
comunicações e de instrução. 

 O  trato  dos  assuntos  relacionados  às  atividades
subsidiárias  é  da  competência  do  Comandante  da  Marinha,
designado, pela Lei Complementar n º 97, de 9 de junho de 1999,
como Autoridade Marítima. 

A  missão  constitucional  da  Marinha  do  Brasil  contempla,
essencialmente, o conceito de emprego do Poder Naval. Dessa
maneira,  fica  estabelecida  a  seguinte  Missão:  “Preparar  e
aplicar  o  Poder  Naval,  a  fim  de  contribuir  para  a  Defesa  da
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Pátria”.  A partir  daí  a  missão  da  Marinha,  mais  abrangente,
registra  a  seguinte  redação:  “Preparar  e  empregar  o  Poder
Naval,  a  fim  de  contribuir  para  a  defesa  da  Pátria;  para  a
garantia  dos  poderes  constitucionais  e,  por  iniciativa  de
qualquer destes, da lei  e da ordem;  para o cumprimento das
atribuições  subsidiárias  previstas  em  Lei;  e  para  o  apoio  à
Política Externa”.

A essência da missão da Marinha está voltada para o Poder
Naval.  No  exercício  deste,  ela  deve  ser  permanentemente
capaz de empreender ações diversas, podendo ser destacadas
as seguintes tarefas básicas:

➢Negar o uso do mar ao inimigo;
➢Controlar áreas marítimas;
➢Projetar poder sobre terra; e
➢Contribuir para a dissuasão.

As capacidades para negar o uso do mar, controlar áreas
marítimas  e  projetar  poder  sobre  terra  terão  por  foco
incrementar  a  segurança  e  a  habilitação  para  defender  as
plataformas petrolíferas, as instalações navais e portuárias, os
arquipélagos  e  as  ilhas  oceânicas  nas  Águas  Jurisdicionais
Brasileiras (AJB) e responder prontamente a qualquer ameaça
às  Linhas  de  Comunicação  Marítimas  (LCM),  onde  houver
interesses  nacionais,  nos  termos  do  direito  internacional.
Reforça-se que, desde o tempo de paz, o objetivo prioritário da
estratégia de segurança marítima é contribuir para a dissuasão
contra  qualquer  concentração  de  forças  hostis  nas  águas
interiores e  espaços marítimos,  sob a  jurisdição brasileira.  A
seleção e a precedência das tarefas são função da situação,
sua evolução e do planejamento estratégico decorrente. Elas
são aplicadas  no contexto amplo de uma campanha e cada
uma se desenvolve por meio de diversos tipos de operações e
ações  de  guerra  naval,  podendo  abranger,  também,  as
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atividades  de  emprego  limitado  da  força  e  as  atividades
benignas.

“Uma nação, que confia nos seus direitos, em vez de confiar
nos seus marinheiros e soldados, engana-se a si  mesma,  e
prepara a sua própria queda.”

Ruy Barbosa

  

(Navio Porta-Helicópteros multipropósito “Atlântico” A140)

- 13 -



AS ÁGUAS JURISDICIONAIS BRASILEIRAS

A AMAZÔNIA AZUL

A compreensão do valor estratégico da Marinha é derivada
direta da percepção do significado que o mar tem para o Brasil.
Pelo mar, chegaram os nossos descobridores e, também, os
nossos primeiros invasores. Na época do Império, nele lutamos
pela  integridade  do  território  e  pela  defesa  dos  nossos
interesses. Já no século XX, os ataques aos navios mercantes
nos levaram a participar de dois conflitos mundiais.

Com cerca de oito mil quilômetros de fronteira marítima e
mais de quarenta portos marítimos organizados ao longo do
litoral,  o  Brasil  ocupa  uma  invejável  posição  estratégica  no
Atlântico Sul.

Cerca de noventa e cinco por cento do comércio brasileiro
são realizados pelas linhas  de  comunicações  marítimas,
movimentando, anualmente, centenas de bilhões de  dólares,
somadas as  importações  e  as  exportações.  O processo de
globalização  da  economia  mundial,  que  diminui  barreiras  e
fomenta  o  intercâmbio entre os Estados, aumenta, ainda
mais, a dependência que o Brasil possui do mar.
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Desde  a  entrada  em  vigor  da  Convenção  das  Nações
Unidas sobre o Direito do Mar,  o Brasil,  como país  costeiro,
obteve  respaldo  para  atuar  em suas  águas adjacentes,  que
representam  um  acréscimo  de  cerca  de  cinco  milhões  e
setecentos  mil  Km²  ao  espaço  econômico  nacional,
praticamente  a  metade  do  nosso  território  terrestre.  Esse
patrimônio marítimo é chamado de Amazônia Azul, o mar que
nos pertence e devemos proteger.

Na  Amazônia  Azul,  a  Nação  brasileira  pode  explorar  e
explotar importantes recursos energéticos e os mais variados
recursos da biodiversidade marinha, destacando-se o petróleo,
o  gás,  o  carvão  mineral,  fármacos,  biomateriais,  nódulos
polimetálicos e as crostas cobaltíferas, além da pesca.

Essa configuração, histórica, geográfica, social e econômica
do País, determina, definitivamente, a sua vocação marítima,
tornando  possível  afirmar  que  o  mar  é  de  importância
estratégica para as gerações presentes e futuras de brasileiros.

Pela atuação de nossa Marinha na Amazônia Azul, evita-se
e reprime-se os crimes nacionais e transnacionais, além de se
garantir  a  segurança  da  navegação,  a  salvaguarda  da  vida
humana  no  mar,  bem como prevenir  a  poluição  hídrica  em
nossas águas.

“O mar é um curso de força e uma escola de previdência.
Todos os seus espetáculos são lições.”

                                         
                                           Ruy Barbosa

(Frase exposta na escada de acesso ao

2º  
 
pavimento do Edifício 2)
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O HOMEM DO MAR

O mar, tão vasto e tão intenso, é um grande mistério. Ele é
universal,  contínuo,  ligando  todo  o  planeta.  Poucos  foram e
poucos  são  aqueles  que  têm  coragem  de  enfrentá-lo,  de
conhecê-lo,  amá-lo e respeitá-lo,  para juntos,  Humanidade e
natureza, conviverem.

 
O  Ser  Humano,  atualmente,  exerce  atividades  diferentes

que o fazem viver no mar. O Marinheiro é aquele que defende
a Pátria no mar, pertencendo à sua Marinha.

O Marinheiro é, acima de tudo, valente. Seu trabalho não
pode parar por causa de uma tempestade ou mar agitado. Ele
enfrenta a fúria das águas, participa de exercícios de guerra,
de salvamento, onde todos dependem de todos.
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O  Marinheiro  é  amante  da  paz,  mas  ele  sabe  que,  se
navegar  é  preciso,  muito  mais  que  isto,  é  preciso  estar
preparado para lutar.

O Marinheiro sente saudade da família, dos muitos amigos
que  possui  em  terra.  Por  isso,  ele  precisa  estar  sempre
integrado  à  família  do  mar:  aos  companheiros(as)  do navio.
Assim, as ausências não parecerão tão longas e o retorno ao
lar será uma ocasião tão alegre quanto a volta ao navio.

O  Marinheiro  gosta  do  mar.  Nas  viagens  mais  longas,  é
como se o navio ficasse cada vez menor. Seu espaço fica mais
limitado,  mas ele vence essa dificuldade porque sabe o que
deve fazer, tem sempre companheiros, atividades de lazer e,
acima de tudo, muitas tarefas a cumprir.

O Marinheiro  é  um trabalhador.  No mar,  as atividades  se
multiplicam.  Exercícios  de  postos  de  combate  (quando  são
disparados tiros de canhão, mísseis, torpedos ou em situações
de  emergência),  homem  ao  mar,  manobras  táticas,
transferência  de  combustível  e  de  carga,  operações  aéreas,
desembarques  anfíbios,  patrulha  naval  e  fluvial,  socorro  a
outros navios, enfim, são atividades diárias que são cumpridas.
Ele(a)  deve  estar  sempre  pronto(a),  podendo  ser  exigido  a
qualquer momento.

O Marinheiro está sempre pronto para mudanças. Mudança
de  navio,  chegada  de  equipamentos  e  armamentos  mais
sofisticados,  desenvolvimento  de  técnicas  modernas,  novas
tarefas  e  novas  tripulações.  Mas  ele(a)  sabe que algumas
coisas não mudam, como o respeito mútuo a bordo,  o  forte
sentimento de solidariedade na carreira e a sólida formação
profissional que recebe da Marinha.
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O Marinheiro, em resumo, é um profissional que se orgulha
de bem servir ao País, no mar.

                        

       (Aspirantes em instrução nos avisos de Instrução da Escola Naval)

O(A) ASPIRANTE

A Marinha conta com cerca de setenta e seis mil militares e
três  mil  civis.  Como  a  Marinha  não  encontra  prontos,  na
sociedade, os líderes de que precisa, faz-se necessário que ela
forme  seus  próprios  Comandantes,  homens  e  mulheres
preparados para servir.

Para  que  um  organismo  militar  seja  verdadeiramente
fortalecido  pela  disciplina  e  forme  um  bloco  de  poder,  é
essencial  que  todos  tenham confiança  em seus  Chefes.  Do
contrário, as restrições de liberdade, a fadiga, o isolamento e o
trabalho  podem  parecer  arbitrários  e  sem  objetivo.  Nem
sempre se poderá explicar tudo aos subalternos, mas sempre é
possível  ao  superior  inspirar  confiança.  Quando  ele(a)  não
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possui  qualidades  pessoais  bem  definidas  e  reconhecidas,
recebendo sua autoridade apenas dos  galões  que  ostenta e
dos  regulamentos, seus subordinados não se acham   diante
de um líder, mas diante de seu cargo ou função.

É  necessário,  portanto,  desenvolver  em  cada  um  a
resistência  moral,  o  caráter  sólido,  de  tranquila,  serena  e
equilibrada  razão;  a  inteligência  viva  e  perspicaz,  aliada  à
cultura  vasta  e  eloquente.  Somente  da  perfeita  fusão  das
qualidades  intelectuais  e  morais  deriva  a  capacidade de
comandar e a certeza de o(a) líder  ser  seguido(a),
respeitado(a) e admirado(a).

A Marinha possui uma instituição de ensino  superior  que
visa à formação de seus futuros líderes, os Oficiais dos Corpos
da Armada, de Fuzileiros Navais e de Intendentes da Marinha:
é a Escola Naval.

Todo  ano,  cerca  de  duzentos  jovens,  ainda
desconhecedores  da  importância da Marinha, do valor da
verdadeira liderança e da mística do comando, ingressam na
Escola Naval e iniciam a formação de um homem e de uma
mulher completos, intelectualmente, moralmente e fisicamente,
capazes de obedecerem e de comandarem outros, para o bem
de nossa Marinha e do nosso País.

Para toda esta basilar formação, a nossa querida Escola
Naval está pronta.
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“Às  Praças  Especiais  cabe  a  rigorosa  observância  das
prescrições  dos  regulamentos  que  lhe  são  pertinentes,
exigindo-se-lhes inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado
técnico-profissional.”

(Art. 40 do Estatuto dos Militares)

CARÁTER MARINHEIRO

“Não sei qual é o estranho condão do mar. Parece, mesmo, que
em seus desígnios, ao criar as águas, criou Deus as mais nobres
virtudes humanas. O mar é o símbolo mais  aproximado do  Criador.
Tudo  nele  é  infinito  e  parece  ter  dele  a  onipotência,  porque  tudo
parece pequeno, frágil e perecível diante do mar.”
                                                              
                                                                                         Oswaldo Aranha
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CARÁTER

O Caráter, sob ponto de vista da Moral, pode ser definido
como o  conjunto  de  qualidades  que  distinguem as  pessoas
umas das outras. Há de sempre predominar como fundamento
da profissão do marinheiro.

Nos indivíduos em comando,  o caráter  se revela no valor
com que tomam suas decisões,  na  energia  com  que
impulsionam as ações e na abnegação com que suportam os
rigores do serviço e da guerra.

Na vida marinheira,  o caráter  adquire  traços especiais  da
influência do meio, dos hábitos de bordo, do amor que homens
e  mulheres  dedicam  a  seus  navios  e  à  profissão,  da
necessidade  de  cooperação  dentro  de  uma  mesma
embarcação  e  de  navio  para  navio.  Conhecer  muito  bem a
profissão é indispensável, mas não suficiente para os que têm
de  comandar,  dirigir  e  inspirar  homens  e  mulheres  nas
travessias perigosas, sob o mau tempo e no desenvolver das
operações  navais,  sob  a  ameaça  do  inimigo,  muitas  vezes
sequer avistado.

