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M e n s a g e m  d a  D i r e t o r i a  

Prezados amigos, nobres pilotos de caça, 
Iniciamos um novo ano de trabalho e, com ele, renovamos nossas esperanças e nossos 

desejos de uma aviação de caça e de uma Força Aérea cada vez mais vibrante e operacional. 
Tempo de renovação de comandos, uns que saem após um profícuo e inesquecível 

período de trabalho, outros que assumem com o compromisso e o propósito de continuar 
nossa caminhada em direção à CAÇA, à FORÇA AÉREA e ao PAÍS que tanto sonhamos. 

Aos que deixam o comando nossos cumprimentos pela excelência do trabalho realizado. 
Aos que assumem, nossos votos de muitas felicidades, de sucesso continuado e de ventos 
sempre favoráveis na realização da missão, em particular, aos Ten Brig Juniti Saito e ao Ten 
Brig Nivaldo Luiz Rossato. 

Tivemos muito orgulho de termos pilotos de caça da melhor estirpe no comando de nossa 
querida Força Aérea, e temos certeza de que nosso futuro é brilhante e a vitória certa. 

Contem todos com o apoio incondicional da Associação Brasileira de Pilotos de Caça. 
Pressionem, ABRA-PC em cobertura, Seis horas livre!!!! 

 
Senta a Pua! 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

A g e n d a  

20 de janeiro 

Criado o Ministério da Aeronáutica, pelo Decreto Lei no 2.961 

30 de janeiro 

Aniversário de nascimento do Brig Nero Moura 

11 de fevereiro 

Aniversário do 3º/3º GAv 

12 de fevereiro 

Primeiro voo de Gloster realizado por um brasileiro, o Maj Av João Eduardo Magalhães Motta, na 
Inglaterra 

24 de março 

Aniversário do 1º/14º GAv 

 



P a p o - R á d i o  

 

Mudanças no Alto-Comando 

Cumprindo a natural rotatividade funcional, listamos os Pilotos de Caça do Alto-Comando que 

assumem novas funções: 
 

  Ten Brig Ar Hélio Paes de Barros Júnior - Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica; 

  Ten Brig Ar Dirceu Tandolo Noro – Comandante Geral de Apoio; 

  Ten Brig Ar Gerson Nogueira Machado de Oliveira – Comandante Geral de Operações do 
Aéreas; e 

 Ten Brig Ar Antonio Carlos Moretti Bermudez – Chefe de Logística do Estado-Maior Conjunto 
das Forças Armadas no Ministério da Defesa. 
 

A ABRA-PC deseja a todos continuado sucesso nos novos desafios e manifesta sua contínua 
disposição em colaborar para o engrandecimento de nossa Força Aérea Brasileira! 

 
 

Estagiário Padrão 

Informamos a todos que o Estagiário Padrão do Curso de Formação de  Pilotos de Caça de 2014 foi o 

2o Ten Av Giancarlo de Lantieri Cavanha. 
A ABRA-PC parabeniza o Tenente Cavanha pela significativa conquista e deseja sucesso na nobre 

carreira que inicia. Senta a Pua! 

 

Novos símbolos 

De acordo com a Portaria n° 56/SCAP-10 (Subchefia de Apoio), de 08 de abril de 2014, publicada no 

BCA N71 (Boletim do Comando da Aeronáutica), foram alterados o Estandarte e a bolacha do 3o/10o 

GAv. 
Vejam os novos modelos: 

 
 

 
 

Almoço de Natal da ABRA-PC 

F oi realizada, no dia 9 de dezembro passado a última 

reunião de diretoria da ABRA-PC em 2014. 
A data foi também marcada por um almoço natalino. 

 
A Diretoria 



 

 

Demonstrativo Financeiro Resumido 
 

Saldos em 31 de dezembro de 2014 
Saldos ABRA-PC 
Conta Corrente (Banco Real Conta nº.: 8703431)                      3.126,57 
Fundos ABRA-PC - DI SUPREMO                 53.729,13 
Sub-total recursos ABRA-PC      56.855,70 

Média das Receitas e Despesas 
Média das Receitas                   12.893,82 
Média das Despesas de Custeio        7.528,64 
Média de Despesas Eventuais         2.246,07 

Fundos Especiais (*) 
Fundo DI Empresarial (Desenv. Cultural da Av de Caça)     2.587,19 
Fundo DI Peq Empresa (Prêmio Pacau)     65.216,99 
Sub-total dos Fundos Especiais      67.804,18 
 
(*) A origem desses recursos deve-se a doação de cem mil reais pelo  
Brig Magalhães Motta à Associação Brasileira de Pilotos de Caça. 

========================================================== 

 

F ó r u m  n º  5 0  

Q u e m  f o m o s ,  q u e m  
s o m o s  . . . s e r e m o s ?  

A anamnese de nossa Organização, feita a partir dos anos quarenta, comprova que nossa gênese 
provém da inteligente administração de teses e antíteses, feita pelos Aviadores Militares e Navais da 
época. Capazes de tudo aceitar, qualquer que fosse a proposta desde que levasse à unificação da 
AVIAÇÃO MILITAR E NAVAL. Obtida com sucesso, em 1941, quando criado o MINISTÉRIO da 
AERONÁUTICA. Curiosamente, àquela época não se tratou da FORÇA AÉREA BRASILEIRA, mas, 
sim de uma Organização prestadora de serviços e “levemente combatente”, com uma indefinida 
FORÇAS AÉREAS NACIONAIS... 

Quem fomos, capazes de aplacar iras, apascentar opiniões divergentes, minimizar dúvidas, 
congregar místicas distintas e honorificar mitos, ainda parcialmente desvendados? 

