Navegar é preciso
A

celebre frase “Navegar é preciso, viver não é preciso” foi utilizada pelo

general romano Pompeu que viveu entre 106 e 48 a.C. para encorajar seus marinheiros
temeroso de viajar durante a guerra, segundo relato de Plutarco*. Mesmo sendo escrita em
grego sua forma eternizada é latina: “Navigare necesse; vivere non est necesse”. Assim
está grafada no brasão de Hamburgo, cidade alemã, antiga sede da Liga Hanseática.
Fernando Pessoa também escreveu numa de suas poesias: “Navegadores antigos
tinham uma frase gloriosa: Navegar é preciso; viver não é preciso/Quero para mim o
espírito [d]esta frase, transformada a forma para a casar como eu sou. E, finalmente,
Caetano Veloso usa a mesma frase na música “argonautas”.
Para Ronaldo Zenha**, o navegador faz uso de instrumentos precisos para se
localizar e dar rumo ao seu curso. O poeta, ao contrário, traz em seu discurso a
possibilidade metafórica de um deslizamento incessante sobre a cadeia significante. Se o
navegador é prisioneiro dos instrumentos, ou seja, só enxerga seu destino a partir destes, o
poeta não se preocupa em ver, pois seu intento é viabilizar qualquer discurso, ou melhor,
aviar um desejo. Portanto, me apropriando dessa via poética, proponho dar sentido de
precisão, exatidão, à fala do poeta quando ele diz: "Navegar é preciso, viver não é preciso".
Mesmo reconhecendo um outro viés, o da necessidade, que também nos parece apropriado,
optamos por disparar, dar sentido ao que é exato fora da exatidão.
Para nós Engenheiros de Pesca “navegar é preciso” e ficará muito mais preciso com a
implantação em Cabedelo na Paraíba do Centro de Referência em Navegação e Pesca que
será administrado pelo Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba IFPB. Para a instalação do Centro estão sendo tomadas providências objetivando a abertura
de licitação para a construção da sede administrativa da unidade que possibilitará a
capacitação de profissionais na área de pesca.
O Centro será construído numa área de 5ha, em Camboinha, que será dotado de
estruturas capazes de oferecer condições favoráveis para que exploração de nosso mar e
para o treinamento de alunos, professores e pesquisadores. Para isso, o futuro Centro terá
laboratórios, sala de simulação de navegação, incluindo softwares inteligentes, um
planetário e uma plataforma de treinamento de combate a incêndio a bordo.
* Plutarco (45 - 120), filósofo e prosador grego do período greco-romano, estudou na
Academia de Atenas, aluno do neoplatónico Amônio Saccas.
**http://www.tanto.com.br/ronaldozenha-navegar.htm
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