Logo,  o caráter do(a) Oficial de Marinha é  formado  por
qualidades  e  disposições, por  uma  certa  mentalidade,  por
traços especiais que cada qual deve aperfeiçoar em si próprio.
No seu conjunto, essas características compõem os dezesseis
rumos da chamada  “ROSA DAS VIRTUDES”, que enfeixa o
Caráter Marinheiro.
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A ROSA DAS VIRTUDES

A Rosa  das  Virtudes  foi  publicada  oficialmente  em 1954,
quando da divulgação da 1a edição do livro “NOSSA VOGA”.
Desde então, em que pese a evolução dos tempos, mantém-
se  inalterada,  em  consequência  de  seus  conceitos
exprimirem  as  verdadeiras  qualidades  dos  homens  e
mulheres  do  mar,  bem  como  tudo  aquilo  que  a  nossa
Marinha espera da formação moral  e profissional  de seus
Aspirantes.
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HONRA

A Honra é o sentimento que nos induz à prática do Bem, da
Justiça e da Moral.

É  a  força  que  nos  impele  a  prestigiar  nossa  própria
personalidade,  como  um  sentimento do  nosso patrimônio moral,
um misto de brio e valor. Ela exige a posse do perfeito sentimento
do que é justo e respeitável, para a elevação da nossa dignidade,
e  da  bravura,  para  afrontar  perigos  de  toda  a  ordem,  na
sustentação dos ditames da Verdade e do Direito. É a virtude por
excelência, porque em si contém todas as demais.

A Honra está acima da vida e de tudo que existe no mundo.
Os  haveres  e  demais  bens  que  possuímos  são  transitórios,
enquanto que a Honra sobrevive a tudo; transmite-se aos filhos,
aos netos, à casa onde moramos, à profissão que escolhemos e
à terra onde nascemos. A Honra é o patrimônio da alma.

Em  nossa  profissão,  ela  consiste  principalmente  na
dedicação ao serviço, no cumprimento do dever, na intrepidez e
na disciplina, tudo inspirado pelo patriotismo. Um navio nunca
se  entrega  ao  inimigo  e  sua  bandeira  jamais  se  arria  em
presença dele. A Honra do Marinheiro o impede!

LEALDADE

A  Lealdade  é  o  verdadeiro,  espontâneo e  incansável
devotamento a uma causa, a sincera obediência à autoridade
dos  superiores  e  o  respeito  aos  sentimentos  de  dignidade
alheia.
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O subordinado leal  cumpre as ordens que recebe sempre
com o mesmo ardor, quer esteja perto ou longe de quem as
deu, ainda que, por vezes, intimamente não as compreenda. A
Lealdade é mais do que a Obediência, porque esta se refere à
vontade expressa pelo superior e aquela, ao firme propósito de
honestamente  interpretá-la  e  fielmente  cumpri-la.  É  o
sentimento que leva, pois, o subordinado a fazer tudo quanto
for  humanamente possível  para bem cumprir  uma ordem ou
desempenhar uma dada missão.

A  Lealdade  exige  que  se  manifeste  ao  superior,
disciplinadamente  e  no  interesse  do  serviço, toda eventual
incompreensão em relação  à  determinação  ou  orientação
recebida.  A  franqueza  respeitosa,  oportuna  e  justa  é  uma
autêntica expressão de lealdade. Mantida, porém, a ordem, a
mesma lealdade exige que se  cumpra  rigorosa  e
interessadamente o que foi determinado.

INICIATIVA

A Iniciativa é o ânimo pronto para conceber e executar. É
uma manifestação de inteligência, imaginação, atividade, saber
e dedicação ao serviço.

Um Oficial cumpre de forma conscienciosa as obrigações,
as  rotinas  de  seu  cargo,  faz  o  treinamento  regular  de  seus
subordinados,  etc.  Um  outro  faz  tudo  isto  e  vê  onde  um
aperfeiçoamento  pode  ser  introduzido.  Não  só  o  concebe,
como se interessa por  sua adoção.  Se é coisa que só dele
dependa  e  a  sua  ideia  não  vai  ferir  a  conveniência  da
uniformidade  dos  diversos  serviços,  nem  a  harmonia  da
cooperação,  adota-a,  estuda-a,  desenvolve-a.  Evidentemente
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há, nesse caso, orientação, senso e qualidades pessoais, que
põem em relevo o valor do(a) Oficial.

A Iniciativa, em um plano mais elevado, é a faculdade de
deliberar acertadamente em circunstâncias imprevistas ou na
ausência dos superiores, agindo sob responsabilidade própria,
mas dentro da doutrina, a bem do serviço. Para assim fazer, é
preciso  ter  capacidade  profissional,  confiança  em si  e  estar
bem orientado.

COOPERAÇÃO

Cooperar  é  auxiliar  de  forma  eficiente  e
desinteressadamente;  é  esforçar-se  em  benefício  de  uma
causa comum.  O(A)  Oficial  de  Marinha,  a  par  da  ação direta
que exerce em seu próprio cargo, deve sempre agir visando o
interesse maior do conjunto dos serviços.

É a Cooperação que faz a eficiência da Marinha. Em todas
as  atividades,  o  trabalho deve  obedecer  a  esse  espírito  de
comunhão  de  esforços,  a  fim  de  que  a  potencialidade  do
conjunto,  como  um  todo,  seja  a  mais  elevada  possível.
Assim,  superiores  e  subordinados  não  devem  limitar-se
apenas  ao  cumprimento  das  tarefas  que  lhes  tiverem  sido
cometidas  mas  sim  procurar  ajudar-se  mutuamente  na
execução  das  mesmas.  Buscando  compreender  as
necessidades e prioridades da instituição como um todo.

A  Cooperação  é  uma  exigência  imperiosa  para  a
eficiência da instituição, mas só possui esta qualidade quem
não  dá  guarida  às  influências  perniciosas  do  egoísmo,  da
intriga  ou  da  indiferença,  em  prol  de  um  sincero  e
profissional desprendimento.
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ESPÍRITO DE SACRIFÍCIO

O Espírito de Sacrifício é a disposição sincera de realmente
oferecer espontaneamente interesses, comodidades e a vida,
ou seja, tudo em prol do cumprimento do dever.

A Marinha, na beleza do Espírito de Sacrifício heroico que a
caracteriza, sempre julga  os  seus  Chefes  e  Oficiais  à  vista  da
dedicação  que  demonstram  ao  serviço,  de  sua capacidade
profissional e do sincero ardor que põem nas coisas  que
obrigam a extremados devotamentos.

O cultivo do Espírito de Sacrifício é praticado vencendo os
pequenos incômodos pessoais, os menores percalços do dia a
dia. “Quem não é fiel no pouco, certamente não será no muito”:
somente percebendo o valor das coisas é que se desenvolve o
Espírito de Sacrifício e se torna capaz de dar um passo a mais
na formação do caráter marinheiro.

ZELO

O  Zelo  é  atributo  que  não  depende,  em  alto  grau,  de
preparo profissional, de predicados especiais de inteligência e
do saber. É, por isso mesmo, uma virtude que deve ser comum
a todos os que servem à Marinha.

Essa qualidade é consequência direta do “amor próprio”, do
amor à Marinha e à Nação. É o sentimento que leva a não
poupar  esforços para o bom desempenho das funções que
lhes são atribuídas. É o sentimento que conduz à dedicação ao
serviço, como autêntica expressão do Dever.

No Zelo está implícita a aceitação de que servimos à Nação
e não às pessoas. Ninguém tem o direito de deixar de zelar por
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suas obrigações, por motivos circunstanciais, alheios ou não à
sua vontade.

O Zelo está intimamente ligado à probidade, vista como a
capacidade de bem administrar os bens, fundos e recursos que
nos  foram  confiados.  Faz-se  presente,  assim,  no  exato
cumprimento de orçamentos e planos financeiros e no atento
cuidado com o patrimônio da Marinha.

CORAGEM

A Coragem é a disposição natural que nos permite dominar
o medo e enfrentar qualquer perigo. É a força capaz de fazer
com que aquele  que  ama a  vida,  e  que  nela  é  feliz,  saiba
arriscá-la e se disponha a morrer por uma causa  nobre. A
Coragem é o destemor em combate.

Há também a coragem moral – não menos imprescindível e
valiosa – a força psíquica que ampara homens e mulheres nas
crises  do  pensamento  e  do  caráter.  É  a  sustentação  das
próprias  ordens,  atitudes  e  convicções;  o  saber  assumir  a
responsabilidade dos seus atos; o afrontamento à perfídia, à
inveja e à incompreensão; a manutenção intransigente do rumo
moral, custe o que custar.

A coragem tem de andar de mãos dadas com a sabedoria, a
prudência, o bom senso e a calma. O(a) Oficial corajoso(a) é
otimista;  confia em si;  é eficiente;  acredita no valor  de seus
companheiros; Realiza; e Comanda seus subordinados, certo
de conquistar o êxito.
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ORDEM

A Ordem  é  diligência,  porque  economiza  o  tempo,  e  é
previdência, porque o conserva.

Como exemplo de disciplina e método, ela orienta o espírito
e  promove  segurança,  porque  resguarda e alinha em lugar
próprio aquilo que será  utilizado  no  futuro.  A  sua  falta  traz  o
desperdício  e a perda do tempo, bem sempre preciso e que,
uma vez perdido, não há como reaver.

A arte  de  organizar,  pôr  em  ordem,  é essencial  em  um
condutor de homens e mulheres. O(A) Oficial de Marinha, logo
nos primeiros anos de sua carreira, sente a necessidade de ter
um espírito organizador que divide o trabalho ordenadamente
entre  seus  subordinados,  que  estabelece  prioridades  na
distribuição do seu tempo, que sabe a quem e quando exigir o
cumprimento das tarefas.

O aprendizado da arte de organizar inicia-se
individualmente na ordenação do próprio trabalho; organizando
o  material,  os  livros,  os  uniformes;  encontrando  o  tempo
necessário para se ocupar adequadamente dos estudos e das
demais atividades de formação.

FIDELIDADE

Ser  fiel  é  ser  honesto(a),  ter  têmpera  forte  bastante  para
opinar  e  agir  sempre  pelo bem e,  principalmente, quando  não
favorecer ou até contrariar as conveniências pessoais.
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A Fidelidade ao Serviço impede que o(a) Oficial  cuide de
afazeres e atividades estranhas à Marinha, enquanto estiver ao
seu serviço, e negligencie as suas obrigações.

Executar ordens que são agradáveis, ou que partem de
pessoas  a  quem  se  dedica  estima, é um dever fácil de
cumprir. Mas, cumprir ordens difíceis, partidas de um desafeto
ou arriscando  a  vida,  contrariando  os  próprios  interesses e
opiniões, por Fidelidade ao serviço, é  muito  mais  digno,
porquanto implica sacrifício, que caracteriza a Virtude Militar.

“FOGO SAGRADO”

O “Fogo Sagrado” é a paixão, a fé, o entusiasmo com que
o(a) Oficial se dedica à sua carreira; é o seu intenso amor à
Marinha, o seu devotamento pela grandeza da sua profissão; é
a  larga  medida  de  uma verdadeira  vocação  e de  um sadio
patriotismo. É o supremo amor pelo serviço.

É essa crença que anima a ponto de,  naturalmente,  julgar
que os deveres que a lei marca são o mínimo, e que para bem
servir  cumpre  ir  além do próprio  dever,  fazer  tudo quanto é
humanamente possível, à custa, embora, de ingente  labor.  O
“Fogo  Sagrado”  é  essa  força  misteriosa  que,  dominando  a
alma do verdadeiro marinheiro, o conduz sempre ao sacrifício
com inexcedível vibração e estoica resignação.

Embora  o  serviço  a  prazo  longo  traga,  entre  outras,  a
vantagem  de  fazer  com  que  as  Praças  adquiram  esse
sentimento, ao(à) Oficial caberá sempre a prédica constante e
entusiástica  das virtudes e das glórias da sua profissão.  Na
vida comum de bordo, o Oficial tem diariamente, na maneira
como conduz o seu serviço, o seu quarto, as suas fainas, os
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seus  exercícios,  frequentes  ocasiões  para  viver  esse
sentimento perante seus subordinados.

O “Fogo Sagrado” transmite-se, mas para tanto é preciso
possuí-lo em grande intensidade  e  demonstrá-lo  mais  por
atitudes e ações do que por ordens e palavras.

O “Fogo Sagrado” é a alma da Marinha!

TENACIDADE

Aplicação é uma forma de dedicação, de amor ao serviço. É
a disposição para estudar o material, em si e na maneira de
utilizá-lo; para estar a par das rotinas, da organização interna
de bordo,  da ordenança,  dos  regulamentos e  das leis; para
bem conhecer tudo referente aos  aspectos  essenciais  da
profissão. Na arte de conduzir homens e mulheres, o campo é
mais  profundo: faz-se necessária a tenacidade, o poder da
vontade. É o saber querer longamente, sem desfalecimento e
sem trégua. É a presença de ânimo perante qualquer obstáculo
ou dificuldade, a vontade constante de tudo superar e bem
desempenhar  a  tarefa  ou  função,  de  caráter  operativo  ou
administrativo.

O(A) Oficial que conhece as técnicas e as necessidades do
serviço,  mas  não  possui  a  energia  do  “querer  com
persistência”, cria em seus subordinados a falta de resolução e
a  descontinuidade  de  esforços.  O  espírito  de  tenacidade
transmite-se, pois, exatamente, pela continuidade da ação.
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DECISÃO

Decidir é tomar resolução, é sentenciar, é orientar a ação.