Quem fomos, que alimentados pela paixão do objetivo a atingir, conseguimos – à revelia dos 
uniformes diferentes (que os havia) – irmanar homens-de-armas em torno de missões inferidas, 
buscando, INDEPENDÊNCIA e DESTINAÇÃO para as Aviações Militares de terra e mar?  

Quem fomos, capazes de eliminar rotas de colisão, amalgamar posições díspares, condescender 
com as incongruências, diferenças de conceitos e, ainda, fixar metas e estabelecer prioridades? 

Quem fomos que, movidos pelo desassombro, pela ousadia sã, pela força das ideias unas, pelo 
destemor ao ônus de conspurcar os céus com máquinas e gente e, fundamentados na certeza do futuro, 
abjuramos ideias e posturas sedimentadas? Contrariando homens, teses e comportamentos, ocupamos 
espaço no Poder Nacional, revelando lideranças e pensadores perseverantes. 

Quem fomos? 



Fomos os que, com o coração, sentimento e alma, compusemos as canções e os versos, cheios de 
respeito e glorificação àquilo que a todos impulsionava: a Aviação Militar. 

Fomos, Soldados-do-ar, Bandeirantes do azul, filhos altivos dos ares. Profissionais das armas. 
Para tanto, houve obstinação na conquista de 
objetivo... 

Fomos, também, aqueles que, submetidos às 
duras provas da Guerra, pagamos alto preço pelo 
aprendizado. E, amadurecidos, em apostolado, 
transferimos aos mais jovens a experiência ganha nos 
céus em chamas.  

Fomos, pioneiros e artesãos incompreendidos, 
destemidos e corajosos. E, mais do que nunca, 
apaixonados pela máquina e pela arte de voar e seu 
emprego bélico... 

Assim, às novas gerações, cabe administrar o legado, a herança, o patrimônio e a história que lhes 
deixamos, a singularidade da estrutura conquistada e a multiplicidade de encargos assumidos ainda que, 
entre eles, os inferidos. 

QUEM SOMOS, PARA TANTO? 
Somos as gerações às quais coube dar forma aos sonhos sonhados. Plasmar o livre pensar, fixar 

doutrina, romper hábitos e estabelecer atuação e comportamento próprio. Criar a mística e mitos. Tudo 
por decorrência do legado... 

Somos, os que acomodamos “positivos e negativos” em equação complexa que, manipulada com 
hábil maestria, sempre resultou em resultado somatório. Por decorrência dos exemplos, da herança e da 
liderança... 

Somos os que acolhemos pensamentos originais e distintos, e criamos linguagem própria. Os que, 
interpretando expectativas e teses, formulamos soluções, muitas vezes inesperadas e insólitas. 

Somos os componentes das dezenas de gerações que – em mantendo a mesma objetivação e a 
busca do futuro adotada pelos pioneiros – aplicou-se, com denodo e com consciente atitude 
acomodatícia, à gestão dos opostos e, até mesmo, do discutível e do secundário. Da execução dos 
“encargos inferidos”, postergando o primordial/principal. 

Respeitando o passado, com atitude de benemerência e disposição para prestar serviços, 
denegamos – por excessivo tempo – o atendimento e o cumprimento da DESTINAÇÃO PRIMEIRA: 
a profissionalização da ARMA AÉREA. 

Após meio século de praticar, SOMOS aqueles que, mesmo após mais de meio século de praticar, 
convivemos com teses (por vezes) colidentes. Que, no encantamento oriundo do (bom) cumprimento 
de múltiplas tarefas inferidas, permitimos o arrefecimento do ardor que fundamentou a ideia-conceito, 
esposada pelos pioneiros-fundadores e que permitiu nossa amalgamação. 

SOMOS os que, ao adentrar o novo século, e em praticando exame de consciência, apercebemo-
nos do desvio de rota e – em heroica decisão – entendemos ser o momento da reversão de prioridades. 
Cabe, então, interrogar:  

SEREMOS capazes? 
SEREMOS verdadeiramente hábeis para trocar o excedente, o inferido, o complementar pela 

razão primeira de ser e que cabe urgentemente resgatar? 
SEREMOS espontâneos, de espírito aberto, com a certeza do dever histórico já cumprido e, 

assim, conceder os espaços conquistados para que “outrem” (que não nós), o maximize? E, que 
imbuídos do desassombro, e em busca da neutralização de vaidades, das paixões cultivadas, do orgulho 
pelos sucessos obtidos no passado, aceitaremos a “troca dos fardados, pelos de terno e gravata”? 

SEREMOS capazes de, pela opção – agora compulsória – com o mesmo afinco e perseverança, 
sabedoria e excelência, nos dedicarmos à ÚNICA tarefa que nos propõe a sociedade brasileira? E que 
para isso, nos cobrará competência, desempenho, devoção, dedicação, paixão, sacrifício da própria vida 
qual seja: o exercício da carreira de profissionais da Arma Aérea na defesa de nosso espaço aéreo? E 
nada mais! 



SEREMOS grandiosos, suficientemente desassombrados para abdicar das conquistas, das obras 
realizadas e participações inequívocas para assumir a única e gloriosa tarefa que nos concede a Nação: o 
exercício da carreira do Soldado-do-Ar, do Combatente nos céus, do guerreiro alado, Mestres e 
Artesãos da Guerra Aérea e guardiães do espaço? Componentes da FORÇA AÉREA BRASILEIRA? 

