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CONHECIMENTO, IMPROVISO E SOBREVIVÊNCIA: OS 76 DIAS À DERIVA DE 
STEVEN CALLAHAN

Kelton Gabriel

“E  quando  me  sinto  só  e  desesperado, 
encontro  conforto  na  companhia  daqueles 
que  sofreram  grandes  provações  e 
sobreviveram” (Steven Callahan)

INTRODUÇÃO

O arquiteto naval Stevan Callahan pretendeu atravessar o Atlântico em um 

pequeno barco de 21 pés. O nome do barco era Napoleon Solo, que depois de 

passar pelas Ilhas Canárias a meio caminho das ilhas de Cabo Verde – em uma 

noite do início do mês de fevereiro de 1982 – sofre o impacto de uma onda 

gigante de naufraga, Callahan só tem tempo de levantar da cama, pegar o balsa 

de borracha e a caixa de emergência. Consegue um pouco de água e comida, 

mas o resto tudo se perde.

Neste momento ele começa uma luta pela sobrevivência, pois ali perdido 

no meio do oceano, sem motores nem velas sua única esperança é se manter 

vivo  e  esperar  que as  correntezas marítimas o  levem para algum lugar  ou 

alguma rota de navios.

Contando com um arpão de caça ele consegue depois de muitos dias de 

fome pescar um dourado, que o alimenta assim como consegue coletar um copo 

de água durante as chuvas. Seu corpo cada dia que passa vai diminuindo de 

tamanho, e suas forças se extinguem do resto do corpo e se concentram apenas 

nos braços, que servem para garantir a pescaria.

Ele avista nove navios durante sua viagem, mas nenhum deles o avista 

mesmo ele soltando foguetes de sinalização. Podemos dizer, a princípio, que sua 

vontade pela vida o fez se salvar, pois muitas vezes se deparou com situações 

que qualquer um desistiria, no desespero da fome e da sede, lutando para não 

beber água do mar e sendo constantemente bombardeado por pancadas de 

tubarões,  pode-se  entender  que  sua  determinação  em  sobreviver  e  seu 

conhecimento de navegação e  principalmente sua capacidade de improvisar 

diante de problemas o deixaram vivo durante esses 76 dias em alto mar.

Nesse trabalho iremos analisar toda a psicologia humana de sobrevivência, 



as vantagens de se ter um conhecimento (know-how) e como este pode auxiliar 

na construção de improvisos.

OS PROBLEMAS E AS SOLUÇÕES

Em situações de vida ou morte nossas emoções em certos momentos 

podem ser  exaltadas, porém de outro lado sobra uma mente extremamente 

calculista e racional. Essa acentuação de polaridades podem proporcionar feitos 

enormes no sentido negativo, quando guiado pelas emoções, e positivo, quando 

guiados pela razão. 

Callahan se desesperou quando estava com fome e não conseguia acertar 

nenhum peixe com seu arpão, suas energias estavam acabando e não conseguia 

pensar em nada e começou a chorar. Depois que sua emoção se expressou veio 

a tona seu lado racional que o ajudou a entender o deslocamento aparente dos 

peixes abaixo da água, e como um índio conseguiu acertar um dourado enorme, 

que o alimentou durante a semana.

Começou a entender que as cracas que se formavam abaixo de sua balsa, 

que chamou de  Ducky, atraiam muitas vidas marinhas e peixes, por isso sua 

razão começou a entender que peixes não faltariam na sua viagem.

A sede era outro fantasma que ele aturava com racionalidade, pois tomar 

água do mar poderia levar a morte. Sua paciência em observar gota por gota da 

água da chuva escorrer em seu copo de café era uma determinação que o fez 

dar valor para a alimentação. Inventou uma pipa que servia de sinalização e 

também coletora de água.

Sua relação com os peixes o mantinha individuado e o impedia de cair em 

estado de loucura, sempre  descreveu em seu livro  que conversava com os 

peixes e os conhecia, assim como sentia compaixão na hora de matar um para 

se alimentar. Começou a desenvolver uma técnica para limpar e cortar o peixe e 

deixava a carne pendurada em um varal que ele chamava de “açougue”.

Pode-se  perceber  que  o  que  ele  mal  conseguia  fazer,  pescar,  se 

transformou em algo necessário e cada dia que passava mais prático ele se 

sentia. Começou a pescar mais e aproveitar melhor tudo o que o peixe poderia 

fornecer, inclusive peixes menores que haviam sido consumidos pelos peixes 

que ele pescava, ele aproveitava. Nada poderia ser desperdiçado.

Um peixe-voador caiu dentro da balsa, e ele sem pensar o agarrou com 



força  e  com as  unhas  encravadas na  carne do animal  o  segurou enquanto 

tentava quebrar a espinha com uma faca para mata-lo. Essa técnica de matar 

um  peixe  quebrando  a  espinha  ele  também  improvisou  depois  de  lutar 

desesperadamente contra um dourado de mais de sete quilos e quase um metro 

de comprimento.

Seu maior medo era que o arpão furasse a balsa ou que o peixe escapasse 

como aconteceu nos primeiros  dias.  Então foi  que começou a  tentar outros 

meios de pescaria depois que um dourado quebrou a ponta de seu arpão. Ele 

usou da estrutura (cabeça, asas e cauda) de um peixe-voador para fazer uma 

isca artificial e esconder um anzol na tentativa de pescar dourados. Não foi bem 

sucedido,  então  necessitou improvisar  para  não  morrer  de  fome,  resolveu 

amarrar uma faca na ponta do arpão para substituir a ponta perdida.