Não há qualidade, no trato geral do(a) Oficial para com seus
subordinados,  que  mais  tenda  a  aumentar  o  respeito  e
confiança  desses  subordinados,  do  que  sua  capacidade  de
decidir.  O  irresoluto,  o  perplexo,  jamais  poderá  conduzir
indivíduos ou comandar navios. Uma orientação insegura é tão
nociva quanto a ausência de orientação. Uma decisão vigorosa
é a característica dos vencedores.

Evidentemente,  para  acertar,  é  necessário meditação,
cálculo, considerações cuidadosas  e reflexão  a respeito  das
circunstâncias, a fim de chegar a uma decisão conveniente. Tal
“exame de situação” deve preceder à emissão da ordem.

O(a) verdadeiro(a) chefe medita bem antes de chegar a uma
decisão.  Se  sabe  dizer  sim  ou  não,  com serena  energia  e
acerto, e mantém-se firme em sua posição, ganha confiança de
seus  subordinados.  A  menos  que  novas  circunstâncias  se
apresentem,  a  modificação  de  uma  decisão  tomada  dá  a
impressão  de  que  houve  precipitação  ou  leviandade  em
formulá-la.

O  hábito  constante  de  examinar  todas  as  possíveis
situações  e  analisar  todos  os  dados  disponíveis  é  muito
recomendável.  Assim  procedendo,  há  sempre  certeza  de
decisões oportunas e adequadas.
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ABNEGAÇÃO

A Abnegação  é  o  esquecimento  voluntário  do  que  há  de
egoístico nos desejos e tendências naturais,  em proveito  de
uma pessoa, causa ou ideia.

É a renegação de si mesmo e a disposição de colocar-se a
serviço dos outros com o sacrifício dos próprios interesses.

O  caráter  marinheiro  é  carregado  de  Abnegação:  tem  a
consciência  do “servir”;  inclui  a  base de  todas  as virtudes,  a
humanidade; e possui a simplicidade em todas as suas ações e
palavras.

A Abnegação, portanto, fortalece o desenvolvimento de todas
as atividades de serviço à Marinha, criando a unidade de ação,
pois ela é passar por cima de qualquer interesse individual.

ESPÍRITO MILITAR

Espírito Militar é a qualidade que impele o(a) Oficial de cumprir
com natural interesse, dentro  da  ética,  os  deveres  e  obrigações
do  serviço,  com  disciplina  e  lealdade, sempre animado(a)  pelo
desejo  de  ver  brilhar  o  seu  navio,  a  sua  classe e  aumentar  a
eficiência e o prestígio da Marinha.

O(a)  Oficial  demonstra estar  possuído(a)  de Espírito Militar
em suas maneiras de agir e de expressar-se; no apuro de seus
uniformes;  na  saudação  a seus  superiores;  na discrição  com
que se manifesta;  na  seriedade que imprime ao seu serviço,
como expressão da dignidade da sua função e da eficiência dos
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seus encargos. É um homem ou uma mulher elegante sob todos
os aspectos.

O (a) Oficial dotado de Espírito Militar cria em torno de si um
ambiente  de  compostura,  seriedade  e  confiança,  qualidades
essenciais  a quem comanda e tem sob sua direta
responsabilidade guardar e defender preciosos valores morais e
materiais da Nação.

            DISCIPLINA

A força  de  coesão  de  qualquer coletividade humana é a
Disciplina. É indispensável não só a um Organismo Militar, mas
a  qualquer  outro  que  pretenda  reunir  indivíduos  em  uma
unidade sólida e eficaz.

A  Disciplina  tem  um  único  inimigo  verdadeiro,  que  é  o
egoísmo,  tão mais obstinado quanto mais inconsciente de si
mesmo. O amor-próprio ilimitado separa o indivíduo de seus
mais  nobres  pensamentos,  tornando-o  um  ser  isolado,  que
nada aceita fora do seu eu. Despido de todo o sentimento de
solidariedade, não pode conceber a Disciplina a não ser como
forma de escravidão.

A Disciplina não visa a tolher a personalidade, mas sim a
regular  e  coordenar esforços.  Ela somente  torna-se fecunda
quando  há  condições  de  ser  alegre  e  ativa.  Um  simples
conformismo ou o receio das censuras  ou  sanções  não
trazem a Disciplina. O que a faz presente e aceita é um forte
sentimento de  interesse  comum e,  principalmente,  a  correta
percepção de um dever comum. Assim entendida, não haverá
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o risco de ela coibir ou enfraquecer as iniciativas, pois não será
imposta, mas sim adquirida.

A  Disciplina  Militar  manifesta-se  basicamente  pela:
obediência pronta às ordens do superior,  utilização total  das
energias em prol do serviço, correção de atitudes e cooperação
espontânea em benefício da disciplina coletiva e da eficiência
da instituição.

Na Marinha, como já apresentado, a Disciplina é inseparável
da hierarquia e traduz-se no perfeito cumprimento do dever por
todos e cada um dos seus componentes.

PATRIOTISMO

O Patriotismo é o sentimento irresistível que nos prende à
terra em que nascemos. É a trama de afetos que, através das
gerações, vai-se tecendo em nossas almas ao redor  do solo
querido. Externamente, é a emoção que sentimos ao ouvir os
acordes do Hino Nacional e ao ver desfraldada a Bandeira de
nossa Pátria.  Em essência,  é a crença na defesa dos ideais
de nossa Nacionalidade.

Expressão de carinho a ligar-nos à terra que nos serviu de
berço,  o Patriotismo é a força de coesão poderosa que nos
torna  solidários  em  um  interesse  comum,  ensinando-nos  a
bem-querer, servir, honrar e defender a Pátria.
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Ruy Barbosa bem o disse:

“A Pátria é o céu, o solo, o povo, a tradição, a consciência, o
lar, o berço dos filhos e o  túmulo  dos  antepassados,  a
comunhão da lei, da língua e da liberdade…

Pátria!  Veneramos os teus heróis, propomo-nos a imitar
seu  exemplo  e,  revivendo  o  teu  passado  de  glórias,
ansiamos  pelas  glórias  do  teu  futuro!  A  ti,  preenchendo
conscienciosamente  nossos  deveres,  quer  ditados  pelo
amor,  quer  ditados pela  lei,  serviremos com toda a nossa
dedicação,  até o sacrifício da própria vida, em prol da tua
grandeza, tua força, teu prestígio e tua glória!”
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NOSSA ESCOLA

(Vista aérea da Ilha de Villegagnon)
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HERÁLDICA

                            

 DESCRIÇÃO

        Num escudo boleado, encimado pela coroa naval e envolto
por  uma  elipse  feita  de  um cabo  de  ouro  terminado  em nó
direito, campo faixado-ondado de azul e prata, de oito peças,
com uma esfera armilar  de ouro,  brocante,  acompanhada de
três âncoras em vermelho, também brocantes, sobre o todo e
dispostas em pala, duas em chefe e alinhadas em faixa e uma
em  ponta.  Pendente  do  escudo,  a  insígnia  da  Grã-Cruz  da
Ordem do Mérito Naval sustida pela respectiva Banda.
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EXPLICAÇÃO

        O campo faixado ondado de azul e prata lembra o imenso
mar territorial brasileiro, cuja integridade cabe à Marinha velar; a
esfera  armilar,  instrumento  de  Astronomia  por  excelência,
aludindo  ao  estudo  da  Navegação  Astronômica,  uma  das
específicas  matérias  ministradas  na  Escola  Naval  aos  seus
Aspirantes, à mesma se reporta. Lembram as três âncoras em
vermelho  a  briosa  e  aguerrida  Marinha,  nas  três  fases  da
História  Pátria:  o  Brasil  Reino,  o  Brasil  Império  e  o  Brasil
República, durante as quais foi garantia de nossa soberania. A
venera  pendente  do  escudo  representa  o  mais  alto  grau  da
Ordem  do  Mérito  Naval,  com  que  a  operosa  Escola  foi
galardoada por Decreto de 20 de novembro de 1963.

HISTÓRICO

A Escola Naval é o mais antigo estabelecimento de ensino
superior brasileiro e sua origem remonta a Portugal.

Inicialmente,  os  portugueses  experimentaram  a  vida  do
mar,  quer  para  fim  de  subsistência,  para fins mercantes  ou
mesmo militares, abstraindo-se, por longo tempo, de instrução
teórica.  A  primeira  tentativa  de  se  sistematizar  a  formação
profissional  do  Oficial  de  Marinha deu-se,  em  1761,  em um
contexto  modernizador  impulsionado  pelo  Marquês  de
Pombal.  Naquela  oportunidade,  criavam-se  em  Lisboa  24
vagas  de  Guardas-Marinha,  a  serem preenchidas  por  jovens
fidalgos,  para  se  destinar  à  carreira  de  Oficiais  da  Armada
Real.

A tentativa, porém, de formar Oficiais a partir dos moldes de
1761, que criou os Guardas-Marinha de Lisboa, não deu certo.
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E  a  Oficialidade  da  Armada  Real,  de  preparação  quase
exclusivamente  prática,  somente  veio  a  ter uma estrutura
sólida de caráter acadêmico,  para  sua  formação,  em 1779,
quando reinava Maria I.  Tratava-se,  desta vez, da Academia
Real  da  Marinha,  onde  se  ministravam  sólidos  cursos
matemáticos, em três anos, formando pessoal qualificado para
Engenharia  Militar  e  para Armada Real, como Oficiais
combatentes  ou  pilotos.  Ela  funcionou  no  Colégio  Real  dos
Nobres, em Lisboa.

Em 1801, o Príncipe Regente D. João instituiu, na cidade do
Porto, outra Academia Real de Marinha. As duas academias, a
de Lisboa e a da cidade do Porto, foram transformadas em
Escola  Politécnica,  em  1837.  Ressalta-se,  entretanto, que
nenhuma dessas academias veio  para  o  Brasil  e  nenhuma
delas tem qualquer relação direta com nossa Escola Naval.

Os discípulos da Academia Real da Marinha tinham formação
acadêmica,  mas  não  a  formação  militar  necessária  para  o
serviço da Armada Real. Desejando, então, apurar a preparação
dos  futuros  Oficiais  da  Armada, dando-lhes também formação
militar, além de acadêmica,  a  Rainha Maria  I  criou,  em 14 de
dezembro  de 1782, a Companhia de Guardas-Marinha, em
Lisboa,  dizendo  em  seu  decreto  que  tinha  por  fim “que na
Marinha haja Oficiais hábeis e instruídos para me servirem com
utilidade”.

A  partir  de  1790,  consagrou-se,  pelo uso,  o  nome  da
Academia  Real  dos  Guardas-Marinha,  reconhecido
oficialmente  em 1796.  Os trabalhos acadêmicos abriram-se,
em 24 de março de 1783, na Casa das Forças do Arsenal de
Marinha, em Lisboa.
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Em 1788,  a legislação consagrou o  costume,  havido pelo
menos três anos antes, de chamar de “Aspirantes a Guarda-
-Marinha”  os  novos alunos do primeiro ano matemático, que
deviam passar por provas de devotamento aos  estudos, de
disciplina e de aptidão para a vida no  mar,  antes  de serem
nomeados Guardas-Marinha.

Entre  aulas  teóricas  das  disciplinas  acadêmicas,  aulas
práticas  das  chamadas  “artes  do  marinheiro”,  exercícios
militares e embarques para a prática de navegação e de outros
assuntos,  Aspirantes  e  Guardas-Marinha,  acompanhados de
seus mestres, foram tecendo as tradições que perduraram por
mais de dois séculos na formação dos Oficiais de Marinha em
Portugal e no Brasil.

Transferência para o Brasil

Ao iniciar-se o último trimestre de 1807, a  situação  na
Europa  era  crítica  para  o  Governo  português, devido à
iminência da invasão francesa e às pressões britânicas.
Resolveu, pois, D. João VI, então Príncipe Regente, abandonar
Lisboa, transferindo-se para o Brasil.

A única instituição acadêmica que cruzou  o  Atlântico  em
busca do Rio de Janeiro foi  a Academia Real  dos Guardas-
-Marinha,  que  embarcou a bordo da Nau “Conde Dom
Henrique”, no dia 28 de outubro de 1807.

No dia 18 de janeiro de 1808, chegava à Baía de Guanabara
a Nau “Conde Dom Henrique”, dando início a um novo capítulo
da história da Academia Real dos Guardas-Marinha.

Instalada  no  Mosteiro  de  São  Bento,  a  Academia  Real
inaugurou, no Brasil, os estudos superiores. Mas não apenas
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no âmbito educacional a Academia dos Guardas-Marinha foi
pioneira.  No  campo  da  cultura,  ela  se  apresentou  como
expoente, guardando em sua biblioteca uma invejável coleção
de importantíssimos manuscritos, muitos dos quais oriundos da
Torre do Tombo, em Lisboa.