SEREMOS?... 
Lauro Ney Menezes – Maj Brig Ar RR 

Piloto de Caça – Turma de 1948 
 

 

T o  b e  o r  n o t  t o  b e  

E i s  a  q u e s t ã o  
No artigo “Precisamos de uma versão Biposto do Gripen NG?” muito bem escrito, diga-se de 

passagem, pelo Brig Quírico, presidente da nossa ABRA-PC, publicado no ABRA-PC Notícias, 
Nov/Dez 2014, Fórum Nº 49, palavras ou frases como: dúvida; descobrir posteriormente; precisamos 
de versão biposto ou de simuladores de voo?; custos; transição operacional com dois aviões 
completamente diferentes; questão colocada, 40 anos depois; não custa nada olhar um pouco para 
algumas experiências do passado e outras – transferiram-me, imediatamente, para o passado.  

E comigo, passado é passado mesmo!  
Voltei 70 anos nos meus pensamentos e percebi, 

guardadas as devidas proporções, que o Primeiro 
Grupo de Caça já passara pelo mesmo dilema, ou 
melhor, dilema semelhante, quando do nosso solo no 
Republic P-47 “Thunderbolt”. 

Já vinha, durante a leitura, crescendo em mim 
uma vontade de divulgar esta experiência com a 
esperança de que pudesse ajudar na decisão presente. 
E a decisão de escrever veio na frase “Nobres 
caçadores, questão colocada!” – desculpe a 
modéstia de me incluir no “nobre” do texto – e consumada definitivamente na última frase do texto 
“quem sabe, alguém não se propõe a colocar seu pensamento a respeito!”. 

Assim sendo, aqui vai o meu pensamento em um bem pequeno resumo da situação. 
Quando o Primeiro Grupo de Caça chegou da Itália, já trouxe, como decisão dele próprio, a 

incumbência de passar para a FAB o que havia aprendido na guerra, ou seja, o novo conceito de 
unidade aérea, tanto em terra como em voo, já encontrou em Santa Cruz o Segundo Grupo de Caça 
voando P-40. 

Os 19 P-47 que vieram trazidos em voo por ELES, dos USA, equiparam o Primeiro Grupo de 
Caça e os P-47 que vieram da Itália desmontados, equiparam o Segundo Grupo de Caça. 

Os P-40 do Segundo Grupo de Caça seriam transladados para Porto Alegre para o Terceiro 
Grupo de Caça. 

A Base de Santa Cruz sediava o Primeiro Regimento de Aviação com os dois grupos de caça e um 
grupo de bombardeio picado. 

Logo no início de 1946 o Regimento recebeu 36 aspirantes (35 da recém-formada turma de 45 e 
um da reserva), destinados ao grupo de caça, os quais foram por ELES considerados aprendizes ou 
aspirantes a piloto de caça e por isso mesmo criaram o ESTÁGIO DE SELEÇÃO DE PILOTOS 
DE CAÇA – ESPC, a ser ministrado no Segundo Grupo de Caça, agora equipado com P-47.  

Problema criado. Senão vejamos. 



Nós vínhamos da Escola de Aeronáutica com mais ou menos 250 horas de voo (eu tinha 232 
horas) sendo também, mais ou menos, 100 de T-6 (eu tinha 92 Horas). 

Seleção seria feita em T-6, que não 
existia em Santa Cruz, passaria para o P-40 
e depois para o P-47? 

Sola o P-40, faz a seleção nele e depois 
para o P-47? 

E o Terceiro Grupo como fica? Sem 
os P-40? 

Então faz o ESPC de T-6, leva o 
pessoal selecionado para solar o P-40 em 
Porto Alegre e depois volta para Santa Cruz 
para solar o P-47? 

Basta ter uma razoável imaginação que 
ainda pode acrescentar mais algumas alternativas, mas existia um “considerando” de muito difícil 
solução.  

Foram fabricados 15683 P-47. Se considerarmos que uma aeronave de caça monoposto 
obviamente não pertence a e nem é voada por um só piloto, podemos imaginar quantos milhares os 
pilotos que os solaram.  

Até 1945 não se sabia de nenhum caso de solo por piloto que já não voava caça da geração 
imediatamente anterior ao P-47. Na maioria dos casos que se conhece, esta aeronave era o P-40 o que, 
para efeitos práticos, o tornava o “simulador” do P–47. Mas os P-40 não estão indo para Porto 
Alegre??? 

O Estado-Maior da Aeronáutica não aceitava o solo direto T-6 para o P-47 argumentando que 
NUNCA ninguém havia feito e seria uma temeridade tentar com pilotos recém-formados como nós. A 
distância era de um mosquito para um “trator voador”. 

O pessoal da Itália, responsável pela instrução, seleção e o solo no P-47 insistiu pelo solo direto 
T-6/P-47 se responsabilizando pelo resultado. Foi uma guerra de foice e o Estado-Maior finalmente 
cedeu “lavando as mãos” deixando toda a responsabilidade com ELES. 

Os P-40 foram transladados para Porto Alegre e foram obtidos os T-6 necessários para o ESPC. 
O planejado e executado com a minha turma, “Primeiro ESPC”, foi: 
- primeiro ano “letivo” (ESPC) voando T-6 no Segundo, com seleção muito exigente e no final 

do ano solo direto T-6/P-47 e 15 horas de P-47. 
 - segundo ano “letivo” os selecionados voariam P-47 no Primeiro, fazendo todas as missões de 

tiro, bombardeio, viagens, aprendendo a ser líder de elemento, de esquadrilha e de esquadrão, etc., e os 
aprovados, no fim do ano, receberiam o DIPLOMA de Piloto de Caça. 