Foi que depois de longas tentativas conseguiu pescar um dourado. Nesses 

dias, já mais de um mês em alto mar ele sofreu o pior dos problemas, ao tentar 

pescar um peixe, este de sacudiu tanto que o arpão acabou furando o anel 

inferior da  balsa,  e  o  ar  começou  a  escapar.  Logo  apenas o  anel  superior 

mantinha a balsa flutuando, e muita água salgada entrou para dentro porque 

apenas alguns centímetros separavam o interior da balsa da água do mar. 

A água do mar deteriorava suas pernas e as cicatrizes o deixavam com dor 

maior do que a morte. Seu desespero em tentar remendar a balsa foi a parte 

mais complicada de toda a viagem. Ele já se encontrava cansado e com fome, 

seus braços não tinham mais forças, e o remendo que ele fez o fazia trabalhar na 

bomba  a  cada  30  minutos,  um  esforço  que  ele  não  suportaria  se  não 

conseguisse pescar algo para comer.

Sua força de vontade não respeitou os  limites de seu corpo e  ele no 

desespero tentava em vão pescar alguma coisa, e em exaustão caiu no chão e 

começou a perceber que estava morrendo, pois estava sem forças, conseguiu 

sair das trevas e tirar sua cabeça da água que estava dentro da balsa. A razão 

estava  obscura  e  sua  consciência  sofria  obnubilação,  a  sua  morte  estava 

decretada, perdido no mar com a balsa afundando e sem comida.

No entanto uma pulsão de vida lhe fez levantar com uma idéia fantástica, 

ele havia lembrado do garfo, por alguma razão o garfo lhe surgiu como a melhor 

das opções para tapar o  vazamento de ar  no remendo da  balsa. Com seu 

conhecimento de nós de marinheiro,  ele conseguiu quebrar o garfo e fixa-lo 

como um estanque para a rolha que tapada o remendo e fez então uma forca 



onde o  ar  só conseguiria  vazar com muito esforço.  O resultado foi  que ele 

conseguiu fazer com que o vazamento diminuísse tanto que só precisava encher 

a  balsa  a  cada  doze  horas.  Sua  vida  havia  retornado graças  a  uma idéia 

improvisada apoiada em seu conhecimento.

Callahan retomou forças para pescar e conseguiu, sua alegria foi tanta que 

mais peixes ele conseguiu pescar e sentiu a sensação de fartura pela primeira 

vez em alto mar. 

Seu instinto selvagem transpareceu quando ele conseguiu apanhar com a 

mão uma ave que pousou sobre a sua balsa. Sua agilidade para quebrar  o 

pescoço da ave associada com sua admiração pela beleza do animal misturaram 

o seu racionalismo com a emoção. E na sua mais necessitada situação pode-se 

perceber que a vida aparece ao homem como algo extremamente pulsante entre 

o binarismo existente em todas as coisas.

Depois de algum tempo ele encontra um rastro de lixo no oceano, e ali 

muitos caranguejos que habitavam as latas e embalagens serviram de alimentos 

para Callahan. A civilização estava próxima e no dia 21 de abril ele é resgata por 

três  pescadores  de  Guadeloupe  na  América  Central.  No  atendimento  e 

alimentação simples que recebeu na ilha Callahan afirmou que se sentia no céu. 

Que uma simples fruta parecia ser o maior prazer da vida. Um copo de cerveja 

gelada foi mais do que ele bebeu de água durante toda uma semana em alto 

mar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A lição psicológica que podemos aprender de uma experiência como a 

Callahan, não fica nem no plano moral, nem no plano científico, e sim em algo 

mais essencial que ele mesmo explicou:

O que aprendi com a viagem? Minhas crenças quanto à indiferença do 
mar,  a  relativa natureza do  bem e do  mal,  os  valores  humanos,  a 
igualdade das criaturas de Deus,  e minha própria  existência,  foram 
reforçadas. Mas cheguei à conclusão de que o atingimento de nossas 
metas não é suficiente em si mesmo: deve ser compartilhado para ser 
recompensado. Acima disto, eu agora vejo que os paradoxos da vida 
são normais, e que tomar decisões muitas vezes representa um dilema, 
embora nem todas as decisões sejam tão cruciais ou evidentes como 
numa situação de sobrevivência. Talvez ainda mais importante, conheci 
fome e sede, conheci a privação crítica e o supremo desespero, o que 
me proporcionou uma nova empatia com os milhões de seres nesta 
terra que não conhecem nada além disso. (CALLAHAN, 1987, p. 247)



O que pode-se aprender também é que esse desespero que viveu Callahan 

é o mesmo desespero que vive a humanidade, que por mais que um ou outro 

não o sintam, é através desse desespero em busca da sobrevivência  que a 

humanidade cria todas as suas invenções e improvisa diante da fome, sede e 

dor. É nesse estado psicológico que ruma toda a coletividade que hoje habita o 

planeta, estamos improvisando usando nosso conhecimento para sobreviver em 

uma balsa chamada Terra. E a consciência de cada um é o lado racional da 

humanidade, enquanto o simples viver e o desleixo é a emoção da humanidade, 

e  com ambas de  modo  extremado  segue a  humanidade,  sabendo que em 

momentos de crise apenas a racionalidade pode salvar, enquanto a emoção ou 

chora ou ri seguindo o destino que lhe for concedida.

Nem  todos  sairiam  vivos  como  saiu  Callahan,  pois  parece  que  o 

conhecimento foi fundamental para improvisações e a sobrevivência, muito mais 

do que a vontade de viver. Essa lição todos podemos aprender.
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