 Independência

Quando do regresso de D. João VI para Portugal, em 1821, e
da  regência  de D.  Pedro, continuou  a  Academia  dos  Guardas-
-Marinha funcionando no Mosteiro de São Bento. Apertando-se o
cerco contra o Regente, o Ministro da  Marinha em Portugal
baixou uma portaria, a 4 de janeiro de 1822, comunicando ao
Conselho do  Almirantado, em nome do Rei, que foram
“expedidas  as  ordens  necessárias  para  o  regresso  da
Companhia  dos  Guardas-Marinha  do  Rio  de Janeiro,  seu
cartório  e  biblioteca”.  O  Príncipe  Regente  D.  Pedro  não
consentiu  no  cumprimento  de  tais  ordens.  Ficou  no  Rio  de
Janeiro a  Companhia de Guardas-Marinha com sua Academia,
conservando-se aqui seus pertences.

Em 7 de setembro de 1822, veio o Grito do Ipiranga. Já em
outubro,  três professores obtiveram licença para regressar a
Portugal. Alguns  alunos  fizeram  o  mesmo.  Em  novembro,
adotou-se  na  Companhia  a  Bandeira  do Império. Em
dezembro, veio a ordem para formar-se  o juramento da
Academia, na Câmara.

Em 25  de  março  de  1824,  concluiu-se a  Constituição  do
Império.  A  7  de  abril,  baixou-se  a  Ata  do  juramento  de
fidelidade à Constituição, prestado por quase todo o pessoal
da  Academia.  Os  poucos  que  não  quiseram,  regressaram
definitivamente para Lisboa.
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No Brasil, a instituição prosseguiu com os mesmos estatutos
de 1796.

Depois desses acontecimentos, tornou-se a Academia Real
a   “Academia  Nacional  e  Imperial  dos  Guardas-Marinha”,
também  referida  em  documentos  diversos  como  “Academia
Imperial  dos  Guardas-Marinha”,  ou  simplesmente  “Academia
de Marinha” ou “dos Guardas-Marinha”.

A primeira grande reforma de sua história  foi em 1858,
quando teve fim a longa vigência, de 62 anos, dos estatutos de
1796. A Academia passou a chamar-se “Escola de Marinha”. A
velha  Companhia  de  Guardas-Marinha  foi  sucedida  pela
Companhia  de  Aspirantes  a  Guardas-Marinha.  Ampliou-se
consideravelmente  a  base  teórica,  de  caráter  científico, em
função das necessidades da tecnologia.

Em 1886, deu-se a fusão do Colégio Naval com a Escola de
Marinha, passando esta a  chamar-se  “Escola  Naval”,  nome
que ostenta até hoje.

Em 1937,  a  Escola  Naval  passou a  ministrar  três  cursos
distintos,  formando  Oficiais  para  os  Corpos  da  Armada,  de
Fuzileiros Navais e de Intendentes Navais (depois chamados
de Intendentes da Marinha).

Sedes

Desde  a  sua  chegada  ao  Brasil,  a  Escola  Naval  esteve
sediada  em  diversos  locais,  tendo  já,  por  duas  vezes,
funcionado embarcada em navios para isso adaptados.
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As sedes da Escola Naval foram:

1.Mosteiro de São Bento: 1808 a 1832; 
2.Largo de São Francisco: 1832 a 1833; 
3.Mosteiro de São Bento: 1833 a 1839;
4.Nau “D. Pedro II”: 1839 a 1849;
5.Edifício no Largo da Prainha: 1849 a 1867;
6.Fragata “Constituição”: 1867 a 1880; 
7.Arsenal de Marinha da Corte: 1880;
8.Ilha das Enxadas: 1881 a 1914;  
9.Enseada Baptista das Neves: 1914 a 1921;
10.Ilhas das Enxadas: 1921 a 1938; e
11.Ilha de Villegagnon: 1938 até nossos dias.
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FORMAÇÃO HOJE

A Escola  Naval  tem  o  propósito  de  preparar  (intelectual,
moral  e  fisicamente)  futuros  Oficiais  de  Marinha  para  o
desempenho dos cargos e o exercício das funções peculiares
aos graus hierárquicos iniciais dos Corpos da Armada (CA), de
Fuzileiros  Navais  (FN)  e  de  Intendentes  da  Marinha  (IM),
realizados de modo diversificado, proporcionando habilitações
de interesse Militar Naval, dentro da área de Ciências Navais.
Para a consecução do seu propósito, cabem à Escola Naval as
seguintes tarefas:

– conduzir as atividades curriculares do Ciclo Escolar; e

–  supervisionar  as  atividades  escolares  do  Ciclo  Pós-
Escolar.

Essas  tarefas,  de  extrema  relevância,  requerem  uma
organização especialmente direcionada, pois a formação do(a)
Oficial de Marinha caracteriza-se pela grande diversificação e
pelo elevado nível de conhecimento requerido. Portanto, sendo
comandada  por  um  Contra-Almirante  e  imediatada  por  um
Capitão  de  Mar  e  Guerra, ambos do Corpo da  Armada,  a
Escola  Naval  encontra-se  dividida  em  três  setores  básicos:
Superintendência  de  Ensino,  Superintendência  de
Administração e Comando do Corpo de Aspirantes.

À Superintendência de Ensino (SE) cabe proporcionar ao(a)
jovem uma estrutura completa  de  estudos,  composta  por
diversas  disciplinas  dos ensinos básico (base humanística,
científica e cultura em geral), profissional (funções operativas,
técnicas  e  de atividades  especializadas)  e,  em conjunto  com
ComCA, militar  naval (qualidades morais, cívicas e físicas, e
conhecimentos militares e navais). Tudo isso é necessário para
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que o(a) jovem Aspirante possa exercer com competências suas
futuras atribuições como Oficial de Marinha.

Por  meio  da  Superintendência  de  Administração  (SA),  a
Escola Naval  fornece o(a)  Aspirante fardamento,  alimentação,
atendimento  médico,  conforto,  ou  seja,  toda  a  infraestrutura
necessária para o seu desenvolvimento e ainda um soldo ao
final do mês.

No Comando do Corpo de Aspirantes (ComCA) repousa a
responsabilidade da formação militar do(a) Aspirante, bem como
a sua formação marinheira, física e sociocultural. Os Oficiais do
ComCA  acompanham  os(as)  Aspirantes  em  todas  as  suas
atividades, buscando não só orientá-los, como também prestar
apoio  na  resolução  de  seus  problemas  de  ordem  pessoal  e
profissional.

A  Escola Naval possui,  ainda, um serviço de Assistência
Social e Religiosa, dirigido por uma  Assistente  Social  e  um
Capelão Naval, que juntos orientam os jovens no conhecimento
mais aprofundado sobre religião e família.

O regime de internato adotado permite o desenvolvimento de
uma personalidade baseada em valores verdadeiros, elevado
poder de  reflexão,  tempo  e  ambiente  favorável  para  o(a)
Aspirante dedicar-se inteiramente à sua formação e alcançar o
máximo desempenho de suas potencialidades.

Ao  final  do  Ciclo  Escolar,  prossegue-se  a  formação  dos
futuros Oficiais, com o Ciclo Pós-Escolar, quando é ministrado
fundamentalmente o ensino profissional, com destaque para a
aprendizagem  prática  e  de  instrução,  conduzida  em  várias
organizações militares e a bordo do Navio-Escola “Brasil”.  Na
viagem  de  instrução,  aplica-se  a  teoria  estudada  e,
paralelamente,  incrementa-se a cultura geral  do futuro Oficial,
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na medida em que os Guardas-Marinha têm a oportunidade de
conhecer aspectos peculiares de vários países.

Cabe o(a)  Aspirante  um único  dever:  inteira  dedicação ao
estudo e ao aprendizado técnico-profissional, com seriedade,
responsabilidade e respeito às tradições da Marinha do Brasil.

FORMAÇÃO INTELECTUAL

A guerra naval moderna é um fenômeno muito complexo, no
qual entram e operam atividades de capacidades variadas. Não
é possível ter nela uma função qualquer de direção sem possuir
conhecimentos lúcidos e firmes, de base técnica e humana. Faz-
se necessário um aprofundamento nos estudos especializados,
penetrando  o  mais  possível  nas  disciplinas  científicas,  onde,
além do conhecimento das conquistas humanas, aprendesse o
método da  indagação, o modo de conduzir rigorosamente  as
deduções  e  agrupá-las  logicamente  para  construir  sólidas
teorias.  Subindo  na escala  hierárquica,  além  do  círculo  das
atividades técnicas, cada um deve compreender e acompanhar
todas as relações e as dependências recíprocas com as outras
atividades humanas: Economia, Política, Direito, etc.

Não é conhecimento simples e bruto que se requer. Não é da
memória  que  será  preciso  cuidar  e  desenvolver,  mas  é  o
raciocínio  que  se  deve  exercitar.  O  estudo  e  a  leitura  são,
portanto, a ginástica do intelecto, e a reflexão sua mais  alta
atividade. O próprio Napoleão mencionou:

“Não é um gênio que me revela, de repente, em segredo, o
que devo dizer ou fazer em circunstâncias inesperadas para os
outros; é o estudo, a meditação, a reflexão.”
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Estudo

O(A) Aspirante tem no estudo sua mais importante atividade.
O estudo é o aprimoramento intelectual. Deve começar em aula,
baseado em atenção e vontade de aprender. Fora dos horários
de  aula,  dá-se  a  complementação  dos  assuntos  ministrados,
sob responsabilidade de cada um.

Como Oficial, as prioridades são diversas, mas o estudo tem
sempre  um  lugar  especial,  pois,  na  Marinha,  estuda-se
constantemente, até os mais altos postos; e o estudo contínuo
derruba  barreiras  e  permite  uma  maior  compreensão  do
ambiente em que se vive.

Leitura

No início da história, logo que a humanidade desenvolveu
uma  linguagem  simbólica,  tratou  de  representar  suas  ações
cotidianas  e  os  fenômenos  naturais  que  observava.  Desde
então, a evolução humana tem se dado graças a escritos que
retratam o ser humano, o Universo e a correlação entre eles.
São  esses  mesmos  escritos  que  transmitem  os  conceitos
adquiridos por gerações passadas: os mais variados assuntos
da  humanidade  foram  dissecados  e  escritos por mestres e
especialistas e todos os sentimentos e emoções humanas foram
reproduzidos por escritores e poetas.

Na  fase  de  formação  para  a  carreira  profissional,  é
importante  buscar  nos livros  o conhecimento acumulado pela
humanidade através dos anos, a fim de formar um sólido senso
crítico, não só em termos profissionais, mas como ser pensante.
Assim, a Escola Naval possui uma biblioteca que, inaugurada
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em  primeiro  de  abril  de  1802  pelo  príncipe  D.  João,  foi
reorganizada, já em Villegagnon, em 1952. O seu acervo tem
como  objetivo proporcionar  aos  Aspirantes  suporte  didático,
aprimoramento cultural e lazer.

Com  o  propósito  de  garantir  aos  Aspirantes  instalações
ainda melhores, foi inaugurada, em 1999, uma nova biblioteca,
dentro do plano de modernização da Escola Naval.

Respeito aos Mestres

O respeito àqueles que se dedicam ao ensino é mais que
um  dever,  é o reconhecimento pelo seu importante trabalho,
sem o qual não é possível chegar ao Oficialato.

O mestre representa uma classe de importância decisiva para
o  desenvolvimento  de  uma  nação. A ele(a) cabe esclarecer,
instruir e educar com seu  conhecimento  toda uma  geração  de
jovens que se preparam para ser, apoiada nesses ensinamentos,
os verdadeiros homens e mulheres do amanhã.

Cabe aos Aspirantes, cientes da importância que os mestres
e instrutores têm em sua formação, respeitá-los e tê-los como
amigos.

FORMAÇÃO MILITAR NAVAL

A formação militar é a estruturação de um caráter verdadeiro,
sólido, persistente e simples. É a conscientização do servir, do
espírito de abnegação; o surgimento da motivação interior da

- 48 -



disciplina,  da  força  de  vontade,  mesmo  em  ambientes
adversos. Enfim, é a formação do Caráter Marinheiro.

Para  alcançar  essa  formação,  os  jovens  que  aspiram ao
Oficialato são integrados numa organização única e distinta na
Marinha: o Corpo de Aspirantes.

O Corpo de Aspirantes

É a estrutura  militar  que torna exequível  a condução das
atividades dos Aspirantes, no atendimento à rotina da Escola
Naval. Por seu intermédio se consolida a estrutura hierárquica
e se faz presente a disciplina.

Para  fins  administrativos,  o  Corpo  de  Aspirantes  é  dividido
em dois batalhões, tendo cada um três companhias e cada uma
destas, três pelotões.  Cada  batalhão  e  companhia possui  um
Oficial  comandante,  que  orienta  os  Aspirantes,  troca
experiências  e  informações,  contribuindo sobremaneira  para  a
formação profissional.