Na primeira fase, no nosso caso, primeiro ESPC, com a responsabilidade que assumiram diante 
do Estado-Maior, ELES foram tão exigentes que, dos 36 sobraram somente 19 para fazer o solo no P-
47 e que passaram para a segunda fase. Três acidentes de colisão entre aviões (T-6), em acrobacia em 
cobrinha e no pilofe, levaram um aluno e três instrutores (três DELES). 

No segundo ano “letivo”, 5 dos 19 saíram por motivos diversos antes mesmo do início do voo e 
os 14 restantes, após o término da instrução, foram todos aprovados e receberam o DIPLOMA de 
Piloto de Caça, já na condição de líderes de esquadrão. 

IMPORTANTE – Todos os que chegaram ao solo no P-47 o fizeram sem problemas.  
Todos muito jovens e com 300 horas de voo. Do T–6 para o P-47, SEM duplo comando e SEM   
simulador. O que os garantiu foi o conhecimento altamente “detalhado e profundo” das suas 
entranhas e dos seus procedimentos, muita hora de nacele – que era o simulador da época – e 
o famoso e inesquecível “teste de olhos vendados”. O resto era pé e mão que ELES correram o 
risco de deixar por nossa conta. Não podia deixar de ser. Solei o P-47 com 305 horas de voo 
sendo 151 horas de T-6, antes de completar 21 anos... sem voar o P-40! 

Este fato me chamou a atenção para a importância do treinamento do piloto no 
conhecimento dos sistemas e sua aplicação. “Pé e mão” não deixa de ser importante, óbvio, mas 
creio secundário para pilotos já familiarizados com aeronave supersônica. 



Será que este raciocínio se aplica ou ajuda na situação de dúvida sobre a versão biplace e/ou 
sobre o uso do simulador?  

Não tenho a menor competência para opinar. Só estou mostrando como ELES apostaram no 
preparo do piloto e jogaram todas as fichas contra as fichas do Estado-Maior, e era de um mosquito 
para o Trator Voador, e deu certo.  

Considerando que o Gripen NG (E) não vai ter a versão biplace, que o F-22 não tem o seu 
correspondente biplace e ainda que diversas aeronaves de caça tiveram a sua versão biposto lançada 
diversos anos após a versão monoposto estar operacional nos esquadrões, (*) eu apostaria as minhas 
fichas na competência dos pilotos de caça da nossa FAB de seguir o mesmo procedimento, seja lá qual 
tenha sido, dessas Unidades. Com ou sem uso de simulador, tenho a certeza que, a menos do problema 
custo, nós poderemos solar da mesma maneira.  

A necessidade de biplace pode ser válida, porém por motivos que desconheço. 
Se a experiência do solo de pilotos do 1º/4º GAv diretamente no F-5E deu certo, será que não 

daria certo para o piloto já com muitas horas de supersônico voar o Gripen sem passar pelo discutido 
biplace? 

O que o biplace daria além de um simulador a não ser o “pé e mão” de verdade? 
Que o valor do piloto seja considerado nas decisões com um bom percentual, são os meus votos. 
Deixo as respostas para vocês pilotos supersônicos. O máximo que cheguei foi .86 no Gloster F8 

cujo cruzeiro era .82 e isso foi em 1900_e_ antigamente. 
Boa sorte na decisão é o que deseja 
Ivan Janvrot Miranda Cel Av Ref Aspirante da Turma de 1945. 
Aluno do primeiro ESPC em 1946, no Segundo. 
Curso de Caça 1947, no Primeiro. 
Comandante de Esquadrilha e Instrutor do ESPC em 1948. No Segundo,  
Á La Chasse! 
 (*) Informações tiradas do supracitado artigo. 

Ivan Janvrot Miranda – Cel Av Ref 
Piloto de Caça – Turma 1946 

Veterano da Caça 
 
 
 

E x p e r i ê n c i a s  V i v i d a s  

 
No final do mês de agosto de 2014 fui escalado 

pelo EMAER para acompanhar a comitiva da 
DIRSA que visitaria a centrífuga humana na Suécia. 
Lá eu realizaria os testes na máquina para avaliações. 
Quando recebi a programação, percebi também que 
conheceríamos o Gripen e o Centro de Medicina 
Aeroespacial da Força Aérea Alemã.  

9G



Mas não era só isso! Tive a grata satisfação de saber que o querido Cel Potengy também faria 
parte da comitiva. Piloto de Caça experiente, já voou o Gripem 
e tantos outros projetos importantes em todo o Mundo.   

Comandante Potengy! Obrigado pelas conversas, pelos 
exemplos e pela vibração que o Senhor ainda tem pela nossa 
querida aviação de Caça! 

Mala pronta, perguntas sem respostas, e uma vontade 
danada de conhecer a tal da centrífuga humana! Para um 
caçador, novos desafios à frente!  

Exames de saúde em dia, Teste de Aptidão Física 
realizado... Tudo em ordem! 

No primeiro dia de visitas, conhecemos o prédio do 
Centro de Defesa Conjunto das Forças Armadas da Suécia, 
local onde ficamos sabendo que a Força Aérea daquele país 
possui, somente, algo em torno de 4.000 componentes! 
Espanto! Todos nós ficamos intrigados como a terceira maior 
Força Aérea do Mundo, na época da guerra fria, foi reduzida a 
um número tão pequeno de pessoas! 

No dia seguinte, nos deslocamos para a cidade de 
Linköping para visitar o Centro de Medicina Aeroespacial Sueco e finalmente conhecer a centrífuga.  