Os Oficiais do ComCA são auxiliados por Oficiais Alunos. A
distribuição  e  a  ordem  de  precedência  entre  os  Aspirantes
comissionados Oficiais Alunos é a seguinte:

I  -  primeiro  colocado  do  Corpo  da  Armada  –  Comandante
Aluno;

II - segundo colocado do Corpo da Armada – Imediato Aluno;

III-  primeiro  colocado  do  Corpo  de  Fuzileiros  Navais  –
Comandante Aluno do 1º Batalhão;

IV - primeiro colocado do Corpo de Intendentes da Marinha –
Comandante Aluno do 2º Batalhão;
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V - terceiro, quarto e quinto colocados do Corpo da Armada  –
Comandantes  Alunos  das  1ª,  2ª  e  3ª  Companhias,
respectivamente;

VI  -  segundo  e  terceiro  colocados  do  Corpo  de  Fuzileiros
Navais  –  Comandantes  Alunos  das  4ª  e  5ª  Companhias,
respectivamente;

VII - segundo colocado do Corpo de Intendentes da Marinha –
Comandante Aluno da 6ª Companhia;

VIII - sexto ao décimo sexto colocado do Corpo da Armada –
Comandantes Alunos de Pelotões;

IX - quarto ao sexto colocado do Corpo de Fuzileiros Navais –
Comandantes Alunos de Pelotões; e

X - terceiro ao sexto colocado do Corpo de Intendentes da
Marinha – Comandantes Alunos de Pelotões.

A  vida  acadêmica  traz  consigo  o  conceito  de  Turma,
conjunto de Aspirantes que ingressam em um mesmo ano na
Escola, e em um mesmo ano – que identifica a turma – são
declarados Guardas-Marinha. A Turma é o dia a dia na Escola
Naval, e é o início da vida em conjunto na Marinha. Convive-se
mais com os companheiros de turma do que com os próprios
familiares. É necessário, portanto, ser amigo; saber incentivar,
animar, ajudar os companheiros; e, sobretudo, saber respeitá-
los como são e não como se gostaria que fossem.

Cada Turma tem sua função específica dentro da formação
da liderança,  cabendo  ao  quarto  ano,  turma  mais  antiga,  a
condução  de  todo  o  Corpo  de  Aspirantes  para  o  bom
desempenho de suas funções.

Existe,  ainda,  no  Corpo  de  Aspirantes,  como  em  toda
Marinha, o Detalhe de Serviço que identifica os(as) Aspirantes
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que,  em  determinado período de tempo, recebem uma
responsabilidade específica para uma atividade de controle e
mando sobre o pessoal e material. Tal responsabilidade confere
ao(à)  Aspirante  autoridade  para  fazer  cumprir,  perante  seus
pares e subordinados, as ordens que receber. Por isso, cada
turma tem serviços compatíveis  com  sua  hierarquia.  Tão
importante  como  desempenhar-se bem em seu serviço é
respeitar e acatar o(a) Aspirante de Serviço, posto que ele ali
representa a autoridade do comando.

Formação Marinheira

O despertar do gosto pelo mar no(a) jovem que ingressa na
Escola Naval é a essência da formação marinheira. Para tal,
busca-se, pelo exercício das atividades de vela e remo, levar o
(a) Aspirante a ter contato com o mar.

As travessias e competições a bordo dos veleiros oceânicos,
a atuação harmoniosa no remo e o prazer solitário da canoagem
proporcionam  elementos para fazer o(a)  Aspirante evidenciar
seus valores e, principalmente, respeitar os elementos da
natureza  que  transformam  uma  ensolarada  manhã  de  ventos
frescos  em  uma  tarde  tempestuosa de chuvas e rajadas
ameaçadoras de vento.

Todos os Aspirantes podem desfrutar dessa experiência que
requer,  é  verdade,  dedicação  especial  e  muito  espírito
marinheiro.
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Escola Naval em dia de regata

Formação Física

A formação física é um dos pilares da nossa formação, a
prática contínua das atividades físicas previstas na disciplina
de  TFM,  contribui  para  a  melhora  da  saúde  e  aumento
funcional da aptidão física, permitindo o desenvolvimento dos
valores morais contidos na Rosa das Virtudes. Além disso, é
de  conhecimento  geral,  o  valor  terapêutico  de  uma  vida
fisicamente  ativa,  uma vez  que previne o organismo contra
doenças e permite  o perfeito funcionamento dos diversos
órgãos.

A prática de exercício físico exterioriza a emoção, a cultura e
a  inteligência,  e  também desperta os predicados que elevam
nosso moral.  A atividade física, portanto, ajuda a desenvolver o
caráter, à força de vontade e à confiança em si próprio.

A Escola  Naval  participa  de  diversas  competições,  tanto
contra  instituições  militares  e  instituições  civis,  se  fazendo
representar por equipes desportivas. São elas: vela, natação,
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canoagem, atletismo,  polo aquático, remo (olímpico e escaler),
pentatlo  militar,  tiro  (arma  curta  e  arma longa),  esgrima,
basquete, vôlei, judô, triatlo, futebol de campo, e orientação.

O calendário de competições desportivas é bem abrangente
e nele se destacam as competições entre as escolas militares
(NAVAMAER), com a Universidade Mackenzie (MACNAV), com
o Colégio Naval (CN x EN), com a PUC (PUC-NAV), a Regata
Escola Naval (vela e canoagem) e a Regata a remo (olímpico e
escaler).

Como meio de incentivo, a Escola outorga prêmios que visam
distinguir os Aspirantes que se destacam em suas equipes, tais
como: Prêmio Olímpico, Prêmio Destaque de Equipe, o Diploma
de Recordes e o Distintivo Olímpico. Essas distinções tem seus
critérios de concessão regidos pelo Capítulo 18 das Normas do
ComCA e estão ao alcance de todos aqueles que, dedicada e
eficientemente, esmeram-se em projetar o nome da EN e da
Marinha do Brasil.

(Escola Naval sediando a NAVAMAER)

Formação Sociocultural

Os(As) Aspirantes possuem horas de recreação, nas quais
podem  dedicar-se  às  atividades  extracurriculares,  praticar
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esportes  ou  frequentar  a  Praça d’Armas dos  Aspirantes  e  a
Biblioteca.

A  Sociedade Acadêmica  Phoenix  Naval  (SAPN)  é
responsável  por  promover  atividades  recreativas,  culturais,
artísticas e sociais entre os Aspirantes ou com entidades de
realce da nossa sociedade. Sendo coordenada por Aspirantes
do último ano e com a participação efetiva de Aspirantes de
todos os anos, ela proporciona desejável integração entre as
turmas e entre os mais diversos e elevados segmentos sociais,
contribuindo para a indispensável  formação sociocultural dos
futuros Oficiais da Marinha.

A origem da SAPN remonta ao ano de 1886,  ocasião na
qual foi criada a Sociedade Phoenix Científica e Literária e que
possuía como meio divulgador oficial  a revista Escola Naval.
Por questões disciplinares, a “Phoenix” foi dissolvida em 1893,
durante  a  Revolta  da  Armada,  sendo  recriada  em  1912,  à
época  do  então  Aspirante  Benjamin  Sodré.  Em  1961,  o
Aspirante  Ronald  Cardoso  Guimarães  teve  a  iniciativa  de
unificar e subordinar todos os grêmios a uma sociedade, sob a
liderança  de  um  Aspirante  na  função  presidente.  A  esta
organização,  deu-se  o  nome  de  “Sociedade  Acadêmica
Phoenix Naval”, mantendo o nome do antigo Grêmio literário.

Para concretizar a ideia, foi encaminhado ao Comandante-
-Aluno  da  época,  o  Aspirante  Carlos  Perez  Quevedo,  o
regulamento e organograma, que os fez chegar as mãos do
então  Capitão  de  Fragata  Paulo  de  Bonoso  Duarte  Pinto,
Comandante do Corpo de Aspirantes. Em 5 Maio de 1962, a
Sociedade  Acadêmica  Phoenix  Naval  foi  inaugurada  sob  a
presidência  do Aspirante  João Matriciano Filho,  seu primeiro
presidente.
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Hoje,  a SAPN proporciona diversos eventos que integram
todas as turmas da Escola Naval,  fortalecendo o espírito de
união  dos  Aspirantes,  além  de  contribuir  para  a  formação
sociocultural dos futuros Oficiais da Marinha do Brasil. Entre os
diversos eventos realizados pode-se mencionar:

- Abertura do ano cultural;

- Happy hour;

- Baile da integração;

- Simpósio de liderança;

- Festa Junina;

- Raid Naval; e

- Festival interno da canção.

Além  disso,  possui  em  sua  estrutura  os  grêmios,  que
permitem o(a) Aspirante participar das mais diversas atividades
em suas  horas  de  lazer  como cursos  de  idiomas,  aulas  de
artes marciais, curso de mergulho, concursos literários, visitas,
palestras, dentre outras.

A SAPN, mais do que uma grande e valiosa experiência, é
uma  oportunidade  ímpar  de  criar  e  produzir,  descobrir  e
aprimorar tendências e vocações, participando cada vez mais
da vida e do dia a dia do(a) Aspirante ao longo do seu Ciclo
Escolar.
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AVALIAÇÕES

O sistema de avaliação da Escola Naval visa determinar o
grau  de  assimilação  dos  conhecimentos  por  parte  do(a)
Aspirante,  bem como verificar  seu  condicionamento  físico  e
sua adequabilidade à formação de Oficial de Marinha.

Essas avaliações são periódicas e constituídas por provas,
testes e conceitos dados por professores e Oficiais. Há épocas
preestabelecidas,  determinadas  pela  Superintendência  de
Ensino  e  pelo  Comando  do  Corpo  de  Aspirantes,  para  sua
aplicação.

As  avaliações  intelectuais  são  feitas  por  meio  de  testes,
avaliações periódicas e provas escritas e orais, que medem o
percentual de entendimento de cada um acerca dos assuntos
lecionados.  Nas  avaliações  físicas,  os(as)  Aspirantes  devem
atingir  índices  mínimos estabelecidos,  perfeitamente  possíveis
de  serem  alcançados.  Para  a  atribuição  do  conceito,  que
associado ao comportamento, comporá o grau de aptidão para o
Oficialato,  o(a)  Aspirante  é observado  a todo momento,  onde
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será  verificado  a  presença  dos  requisitos  desejáveis  a  um(a)
Oficial,  e  seu  grau  obtido  é  formalizado  ao  final  de  cada
semestre.  Todas  estas avaliações provêm de opinião externa e
formam  a  imagem  do(a)  Aspirante  perante  a  Escola  Naval.
Igualmente importante é a autoavaliação, aquela que emana do
próprio indivíduo, isto porque cada um é o melhor fiscal da sua
consciência. É por meio dessa avaliação pessoal que realmente
há  o  crescimento  nas  virtudes,  no  conhecimento  e  no
aprimoramento físico.

(Desfile do Grupamento Escolar)

CERIMÔNIAS E FESTIVIDADES

Em diversas  épocas  do  ano,  o  Corpo  de  Aspirantes  tem
oportunidade de mostrar à própria Escola Naval, à Marinha e à
sociedade brasileira toda a sua união,  sua jovialidade e seu
entusiasmo em servir à Pátria no mar.

 Parada Escolar

É  o evento no qual  o  Corpo  de  Aspirantes,  dividido  em
Batalhões  e  Companhias,  sob  o  comando  do  Comandante-
Aluno,  apresenta-se  aos  Oficiais  do  COMCA,  sendo
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inspecionado  por  estes  e  desfilando  em  continência  ao
Comandante do Corpo de Aspirantes.

Uma vez por semana, a Parada Escolar é  presidida pelo
Comandante-Aluno.

                          

Cerimonial à Bandeira

Semanalmente, o Corpo de Aspirantes se reúne no campo
de esportes para o cerimonial à Bandeira Nacional, durante o
qual  é  executado  pela  banda  da  Escola  o  Hino  Nacional,
cantado por todos os Aspirantes.

O  Cerimonial  à  Bandeira,  nesse  dia,  é  presidido  pelo
Comandante da Escola Naval.
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 Onze de Junho

No dia 11 de junho de 1865, foi travada, nas águas do Rio
da Prata, a Batalha Naval do  Riachuelo,  na  qual,  sob  o
Comando do Almirante Barroso, o Brasil obteve uma grande e
inesquecível vitória.

Próximo  a  esta  data,  os(as) Aspirantes  do  primeiro  ano
recebem o espadim, símbolo do Aspirante,  e,  nos seguintes
termos, fazem o juramento à Bandeira Nacional:

“Incorporando-me  à  Marinha  do  Brasil,  prometo  cumprir
rigorosamente  as  ordens  das  autoridades  a  que  estiver
subordinado, respeitar os superiores hierárquicos,  tratar  com
afeição os irmãos de armas e com bondade os subordinados; e
dedicar-me  inteiramente  ao  serviço  da  Pátria,  cuja  honra,
integridade e instituições defenderei com o sacrifício da própria
vida”.

Iniciam, assim, a formação para virem a ser “HOMENS E
MULHERES DO MAR”.

Da  cerimônia  militar,  participam todos  os  Aspirantes,  seja
nos  Batalhões  Escolares,  seja  nos  grupos  de  controle,
abrilhantando a comemoração.  Estão presentes,  nessa data,
os familiares dos novos Aspirantes.
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Sete de Setembro

No dia 7 de Setembro de 1822, o então Príncipe Regente do
Brasil, D. Pedro, proclama a Independência de nosso País.

Os  militares  do  Brasil,  assim como  as  Escolas Federais,
Estaduais e Municipais desfilam  nesse  dia,  recordando  o
acontecimento  histórico  e  enaltecendo nossa  independência,
nossa soberania.

A  Escola  Naval  participa  dessa  comemoração  nacional,
enviando  grupamentos  de  Aspirantes  para  representá-la  em
diversos locais do País.

                 

Almoço dos 100 dias

Faltando cem dias para a formatura da turma do quarto ano,
há um almoço especial com a presença do  Comandante  da
Escola Naval, Oficiais, Professores e o padrinho (normalmente
o pai, a mãe ou pessoa importante na vida do Aspirante) de
cada Aspirante da turma,  quando  todos  iniciam  a
comemoração  do  fim de  uma longa,  árdua,  mas gratificante
etapa da vida.
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Passagem da Cana do Leme

Próximo ao término do ano letivo, a turma que deixará a
Escola passa o  comando à do terceiro  ano,  que se torna a
responsável  pela  liderança  do  Corpo  de  Aspirantes.  O
Comandante-Aluno passa a Cana do Leme para o Aspirante
mais antigo do terceiro ano que, a partir de então, é designado
Comandante-Aluno.

Essa  cerimônia  é  feita  na  presença  do  Comandante  da
Escola Naval, com todo o Corpo de Aspirantes formado.
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 Treze de Dezembro

O dia 13 de dezembro é o Dia do Marinheiro, dia em que
nasceu o nosso patrono, Almirante Joaquim Marques Lisboa,
Marquês de Tamandaré.

Próximo a esta data, é realizada a Cerimônia de entrega das
espadas aos novos Guardas-Marinha.

Nessa cerimônia,  os formandos da turma do 4º
 
ano,  pela

última  vez  como  Aspirantes,  cruzam  o  portão  de  acesso  à
Fortaleza  de  Nossa  Senhora  da  Conceição  de  Villegagnon
portando, ainda, o espadim, que será devolvido junto à seção
do mastro principal da Fragata  Amazonas,  capitânia  do
Almirante Barroso, na Batalha Naval do Riachuelo.

A seguir, esses formandos são declarados  Guardas-
Marinha, recebendo as respectivas platinas de suas madrinhas
e a espada (símbolo do Oficial) das mãos dos Almirantes
paraninfos.
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NOSSOS
EXEMPLOS
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Sábios conselhos a um Aspirante…

“Honre  sua  Pátria,  defenda-a  em  qualquer  terreno,  em
qualquer ocasião e sem vacilações.

Honre  a  família  e  mantenha  o  seu  nome  no grau mais
elevado. Obedeça às leis e regulamentos.  Respeite os seus
superiores e não maltrate os subordinados. Se for injusto, seja
por ter perdoado, nunca por ter castigado”.

Proferido por Joaquim Marques Lisboa, Almirante Marquês
de Tamandaré, ao Aspirante a Guarda-Marinha Luís Antônio de
Magalhães Castro, seu sobrinho trineto, em maio de 1895.

O NOSSO PASSADO

Cada comunidade,  profissão,  instituição,  tem sua  história,
suas  leis,  costumes  e situações peculiares. Tradição é todo
esse patrimônio  cultural;  é  o  conjunto  de  costumes
desenvolvidos através do passado comum.

O presente de nossa Marinha e todas as possibilidades de um
futuro  promissor  e  digno  foram  alicerçados no passado e
edificados continuamente no caminhar ininterrupto de nossa
história.

A permanência  no mesmo meio físico,  a participação dos
mesmos  sofrimentos,  trabalhos, lutas e vitórias, vão
fornecendo à Marinha seus traços particulares. As presenças
marcantes do fogo sagrado, do espírito de sacrifício, do esforço
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constante  ao  procurar  cumprir  o  dever  vão  destacando  os
seus líderes.

As  vidas  dos  homens  que  se  seguem  não  foram  fáceis,
cheias  de  glórias,  de  eternas  alegrias.  São  homens  que
enfrentaram inúmeros obstáculos, privações, desconfortos, que
tiveram de se  dedicar,  se  esforçar,  superar dificuldades, muitos
chegando ao sacrifício da própria vida.  São  nossos exemplos,
não  por  terem vencido,  pois  isso  foi  consequência,  mas  por
terem vivido e lutado como verdadeiros homens do mar.

    

Marquês de Tamandaré - Patrono da Marinha
(Busto em bronze localizado no prédio do Comando da EN)

MARQUÊS DE TAMANDARÉ

Joaquim Marques Lisboa nasceu na vila, depois cidade, de
São Pedro do Rio Grande do Sul, às margens da Lagoa dos
Patos, no dia 13 de dezembro de 1807.

Humilde mareante, ajudava seu pai nas fainas de seu barco,
no qual, entremeando as pescarias, fazia praticagem da Barra
do Rio Grande, célebre entre as mais agitadas e bravias.
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Joaquim Marques Lisboa era um brasileiro nato e de origem
burguesa.  Não  podia,  portanto,  nessas  circunstâncias,
pretender ser Guarda-Marinha, porque na academia onde se
formavam os Oficiais da Marinha Real, já então instalada no
Rio de Janeiro, exigia-se dos jovens pleiteantes a essa honra a
prova de ascendência nobre em quatro gerações, que nossos
compatriotas rarissimamente possuíam.

Felizmente, ainda vigorava um decreto real de vinte de maio
de 1796,  que tratava da classe dos “voluntários”,  permitindo
àqueles que satisfizessem certas condições a possibilidade de
requererem,  nessa  categoria,  o  embarque  nos  navios  da
Esquadra Real.

Joaquim Marques Lisboa,  com apenas dezesseis anos de
idade,  abrasado  pela  sua  irresistível  inclinação  para  o  mar,
alistou-se na improvisada Esquadra Nacional, como voluntário,
praticante de piloto, por ocasião da guerra da Independência
(1823),  revelando  logo  nos  primeiros  atos  extraordinárias
qualidades marinheiras e virtudes pessoais.

Brioso por natureza, nunca deu motivos à mínima censura ou
qualquer  falta  no  cumprimento  de  seus  deveres.  Nele  havia
capacidade física para resistir às vicissitudes da vida de bordo,
no tempo da marinha a vela, época em que o desconforto era o
companheiro inseparável  do  marujo  na  brutalidade  das  fainas
rotineiras.

Possuidor  de caráter  firme e sereno,  caracterizou-se pelo
devotamento  à  profissão,  pela  dedicação  contínua  à  Pátria,
pela probidade em todos os seus atos públicos e particulares, e
pela sinceridade e franqueza de suas opiniões expressas em
todas as vezes que julgara oportuno.

- 66 -



Poucos homens foram tão abnegados e desinteressados de
vantagens e honrarias. A despeito de decepções, injustiças na
compreensão de algumas de suas atitudes, críticas e censuras
desarrazoadas, feitas por  politicastros,  jornalistas vulgares sem
senso de patriotismo, soube suportar e aguardar a verdade.

Tamandaré foi uma das colunas resistentes e  inabaláveis que
consolidou  a  Independência  Nacional,  firmou  o  Império,
resguardando-o  da  desagregação,  manteve  a  disciplina  nas
Forças Armadas, a concórdia e a paz no espírito irrequieto  dos
brasileiros, do extremo norte ao extremo sul do País, como um
dever de seu sincero patriotismo.

Como  legado  de  seu  caráter  e  exemplo  de  virtude,
transcreve-se a sua definição para Honra: “Honra é a força que
nos  impele  a  prestigiar  a  nossa  personalidade.  É  o  sentimento
avançado de nosso patrimônio moral, um misto de brio e de valor.
Ela exige a posse da perfeita compreensão do que é justo, nobre e
respeitável,  para  elevação  de  nossa  dignidade;  a  bravura  para
desafrontar perigos de toda ordem, na defesa da verdade, do direito
e da justiça. Este sentimento está acima da vida e de tudo quanto
existe no mundo, porque a vida se acaba na sepultura, os bens são
transitórios, enquanto que a honra a tudo sobrevive.”

O Patrono da Marinha é o guia, o símbolo pelo qual se deva
modelar a mentalidade dos que tiverem a honra de defender a
bandeira do Brasil na superfície tormentosa dos mares.
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Almirante Barroso

(Busto localizado na entrada da EN)

ALMIRANTE BARROSO

O  Vice-Almirante  Francisco  Manuel  Barroso  da  Silva  foi
herói  da  Guerra  do  Paraguai  e é considerado um dos
patriarcas da Marinha de Guerra do Brasil. Nasceu em Lisboa,
em 1804, e morreu em Montevidéu, em 1882.

Embora português de nascimento, veio ainda muito jovem
para o Brasil, ingressando na Academia de Marinha no Rio de
Janeiro, pela qual se formou.

Barroso encarnava  o  típico Oficial  de  Marinha, de formação
regular de estudos continuados,  de instrução e de prática
renovada. Era um profissional  modelar,  nos  padrões
contemporâneos.

Era  um  perfeito  disciplinador.  Devoto  dos  regulamentos,
estrito  respeitador  de ordens e cumpridor dos deveres,  dava
disso o melhor exemplo e cobrava.

Austero, exigente consigo mesmo e com seus subalternos,
severo  e  sóbrio,  um  tanto  rude  e  arredio,  seco  de  gênio,
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Barroso não se fazia simpático. Seu aspecto era fechado e seu
trato era áspero.

Não  agia  de  modo  a  atrair  em  torno  de  si  os  seus
comandados,  ainda  que  eles  o  admirassem e  respeitassem
pela  ilibada  reputação  e  pelo  renome de  justo  marinheiro  e
também de excelente navegador.

Meticuloso e precioso, organizado e competente,  era
Barroso  tão  bom Oficial  em  funções  de  comando  como em
outras, nas quais ótimos marujos sem suficiente cultura e visão
poderiam falhar. Sua escolha, por Tamandaré, para a chefia do
Estado-Maior da Esquadra na  Guerra  do  Paraguai  foi
seguramente  adequada.  Barroso  era  o  homem  certo  e
participou,  com grande desempenho, dos diversos combates
em que se envolveu.

Equilibrado, frio, era um corajoso porque sua mente retilínea
não  admitia  outra conduta.  Provou ser valente – e
conscientemente o era.

Em toda a sua campanha, porém, o que mais se ressaltou
foi a  célebre Batalha  de  Riachuelo,  em 11 de  junho  de  1865,
que viria a decidir o rumo da guerra. Aí se revelou todo o seu
gênio  de  hábil  tático.  Graças  aos  seus  conhecimentos
militares  e  rapidez  de  iniciativa, utilizando  os  navios  sob seu
comando  como  se  fossem aríetes,  derrotou  os  paraguaios,
influindo  de  forma  decisiva  no  resultado  da  guerra,
apressando  seu  desfecho  e  poupando  ao  Brasil,  não  só
maiores perdas econômicas, como preciosas vidas humanas.
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Em  1866,  foi  homenageado  com  o  título  de  Barão  do
Amazonas, nome da fragata que comandou em Riachuelo. Em
1868  foi  promovido  a  Vice-Almirante  e,  finalmente,  foi
reformado, em 1873, após haver prestados inúmeros serviços
à Pátria.

Seus restos mortais foram transladados para o Rio de Janeiro
a  bordo  do  Cruzador  “Barroso”  e  depositados  no  monumento
construído em sua memória, na praia do Russel, comemorando a
vitória no Riachuelo.

Visconde de Inhaúma

(Busto localizado no Pátio Inhaúma, na parte alta da Ilha de Villegagnon)

VISCONDE DE INHAÚMA

Joaquim  José  Inácio,  Visconde  de  Inhaúma,  nasceu,  em
1808, na cidade de Lisboa, e chegou ao Brasil na companhia
de seu pai,  o Segundo-Tenente da Marinha José Vitorino de
Barros, em 1810.

Teve  a  sorte  ímpar  de  lapidar  sua  formação  humana  e
técnica com um sólido preparo clássico do antigo seminário de
São  Joaquim.  Desde  esses  verdes  anos,  cultivou  as  boas
letras,  manejando  a  pena  quase  tão  habilmente  quanto  a
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espada. Cultivou, também, a fidelidade às crenças religiosas.
Suas caricaturas, distribuídas no Paraguai, representavam-no
carregado de rosários e bentinhos. “Deixem-me com a minha
crença”, diz ele, em carta íntima, “e ponham-me as alcunhas
que quiserem”.

Aos 14 anos, ingressava na Academia de Marinha, saindo
Guarda-Marinha, em 1823. No  difícil  e  lento  peregrinar,  de
Aspirante a Almirante, Joaquim José Inácio subiu sempre com
distinção, paulatinamente, todos os degraus da profissão naval
militar,  na qual se enobreceu, engrandecendo também a sua
classe.

No País e no estrangeiro, desempenhou com ilustre prazer
as mais difíceis, variadas e importantes comissões.