Aulas com os Médicos de Esquadrão sobre o sistema 
sueco de seleção de pilotos. Ficamos surpresos com uma 
informação: os candidatos a piloto daquela FA fazem a 
centrífuga limitada a 4G. 

A ansiedade aumentava! Na parte da tarde recebemos 
instruções sobre as técnicas de respiração e os perigos do 
chamado “G-LOCK”. Aquecimento, alongamento, eletrodos 
no corpo... e finalmente chegou a hora de girar na máquina. 

Inicialmente é feito um warm up com elevação 
progressiva de G até a visão ficar tubular. Após isso, o Coach 
(piloto que conduz a execução dos perfis) faz alguns ajustes 
para retirar o ar do traje anti-G e demonstrar a importância dele nas puxadas mais agressivas. Assim que 
a carga chegou a uns 6G a pressão do anti-G foi retomada. Que diferença! A visão melhora 
imediatamente. 

Feito o warm up, começou o G na CUCA! Para receber o certificado de “G MONSTER” são 
necessários vários perfis de giro. Com uma razão de instalação de 6G/SEG, foram feitos vários set ups 
começando com 4G. Para isso, o Coach informa: Stick Hot. Com essa informação, o piloto está livre 

para puxar “TODO” o manche para trás e aí... ...haja G na CUCA.  
Os perfis são progressivos até se chegar aos 9G. Em cada perfil o piloto tem que sustentar, no 

mínimo, 15 segundos sem reduzir a carga G. 
Ao término do perfil dos 9G, o corpo já sente os sintomas do excesso de carga sofrida. Mas 

caçador não pede arrego e ainda tive a oportunidade de fazer um free fligth e puxar mais G, sem 
compromisso, uma vez que já havia sido aprovado nos 9G! 



No último dia fomos apresentados 
ao Gripen. Aeronave pequena, mas muito 
bem projetada. Um piloto de ensaio em 
voo nos proferiu um brifim e demonstrou 
o traje anti-G, o colete e o 
capacete/HMD/NVG confeccionados 
para esta aeronave. Estes proporcionam ao 
piloto uma maior resistência, mesmo 
assim, a aeronave extrapola o limite 
fisiológico do homem. Ou seja, o limite é 
o piloto! 

O Centro de Medicina Aeroespacial 
da Alemanha, em Konigsbruck, se 
mostrou mais completo, apesar de 
existirem mais quatro centros em outras 
localidades. Lá pude voar num simulador 
de desorientação espacial e conhecer uma 
centrífuga mais moderna que a sueca.  

Na avaliação deste caçador digo com 
certeza que o treinamento na centrífuga 
não só é necessário como obrigatório para 
os futuros pilotos de Gripen. Manobras 
defensivas num combate visual ou até 
mesmo numa manobra abortiva no 
combate BVR, podem levar o piloto ao G-
LOCK. Engana-se quem diz que consegue 
suportar 9G sem treinamento. As 

consequências podem ser fatais. Recorrer aos fatos históricos pode ser uma boa manobra e com isso 
aprender com a USAF. Naquele país vários pilotos de F-16 morreram ao entrar em G-LOCK.  
Precisamos errar também e submeter nossos pilotos aos mesmos fatos? 

A escolha por uma aeronave como o Gripen requer uma atenção especial da FAB para o correto 
planejamento e preparação dos nossos pilotos. O exemplo de treinamento da Força Aérea Sueca pode 
ser bem aproveitado com as adaptações necessárias. 

Já o desorientador, com movimentos nos três eixos e uma qualidade de vídeo impressionante, 
pode ter seus painéis, comandos e performances cambiáveis para vários tipos de aeronaves em pouco 
menos de 20 min. Nesta máquina podem ser inseridos perfis de voo de combate, reabastecimento, 
navegação à baixa altura, noturno, entre outros. O voo nele mostrou-se bastante válido para uso, tanto 
por pilotos básicos como para pilotos de caça. 

O caminho da evolução parece bem claro e tangível, haja vista a aproximação entre a Suécia e o 
Brasil. Os programas de treinamento das Forças Aéreas da Alemanha assemelham-se muito com os 
Suecos e por isso intercâmbios podem nos tirar do empirismo para a plenitude operacional das 
Unidades de Caça da FAB.  

 
Helmer Barbosa Gilberto – Ten Cel Av 

Piloto de Caça – Turma de 1995 
Cmt do 1o/4o GAv 
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E s t ó r i a  i n f o r m a l  d a  C a ç a 102 

U m i n a c a b a m e n t o   

d o p a s s a d o  

Devido à clareza com que imagens distantes, do passado, hoje se me sobrepõem aos fatos 
corriqueiros ocorridos ainda ontem, posso me lembrar perfeitamente de que aquela era a primeira de 
muitas noites, em que eu dormiria no quarto contíguo à sala do comandante do Primeiro Esquadrão do 
Primeiro Grupo de Caça – o Jambock, da Itália – do qual eu havia assumido o comando há uma 
semana. 

Chegara do voo noturno, com reabastecimento em voo, à luz das estrelas, e ainda com direito a 
uma descida “cascuda” por instrumentos em arco DME, que me levara à vertical da Restinga da 
Marambaia e de lá à aproximação final, em meio à usual cerração, colada na cabeceira da pista zero 
quatro, que, de tão espessa, o Rego “Magnético” contava que podia, às vezes, ser até “varrida com 
vassoura”, e que, de tão baixa, Thomas Blower jura já ter sido obrigado a preencher o relatório de voo 
de joelhos. 