Com  severo  valor  e  notória  capacidade  de  liderança
comandou a mais  numerosa,  ativa e imponente armada que
jamais havia possuído o Brasil em operações de guerra.

Ministro da Marinha, em 1861, saiu-se deste sério encargo
com galhardia, graças à flexibilidade de seu espírito preparado
e ao zelo prudente com que administrou,  usando o tato e a
energia, promovendo efeitos duradouros  que  lhe  valeram  o
aplauso  dos  competentes  e  a  confirmação  do  seu  valor  na
classe.

Ele foi um eminente estrategista e mestre  tático. Foi, ao
mesmo tempo, o mais versado e  completo  entendedor  em
Marinha de sua época. Dotado de alta cultura científica, era
literato,  publicista, orador e estadista, e tinha, também,  a
simplicidade para lidar com os subordinados. Prova disto é o
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fato de o chamarem, não por escárnio, mas por carinho, de “tio
Joaquim”.

O homem que tantas dificuldades superara caiu enfermo, após
a vitória em Humaitá, vítima de sua própria dedicação ao serviço,
que o levara ao extremo sacrifício.

Deixou o comando em chefe das Forças Navais brasileiras em
operações  de  guerra,  em  virtude  de  seu  precário  estado  de
saúde, que se agravava dia a dia, mas declarou que só o fazia
por sua convicção segura de que não mais havia fortificações a
destruir, nem navios inimigos a combater. Embarcou na Corveta
“Niterói” para regressar ao Rio de Janeiro e faleceu, em 8 de
março de 1869, dezoito dias depois de sua chegada.

Almirante Saldanha
(Busto localizado no Pátio Saldanha, no local onde se comandam as formaturas do Corpo de Aspirantes)

ALMIRANTE SALDANHA

O Almirante  Luiz  Filipe  de  Saldanha  da  Gama nasceu  em
Campos, Estado do Rio de Janeiro, em 1846.
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O horizonte da infância, com o mar distante, mas ao alcance
da  imaginação  e  até  do  olhar,  acabou  por  arrancá-lo  dos
projetos paternos, dos acenos das profissões rentosas e fáceis
e das galas convidativas da cortesania imperial. 

Foi admitido ao internato da Escola de Marinha, em fevereiro
de 1861, numa turma de apenas vinte e um jovens. Passou os
três  anos de sua formação com dedicação e  com aprovações
plenas e distintas, embarcando durante o curso no navio a Vapor
“Ipiranga”  e  na  Corveta  “D.  Januária”.  Foi  declarado  Guarda-
-Marinha em novembro de 1863.

As águas do Rio da Prata, convulsionadas  pelas  lutas
cisplatinas,  iriam  pôr  à  prova,  sob  o comando  em  chefe de
Tamandaré, a capacidade da juventude militar brasileira.
Saldanha, que ainda não chegara à maioridade, ia, pela primeira
vez, conhecer o fogo das batalhas.

Nas águas ensanguentadas do Uruguai e do Paraguai, por um
espaço de quatro anos, participou de todos os conflitos, desde o
Passo do Curupaiti ao das baterias do Timbó.

Embarcou  em  dezoito navios  e  comandou  muitos deles,  e em
todos,  do  “Ipiranga”,  onde  fez seu  aprendizado,  ao  Encouraçado
“Riachuelo”, onde recebeu o próprio Imperador, deixou os traços de
sua passagem e do seu exemplo. Possuía dons e atributos para os
quais só o  misterioso poder do mar poderia explicar. O seu
comando era natural, a sua disciplina era rígida,  sem compelir, e
estrita, sem castigar, porque seu  generoso  e  humano  espírito
compassivo inspirava a sua ação e as suas decisões. Ninguém lhe
aponta uma violência, uma arbitrariedade, um gesto irrefletido, uma
palavra irremediável.
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Senhor de si mesmo, sabia comandar como pai, compreender
como irmão, orientar como colega e conviver como companheiro,
dentro de uma hierarquia naval que era, antes e acima de tudo,
uma decorrência da ascendência moral e pessoal de sua vocação
e de sua devoção aos irmãos do mar.

Já  como  Almirante  da  República,  foi  chamado  a  dirigir  a
Escola  Naval.  Assentiu  ao  convite,  tendo  sido  nomeado  por
decreto de 7 de abril de 1892.

A sua bravura, desde a juventude; o seu amor à carreira e a
dedicação ao serviço, que o fizeram um sacerdote incomparável
da sua classe; os ecos das suas proezas e dos seus sucessos; o
esplendor da sua passagem pelo comando do “Riachuelo”, em
seu tempo o mais poderoso e eficiente navio das duas Américas;
o timbre de sua lealdade e a firmeza do seu caráter; tudo isso, no
espírito  da  juventude  da  Escola  Naval,  causava  admiração  e
respeito. Dentro de poucos meses, a Escola tinha outros ares. A
vida dos Aspirantes ia adquirindo um aspecto exemplar em tudo.
Dia  a  dia,  Saldanha  verificava,  satisfeito,  o  resultado  da  sua
atuação  no  mais  importante  dos  estabelecimentos  de  ensino
naval brasileiro.

Infelizmente,  esta  época  era  a  de  um  triste  e  conturbado
passo da Nação em sua história.

O Brasil vivia a tempestade das paixões políticas, que o novo
regime, a República, não  conseguia  evitar.  Mas  Saldanha
manteve-se como guardião de uma mocidade que, como filha
dileta, não queria ver comprometida numa luta inglória, para ele
tão difícil de compreender e de justificar.
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Foi por isso que recusou do governo o convite para assumir a
pasta da Marinha; da Revolta da Armada, o apelo para tomar a
sua  direção,  e  à  Restauração  Monárquica,  a  indicação  para
regente.  Ele  mesmo  foi  quem  melhor  definiu  sua  missão:
“mantenho-me  neste  posto  tão  somente  no  interesse  e  pelo
dever de salvaguardar a Escola e seus alunos, que são o futuro e
a esperança da Marinha e do País, dos efeitos e consequências
da revolta”.

Mas então, depois de haver recusado a todos os mais altos
postos, resolveu acompanhar a malograda Revolta da Armada e
ocupar, nesta nave prestes a soçobrar, o lugar dos marinheiros
que preferem se afogar com o seu navio, a sobreviver em terra
com remorso de não haver socorrido os companheiros, fugindo
aos deveres da fraternidade do mar.

Morreu no combate de Campo Osório,  RS, em 1895,  com a
revolta  já  terminada.  Sua  morte  foi  lamentada em todo  o  País,
porém seu exemplo ficará, assim como a consciência de ter sido ele
um marinheiro por excelência.

Guarda-Marinha  Greenhalgh (Busto localizado na entrada do Paiol de
Barcos)

GUARDA-MARINHA GREENHALGH
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         Filho de Guilherme Greenhalgh e dona  Agostina Frois, nasceu
no Rio de Janeiro, em 26 de junho de 1845.

Nomeado  Guarda-Marinha  em  1864,  foi  designado para
embarcar na Corveta “Imperial  Marinheiro”, passando a seguir
para a Fragata  “Constituição”.  Em princípios  de  1865,  passou
para  a  Corveta  “Parnahyba”,  “a  fim  de  adquirir  a necessária
prática de serviço” em operações de guerra.

Durante a Batalha Naval do  Riachuelo (11/06/1865), foi o seu
navio,  a  Corveta  “Parnahyba”,  abordada  por  dois  navios
paraguaios,  tendo sido a sua tolda a ré ocupada pelo inimigo.
Defendendo  o  Pavilhão  Nacional,  que  um  Oficial  paraguaio
tentava arriar,  viu-se Greenhalgh acutilado por  todos os lados.
Tombou ferido de morte no convés do seu navio, no mesmo dia
11  de  junho.  Caiu  Guilherme  Greenhalgh,  mas  não  caiu  a
Bandeira do Brasil.

A  Marinha  dedica-se  a  manter  sempre  acesa  a  flama  de
idealismo e de dignidade cívica da sua mocidade, essa mocidade
brilhante e entusiástica, que foi  a mesma de Greenhalgh e de
tantos outros heróis,  sacrificados gloriosamente na defesa dos
sagrados direitos da Pátria.

Por isso, a Marinha lhe tem dedicado, em várias épocas, um
navio  de  guerra.  A auréola  de  seu  nome  leva  os  homens  que
compõem a tripulação do navio a sentir a grande responsabilidade
de bem servir à Pátria, com o fervor de patriotismo crescente, como
foi para o Guarda-Marinha herói.
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Aspirante Nascimento
(Busto localizado no Pátio Aspirante Nascimento, em frente à Comodoria).

ASPIRANTE NASCIMENTO

O Aspirante João Cândido do Nascimento, caçula dos heróis
da  nossa  Pátria,  foi  adotado como símbolo para os jovens
marinheiros  por  ter  encarnado  a  bravura  e  o  entusiasmo,
apesar da pouca idade e pouco tempo de serviço. Assentou
praça aos 2 de março de 1864,  com 15 anos, e, ainda
Aspirante, um ano mais tarde, por sua livre vontade e grande
audácia, seguiu com outros cinco Aspirantes, para o teatro de
operações no Paraguai.

O  entusiasmo  o  fez  perseverante,  aplicado  e  capaz  de
superar as limitações que seu corpo franzino a ele impunha
nos combates que vivenciou.

Na Batalha  de  Riachuelo,  em junho  de  1865,  ele  estava
embarcado na Canhoneira “Mearim”. O seu navio tomou parte
em  diversos  acontecimentos:  abriu  fogo  contra  o  inimigo e
também o perseguiu; repeliu as tentativas de abordagem com
as cargas de sua artilharia; socorreu aliados e inimigos feridos
e ajudou os outros navios da força que estavam avariados. A
“Mearim” sofreu também muitos danos, mas toda a guarnição
cumpriu  bem o seu  dever.  Nesta  ocasião,  o  Aspirante  herói
recebeu  a  seguinte  apreciação  do  seu  Comandante: “O
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Aspirante  Nascimento  esteve  durante  a  ação  às  minhas
ordens,  sempre  a  meu  lado  e  muitas  vezes  seguiu  a
mosquetaria com uma clavina em punho”.

A 12  de  agosto  de  1865,  a  Esquadra  Imperial  forçou  a
passagem de Cuevas, no rio Paraguai,  defendida fortemente
pela artilharia e infantaria paraguaias. Em nenhum momento os
navios deixaram de responder ao fogo inimigo, cumprindo com
galhardia o seu dever. Entretanto, o fogo tenaz dos paraguaios
fez  muitos  mortos,  e  dentre  estes  figurava  o  Aspirante
Nascimento.

Acerca  desta  passagem,  comenta  uma  folha  do  Império:
“Passar barrancas fortificadas como a esquadra acaba de fazer,
e contestando o fogo com energia, e cada um ocupando o seu
posto –  é feito de heroísmo e abnegação que muitos não
sabem, ou não quererão apreciar... Aqueles, porém, que nestes
momentos críticos só têm dado ouvidos ao sentimento do brio e
ao  cumprimento do  dever  estão contentes  de  si,  porque têm
consciência do quanto têm feito pelo país.”

As privações, as vigílias, os rigores do clima e toda a sorte
de sacrifícios não abateram o ânimo verdadeiramente militar
desse jovem, que soube manter,  com heroísmo,  o brilho de
nossa bandeira até o último e derradeiro momento de sua vida.

Em homenagem a esse herói da Guerra da Tríplice Aliança, a
Marinha do Brasil resolveu colocar  em  um  dos  Avisos  de
Instrução da Escola Naval o nome de “Aspirante Nascimento”.
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GUARDA-MARINHA BRITO

Nascido em 28 de junho de 1921, no então Distrito Federal,
o Guarda-Marinha Brito ingressou na Escola Naval, em 1941,
tendo  sido  declarado  Guarda-Marinha,  em  6  de  janeiro  de
1944.

Sua primeira e única missão foi a bordo do Navio Auxiliar
“Vital de Oliveira”, já no final da II Guerra Mundial.

Em  19  de  julho  de  1944,  o  NA  “Vital  de  Oliveira”  foi
torpedeado  e, consequentemente,  afundado  pelo  Submarino
Alemão  U-861,  comandado  pelo  CC  Jugen  Oesten.  No
afundamento,  pereceu  o  GM  Brito,  sendo,  mais  tarde,
promovido “Post-Morten” ao posto de Primeiro-Tenente.

Este  herói  naval,  no  auge  de  sua  mocidade,  repleto  de
ideais  e  esperanças,  ofereceu  sua  vida  em sacrifício,  numa
época  em  que  o  mundo  se  debatia  contra  as  forças  do
totalitarismo.

GUARDA-MARINHA JANSEN

Milton Jansen de Faria nasceu em Belo Horizonte, em 23 de
agosto de 1923. Ingressou na Escola Naval em 1941, tendo
sido declarado Guarda-Marinha em 6 de janeiro de 1944.