Preenchimento de relatórios na Casa de Pista, desequipamento, debriefing, ceia no bar do Grupo – 
o “Jinkout” – e lá estava eu, pronto para dormir o sono dos justos, e recuperar as condições para, no 
dia seguinte, enfrentar o voo de combate na madruga – “ao cagar dos pintos” – como se dizia então, de 
maneira pouco educada. 

Uma pequena suíte, espartana e limpa, continha apenas a cama, uma mesa de cabeceira, um 
cabide, desses de pé, cheio de pontas – onde se pendurava o “macacão de voo” – e um armário duplo 
de aço, cuja extremidade marcava o limite da porta do banheiro.  

Nada mais do que o necessário, para uma noite em meio aos fantasmas dos diversos pilotos que, 
falecidos no cumprimento do dever, ainda tinham seus ectoplasmas presos ao mundo terreno. Pelo 
menos era essa a teoria de meu oficial de operações, o saudoso Mãozinha... 

Limatão, Diomar Menezes, Tormin, Berthier, Carvalho Júnior, Gaio, Marques, Fleury e outros 
mais novos, continuavam a vagar pelas cercanias do Grupo, sobretudo nas noites escuras, assustando 
vez por outra algum novato desatento. Mas não a pilotos experientes, como eu... 

“Assombração sabe para quem aparece!”, dizia o Turco, o capitão escalante, de então. 
Banho tomado, cama pronta e luz apagada, à exceção de uma pequena fresta, deixando que o fino 

faixo da luz do banheiro quebrasse um pouco a penumbra, para aqueles momentos em que acordamos, 
no meio da noite, buscando, ávida e “proustianamente”, referenciais físicos, que nos digam a correta 
ordem dos mundos, locais e épocas em que nos encontramos. 

Ali, naquele momento em que a realidade e o sonho duelam numa espécie de zona cinzenta, 
recordo-me, também, que o que mais me chamou a atenção, razão suficiente para que eu me levantasse, 
tenha sido, menos a caixa de papelão verde escuro, que repousava placidamente sobre o tal armário de 
aço, do que a berrante faixa tarjada em amarelo e preto que a envolvia.  

O que seria aquilo? 
Hoje, decorridos tantos anos dessa minha curiosidade inicial, permito-me poeticamente imaginar 

que meu interesse tenha sido, na verdade, despertado muito menos pelo apelo irresistível de uma caixa 
fechada, ainda que lacrada de forma tão chamativa, e muito mais pelo sedutor “inacabamento do 
passado”, que teimava desesperadamente em pulsar em seu interior, como a bolota acrílica da alavanca 
piscando bruxuleante, em modo “dim”, na “perna do vento” noturna – antes que se baixe o trem de 
pouso – e escapando, como a luz do banheiro, por cada uma de suas frestas. 



Ainda assim, e mesmo que tudo tenha realmente acontecido na “terra dos homens”, minha 
percepção ocorreria de forma muito lenta, já que seria necessária uma segunda investida, e um intervalo 
de vinte anos, para que eu pudesse começar a entender a mensagem, que me alcançava pelo éter, vinda 
dos estertores da segunda guerra, em 1945. 

Mas, voltando àquela noite, confesso que fiquei pouco surpreso, ao cortar o lacre e abrir a tampa, 
onde se lia “USAAF – 350th FIGHTER GROUP”. 

É difícil explicar a qualquer um, que não tenha feito parte de seu efetivo, mas, diferentemente do 
que acontece em qualquer outra unidade da Força Aérea Brasileira, um piloto do Primeiro Grupo de 

Aviação de Caça acostuma-se – mesmo pilotando modernas 
aeronaves – a conviver diuturna, constante e harmoniosamente, com 
o passado, tamanha é a quantidade de memorabilia, sobras de guerra, 
materiais e morais, com que se defronta, a cada compartimento 
aberto, a cada documento doutrinário, a cada palavra pronunciada 
pelos veteranos. 

Para os Jambocks, mesmo os de hoje, a Segunda Guerra parece 
ter ocorrido ainda ontem, da mesma forma com que os gaúchos 
tradicionalistas, sempre que falam de um evento ocorrido em setenta, 
referem-se na verdade a 1870, o tempo dos maragatos... 

Como se a Unidade inteira funcionasse na verdade tal qual uma 
enorme cápsula do tempo, inspirando e expirando eras, abrindo-se 

pouco a pouco e, por demanda, apenas para relembrar aos “eleitos”, seus integrantes, os princípios 
basilares do sacerdócio que vem constituindo, desde Aguadulce, o credo dessa gente, os Pilotos de Caça 
Brasileiros: voar e combater, pela Pátria! 

“Personal property of Lieu-tenant Medeiros”, lia-se numa das laterais da caixa. 
Medeiros? USAAF? Tratava-se portanto de uma caixa com itens pessoais de um veterano de guerra, 

provavelmente João Maurício Campos de Medeiros, falecido na Campanha da Itália durante um ataque da Esquadrilha 
Yellow a uma locomotiva na cidade de Alessandria, no norte da Itália. 

Figura popular, habilidoso atleta, talentoso aviador e exímio dançarino, qualquer piloto do Grupo 
conhece a história daquele que durante a guerra era apelidado de “Boulanger”, devido a um antigo 
namoro com a filha de um irritado padeiro francês, que culminara com uma cinematográfica 
perseguição pelas ruas do bairro de Pigalle, em Paris. Um afamado tombeur de femmes! 

Dentro da caixa, havia: um manual de P-
40 da USAAF; dois envelopes de carta; e uma 

curiosa foto, onde uma linda jovem, num 
espetáculo burlesco de um cabaré qualquer, 

em algum Teatro de Guerra, dançava com um 
gorila de pelúcia, diante de uma animada 
plateia de marinheiros. 