À  semelhança  de  seu  companheiro  de  turma,  o  GM  Brito,
serviu no NA “Vital de Oliveira”, perecendo no dia 19 de julho de
1944, em consequência do afundamento daquele valoroso navio.
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O  GM  Jansen,  promovido  “Post-Morten”  ao  posto  de
Primeiro-Tenente,  dedicou  sua  vida  e  mocidade  à  causa  da
Pátria e, por justo merecimento, integra a galeria dos nossos
heróis, servindo de exemplo a várias gerações de Oficiais da
Marinha.

Em homenagem  a  esses  heróis  da  II  Guerra  Mundial,  a
Marinha  do  Brasil  resolveu  colocar  em  dois  dos  Avisos  de
Instrução da Escola Naval os nomes de “Guarda-Marinha Brito”
e “Guarda-Marinha Jansen”.

NÓS, O MAIOR DOS EXEMPLOS

Nós, os(as) Aspirantes de Villegagnon, somos os herdeiros
do desprendimento e da dedicação, da vocação e do amor dos
grandes homens que construíram e engrandeceram a Marinha
e o Brasil.

As  vidas  desses  homens  do  mar  citados  são  profundos
ensinamentos. Para qualquer ser humano, a vida se apresenta
com  inúmeras  dificuldades;  entretanto,  com  coragem  e
tenacidade,  ela  se  engrandece  e  os  esforços  são
recompensados.

O  ideal  dos  heróis  que  aqui  apresentamos  era  simples,
estava nas suas mãos: o cumprimento do  dever.  Cabe a nós
levá-lo  adiante,  na  medida  em que  nos  dedicamos  à  nossa
formação, perseguindo o patriotismo de  Tamandaré, o amor à
profissão de Saldanha, a competência de Barroso, o respeito
pelos  subordinados de Inhaúma, o espírito de sacrifício  do
jovem Greenhalgh e a vontade em servir à Pátria do Aspirante
Nascimento.
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Agora, são nossas as mãos presentes na história a preparar
o futuro.  Os que passaram viveram para nós; nós, para os
vindouros. E  este  é  um  fundamento  do  nosso  espírito  de
serviço, do nosso espírito de unidade.

O cotidiano é, de todos os possíveis, o maior dos exemplos:
vivo,  sincero,  extremamente  forte  e  simples.  Somos  jovens,
temos  escolhas  a  fazer  em  todos  os  momentos,  traçando,
assim, o rumo de nossas vidas. Somos  Aspirantes, futuros
Oficiais da Marinha do Brasil,  com muitas responsabilidades,
muita  exigência,  mas,  sem  dúvida,  com  a  oportunidade  de
crescermos como verdadeiros líderes.

Cumpramos  o  nosso  dever,  não  por  simples  orgulho  ou
vaidade,  mas  porque,  com  o  nosso  exemplo,  muitos  nos
seguirão.
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   HINOS
 E

   CANÇÕES
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       HINO NACIONAL

Letra de Joaquim Osório Duque Estrada Música de
Francisco Manuel da Silva

Parte I

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 
De um povo heroico o brado retumbante, 
E o sol da Liberdade em raios fúlgidos, 
Brilhou no céu da Pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade 
Conseguimos conquistar com o braço forte, 

Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada,
 Idolatrada, 

Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
 De amor e de esperança à terra desce, 

Se em teu formoso céu, risonho e límpido, 
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,

E o teu futuro espelha essa grandeza

Terra adorada,
 Entre outras mil, 
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És tu Brasil,
Ó Pátria amada!

Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, 

Brasil!

Parte II

Deitado eternamente em berço esplêndido,
 Ao som do mar e à luz do céu profundo,

 Fulguras, ó Brasil, florão da América 
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;

“Nossos bosques têm mais vida”, 
“Nossa vida” no teu seio “mais amores”.

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 

Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
 O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro desta flâmula

– “Paz no futuro e glória no passado”.
Mas, se ergues da justiça a clave forte, 
Verás que um filho teu não foge à luta,

 Nem teme, quem te adora, à própria morte.

Terra adorada,
 Entre outras mil,
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 És tu, Brasil
Ó Pátria amada

Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, 

Brasil!

       HINO À BANDEIRA

Letra de Olavo Bilac Música de Antônio Francisco
Braga

Salve lindo pendão da esperança, 
Salve símbolo augusto da paz! 

Tua nobre presença à lembrança 
A grandeza da Pátria nos traz.

Recebe o afeto que se encerra Em nosso peito varonil,
Querido símbolo da terra,

Da amada terra do Brasil!
             

              Em teu seio formoso retratas
             Este céu de puríssimo azul,

      A verdura sem par destas matas,
     E o esplendor do Cruzeiro do Sul.

Recebe o afeto que se encerra Em nosso peito varonil,
Querido símbolo da terra, 

   Da amada terra do Brasil!

Contemplando o teu vulto sagrado,
 Compreendemos o nosso dever, 
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   E o Brasil, por seus filhos amado,
Poderoso e feliz há de ser.

Recebe o afeto que se encerra Em nosso peito varonil,
Querido símbolo da terra,

 Da amada terra do Brasil!

Sobre a imensa Nação Brasileira,
 Nos momentos de festa ou de dor, 

           Paira sempre sagrada bandeira
Pavilhão da justiça e do amor.

Recebe o afeto que se encerra Em nosso peito varonil,
Querido símbolo da terra,

 Da amada terra do Brasil!

HINO DA INDEPENDÊNCIA

Letra de Evaristo da Veiga Música de D.Pedro I

Já podeis, da Pátria filhos, 
Ver contente a mãe gentil; 

Já raiou a liberdade
No horizonte do Brasil.

Brava gente brasileira!
 Longe vá… temor servil: 

Ou ficar a pátria livre 
Ou morrer pelo Brasil.

Os grilhões que nos forjava
 Da perfídia astuto ardil…
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 Houve mão mais poderosa:
 Zombou deles o Brasil.

Brava gente brasileira!
 Longe vá… temor servil:

 Ou ficar a pátria livre
 Ou morrer pelo Brasil.

Não temais ímpias falanges,
 Que apresentam face hostil;

 Vossos peitos, vossos braços
 São muralhas do Brasil.

Brava gente brasileira! 
Longe vá… temor servil: 

Ou ficar a pátria livre 
Ou morrer pelo Brasil.

Parabéns, ó brasileiro, 
Já, com garbo varonil,

Do universo entre as nações 
Resplandece a do Brasil.

Brava gente brasileira!
 Longe vá… temor servil: 

Ou ficar a pátria livre
 Ou morrer pelo Brasil.

                  CISNE BRANCO CANÇÃO DO MARINHEIRO

Letra do SG Benedito de Xavier de Macedo Música do SG
Antônio Manuel do E. Santo
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Qual cisne branco que em noite de lua
Vai deslizando num lago azul
O meu navio também flutua

Nos verdes mares de norte a sul
Linda galera que em noite apagada

Vai navegando num mar imenso,
Nos traz saudade da terra amada,

Da Pátria minha em que tanto penso.

Qual linda garça
Que aí vai cruzando os ares,

Vai navegando
Sob um belo céu de anil.

                                  A minha galera
Também vai cortando os mares,

Os verdes mares,
Os mares verdes do Brasil.

        Quanta alegria nos traz a volta
À nossa Pátria do coração,

Dada por finda a nossa derrota
Temos cumprido nossa missão.

Linda galera que em noite apagada
Vai navegando num mar imenso,

                  Nos traz saudade da terra amada,
                Da Pátria minha em que tanto penso.

                            Qual linda garça
Que aí vai cruzando os ares,

                             Vai navegando
                                  Sob um belo céu de anil.

                           A minha galera
           Também vai cortando os mares,
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                                 Os verdes mares,
Os mares verdes do Brasil.

                       SENTINELA DOS MARES

       HINO DA ESCOLA NAVAL

Letra e música do Asp. Luiz Felippe Magalhães

A Escola Naval Brasileira
 Prepara a mocidade para a luta no mar!
 Somos todos defensores da bandeira

Nos mastros da vitória a tremular! 
Nossa vida na paz ou na guerra

É sempre navegando pelos mares de anil!
 Para a glória e pela honra desta terra 

Lutaremos com denodo varonil!

BIS Nós somos os sentinelas dos Mares 

Do glorioso Brasil

      ESTRIBILHO

Marinheiros! Avante!
Marinheiros! “Rumo ao Mar”! 

“Tudo pela Pátria”!
Avante a navegar! 

Marinheiros! Avante! 
Vencer ou então morrer!

“O Brasil espera 
Que cada um cumpra o seu dever”.
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São as águas azuis nossos lares,
O campo de batalha da Esquadra em ação!
 Somos livres para sempre sobre os mares

À força do direito do canhão!
 Riachuelo que foi, no passado

A prova de bravura e coragem viril
 Paira sempre como símbolo sagrado

 Dentro d’ alma do marujo varonil!

BIS Nós somos os sentinelas dos Mares 

Do glorioso Brasil

ESTRIBILHO

Marinheiros! Avante!
Marinheiros! “Rumo ao Mar”! 

“Tudo pela Pátria”!
Avante a navegar!

 Marinheiros! Avante! 
Vencer ou então morrer!

 “O Brasil espera
Que cada um cumpra o seu dever”.

VIVA À MARINHA

Letra e música do Asp. Luiz Felippe Magalhães

Ouve-se ao longe o andar cadenciado
 De porte altivo, avança o pessoal

E ao ritmo de marcha compassado 
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Surge a Escola Naval

A farda de um dourado reluzente
 Encobre um largo peito varonil

É o emblema sagrado dessa gente
Orgulho do Brasil.

 ESTRIBILHO

Brilha sempre sem rival
 Brilha sempre a Escola Naval

 Na moral e no esporte
O Aspirante é forte

Um brado levantemos à nossa rainha 
Hip! Hip! Hip! Rá! Viva a Marinha!

É sempre forte, audaz e corajoso
 Todo naval a farda sabe honrar
 Em tudo que produz é valoroso

 Ele nasceu para o mar.
Soldado desse solo brasileiro

 Marujo por vontade e por dever
O Aspirante procura ser primeiro

 Lutando por vencer.
ESTRIBILHO

           Brilha sempre sem rival
Brilha sempre a Escola Naval

 Na moral e no esporte
O Aspirante é forte

Um brado levantemos à nossa rainha 
Hip! Hip! Hip! Rá! Viva a Marinha!
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ADEUS À ESCOLA

Letra de música do Asp. Luiz Felippe Magalhães, música
Dobrado Julio Monteiro  e composição do 1º SG EB Antonino

Manuel do Espírito Santo.

BIS
Adeus, minha Escola querida 

Adeus, vou à Pátria servir
Adeus, camaradas gentis, 

Adeus, adeus, Adeus, 
Eu vou partir, eu vou partir.

Linda Bandeira
A tremular, a tremular Hei de amar até morrer

Ó meu Brasil, ó meu Brasil!

Linda Bandeira
A tremular, a tremular Hei de te amar
Meu Brasil, meu Brasil Terra amada

Mais que outras mil.

NA VANGUARDA
      Composição: João de Camargo

Sentinela e falange aguerrida,
Na vanguarda empunhando o fuzil;

Pela pátria é que damos a vida,
Fuzileiros Navais do Brasil (2x)

Fuzileiros de mar e de terra,
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Defensores da grande nação;
Vigilantes na paz e na guerra

Na vanguarda com armas na mão! (2x)

Na peleja ao fragor da metralha,
Na vanguarda que é honra e dever;

Fuzileiros no ardor da batalha,
Saberemos lutar e vencer

Na peleja ao fragor da metralha,
Na vanguarda que é honra e dever;

Saberemos, no fim da batalha,
Fuzileiros, Vencer ou morrer!

FIBRA DE HERÓI

Composição: Barros de Filho e G. Peixe

Se a Pátria querida
For envolvida
Pelo perigo

Na paz ou na guerra,
Defende a terra
Contra o inimigo
Com ânimo forte

Se for preciso
Enfrenta a morte
Afronta se lava

Com fibra de herói
De gente brava

Bandeira do Brasil
Ninguém te manchará

Teu povo varonil
Isso não consentirá,
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Bandeira idolatrada
Altiva a tremular onde a liberdade

É mais uma estrela
A brilhar.

CANÇÃO DA INTENDÊNCIA DA MARINHA

 Composição: C. Alte. (IM-Ref) Antonio Carlos Amendoeira

Intendência da Marinha
Na Logística, é rainha

O acanto por expressão
Da grandeza de sua missão

No mar ou na terra
Na paz ou na guerra

Na Intendência podemos confiar
Que o apoio sempre a tempo irá prestar!

Na Intendência podemos confiar
Que o apoio sempre a tempo irá prestar!

Contabilidade, Auditoria
Finanças, Economia

Abastecimento, Administração
Reembolsáveis, Alimentação

Vasto é o campo de sua atuação

Prever, prover
Lutar, vencer

Com labor, com saber
Prever, prover
Lutar, vencer

A Intendência nunca há de esmorecer!
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Intendência da Marinha
Na Logística, é rainha

O acanto por expressão
Da grandeza de sua missão.
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(Recebimento da Espada de Oficial de Marinha – MISSÃO CUMPRIDA)
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