No canto esquerdo da foto, a vaga 
dedicatória: To my Brazilian flyboy, tomorrow will 

be forever! 
A folha que encimava os envelopes, 

amarrados com uma fita de seda azul, não 
trazia qualquer explicação do motivo pelo 
qual a tal caixa, depois de tantos anos, ainda 
estivesse por ali, ao invés de ter sido entregue 

à família do herói.  
E as cartas, ambas aparentemente destinadas a uma única e mesma pessoa, por que não haviam chegado ao seu 

destino? 
A primeira delas, de Aguadulce Army Air Force Base, no Panamá, não tinha qualquer indício de 

ter sido realmente enviada. A destinatária era Jada Rhodora, Lido Beach Club, Panama City. 
Já a segunda, essa remetida de Pisa, apesar de comprovadamente postada, havia sido devolvida, 

com dois enormes carimbos. Um, de censura, da DIP – a Divisão de Imprensa e Propaganda, do 



governo Vargas – e outro, apenas de devolução, do sistema de correio da 12a Força Aérea, o comando 
geral das operações aéreas no oeste da Itália, durante a Segunda Guerra. Era destinada a Jada Rhodora 
Swope, Land’s End, Sands Point, NY. 

 De todo o modo, nenhumas delas havia sido entregue. 
Quem seria Jada? 
Confesso que naquela noite, o cansaço não me permitiu maiores elucubrações sobre o assunto.  
Na semana seguinte, percebendo que a caixa continuava por ali, resolvi tomar informações. 
No Primeiro Grupo de Aviação de Caça, não faltava a quem consultar sobre assuntos antigos!  
Pouca propaganda é feita do trabalho do escalão de apoio do Primeiro Grupo de Caça, durante a 

guerra... 
É natural que a maior parte da fama seja creditada aos pilotos, não só pelo glamour que inspiram 

os “cavaleiros do ar”, mas, sobretudo, pelo alto nível de risco envolvido na atividade, que terminou por 
cobrar a vida de nove deles, ainda no Vale do Pó. 

Mas os subalternos do Jambock – em sua luta constante para manter os níveis de disponibilidade 
material – foram igualmente importantes para o sucesso da missão de “Nero Moura e seus rapazes”. 
Nas mais duras condições, como em Tarquínia, onde se operava em meio à lama e ao frio do outono-
inverno europeu, os graduados do Grupo deram enorme demonstração de profissionalismo.  

E, da mesma forma que os pilotos, fizeram escola ao retornar, transmitindo por gerações e 
gerações a mesma dedicação à Unidade.  

Rodrigão, Décio, Mello, Franco, Nelsinho, e outros tantos, foram crias desses homens... 
Bem, entre os que lá serviam há muito tempo, iniciei pelo então Suboficial Nishio, que, pelo 

padrão nipônico, dispensa referências. Fora meu braço direito no comando da sessão de instrução, no 
ano anterior. 

Tentei ainda o Sub Coelho, o “Gato Preto”, meu auxiliar na primeira passagem pelo Grupo dois 
anos antes. O homem que resolvia tudo, de “abajur a zíper”, como dizia o Alonso, antes de entrar 
voando com dois F5E, numa montanha em Agulhas Negras. 

Ambos foram unânimes em me sugerir o interlocutor adequado. 
O Cabo Lair, que servira com inúmeros veteranos, no início das atividades em Santa Cruz, era o 

homem certo. 
Ao concluir minha primeira passagem pelo Grupo de Caça, transferido para o Gabinete do 

Ministro, Lair recebera-me na pista, em meu voo de despedida, com uma folha de papel amarelada na 
mão. 

“Capitão, leve essa partitura da banda de música, porque de hoje em diante o senhor vai deixar de 
carregar o piano, para tocá-lo!”. 

Quando voltei, dois anos depois, encontrei ainda lá o “velho” Lair, “carregando o piano” com o 
mesmo sorriso e a mesma disposição, que nos transmitia completa segurança, antes de cada voo. 

Inquirido, o “Cabo Velho”, como respeitosamente era tratado na pista, não decepcionou.  
Lembrou logo que essa, e outras caixas verdes da USAAF, haviam vindo diretamente da Itália, 

sob a responsabilidade do Varela, e foram inicialmente empilhadas numa das salas do Primeiro 
Esquadrão no Hangar do Zeppelin, onde estão as assinaturas de Adolph Galland e Pierre Closterman.  

Quando Goullart, vulgo “Gugu”, sargento de armamento Veterano do 1ª GpAvCa, passou gerenciar o bar 

do Cassino dos Oficiais e o Grupo foi transferido para as instalações atuais, as caixas foram separadas e 
espalhadas por diversos armários, em quase todas as salas. 

Em relação àquela caixa especificamente, informou-me que a havia visto com o Cabo Areinha, 
outra figura popular dos primórdios do Grupo, e lembrava-se até mesmo de uma determinação do 
major Pamplona – o careca Pinduca, oficial de operações e alter ego de Nero Moura, segundo, que 
valorizava ainda mais o primeiro – para que o objeto ali permanecesse. 

“Areinha, Areiá, lá no fundo do quintá!”, era o grito de guerra, que acabou virando codinome, do 
segundo graduado mais engraçado entre os que “passaram frio, em roupa de verão”, nas planícies do 
Lazio. O primeiro, era certamente o Cabo Sena, um barbeiro, que se vangloriava de suas habilidades 
orais e sexuais – quase nunca separadas – durante a Campanha da Itália, e que, na década de oitenta, 
durante os coquetéis de 21 de abril, sempre exagerava no uísque, estimulado pelos tenentes do Grupo, 
até que, para gáudio de seus incentivadores, passasse a bradar em voz alta: 

– Enquanto eu tiver língua e dedo, não há b... que me meta medo!!! 



Areinha viria, tempos depois, a ser transformado em “charge”, através da pena de Euro Duncan, 
um dos melhores comandantes do Segundão, o Esquadrão Rompe-Mato, assim batizado em 
homenagem a “Pedrinho” Lima Mendes, “Limatão”, aquele que, em meio ao tiroteio da flak alemã, e 
para incredulidade do Major Holland, chefe do setor de inteligência do 350th, avistara um destroier no 
Lago de Garda – era o Puglia, um vaso da primeira guerra remontado nos jardins da casa do poeta 
Grabrielle D’Annunzio – e cuja invenção de um sistema de abertura aerodinâmica do canopy do T-6, 
chegaria apenas uma semana mais tarde, e atrasado para salvá-lo da morte por colisão em voo com um 
estagiário – que seguiu vivendo, para chegar a Ministro da Aeronáutica – durante a manobra de pilofe, 
para pouso na pista zero quatro. 

Bem, tudo indicava que o esquecimento da caixa no Primeiro Esquadrão não havia sido casual... 
Pensei então em falar com o próprio Brigadeiro Nero, ou com um de seus tenentes prediletos, 

Lauro Ney Menezes – o número três do Berthier, na Esquadrilha D’Ouros – e eterno estagiário de 
Caça de 1947, encarregado da montagem do primeiro museu do Grupo, no Hangar do Zeppelin, e, há 
muito, o maior líder inconteste da Aviação de Caça. Mas, na dúvida e por falta de oportunidade, relacrei 
e enviei a caixa para o histórico do Grupo, na Sala do Conselho.  

Ficou numa estante, próximo a uma estatueta do Gloster do Carvalho Júnior, que, ao se 
transformar em luz e calor, na recuperação de um hammerhead – e quase levar junto o Tacariju, um 
Piloto de Caça único, Williams’ Boy, seguidor do guru Lobsang Rampa – se tornou vítima da própria 
brilhante sentença: “a vontade de acertar não supera a frieza do raciocínio!” 

Nesse ponto, se a vida fosse um filme, a câmera, caprichosamente instalada por trás da estante, 
passaria a filmar em velocidade acelerada, o que hoje chamam de time lapse, cobrindo inúmeros 
comandos e eventos, alguns alegres outros tristes, reuniões de conselho, visitas, ximbocas, despedidas, 
promoções, acidentes, mortes, “àlachasses”e “adelphis”, até que em setembro de 2009, quando, já há 
muito na reserva, fui ao Grupo, no Comando do Lorenzo, para buscar conteúdo fotográfico para um 
audiovisual, patrocinado pela ABRA-PC. 

Remexendo os velhos volumes de álbuns, foi, com grande espanto, que me deparei uma segunda 
vez com a velha caixa, quase na mesma posição em que eu a havia deixado, vinte e dois anos antes. 
Agora servindo de apoio a um óleo colorido, em que o Aymone – ex-oficial de operações do Potengy e 
do Peixe Lima, e ex-comandante do Grupo – e o Brigadeiro Nero caminham sorridentes em frente à 
linha de voo, sob a sombra do Hangar do Graf Zeppelin. 

Verificando que já não estava lacrada, certamente fruto da curiosidade de alguém como eu nesse 
meio tempo, passei a reexaminar seu conteúdo. 

Lá estavam, ainda, o manual de P-40C do USAAF, as mesmas duas cartas, ainda intocadas, e a 
intrigante foto da mulher com o gorila de pelúcia.  

Analisando mais detalhadamente o manual, descobri que, rabiscado a lápis e meio apagado, em 
sua contracapa, havia também um endereço: Clubhouse Avenue 40, Diablo Heights, Albrook Field. 

Mais por hábito de colecionar esquisitices do que por qualquer outro motivo, tomei nota do 
endereço e devolvi a caixa ao fundo da estante em que se encontrava, agora servindo de apoio a um 
retrato do Coronel Berthier Figueiredo Prates – King 01 e ídolo da Caça – falecido num combate de 
Gloster, com Paulo Pinto e Euro Duncan, sobre Mangaratiba. 

Bem, não sei bem explicar a razão, mas as cartas, resolvi eu mesmo entregá-las, se fosse possível, 
assim que aparecesse a oportunidade. E ela custou um pouco a aparecer... 

Um ano depois, viajando do Rio para Nova Iorque para uma reunião inesperada dentro de um 
processo de fusão com um grupo empresarial norte-americano, só consegui passagem na Copa Airlines, 
empresa de bandeira panamenha. E minha passagem obrigava à conexão em Panamá City, onde ficaria 
no aeroporto por oito horas. 

Quem conhece o aeroporto de Tocumen, em Panamá City pode aquilatar a perspectiva de ficar 
perambulando por tantas horas em suas alas. Qualquer programa é melhor! 

E foi então que me lembrei novamente da tal caixa do Grupo de Caça e das duas cartas em meu 
poder... 

Desembarcado, uma rápida passagem na Hertz, para o aluguel de um possante Thunderbird 
conversível vermelho, lá fui eu pelo Corredor Sur, em direção à península de Balboa, onde cheguei em 
menos de quarenta minutos. 



Dali, contornando Albrook Field, onde os “homens-chave” de Nero Moura chegaram em abril de 
1944, vindos de um estágio teórico em Orlando, para um curso rápido de sessenta horas em P-40 – e 
ainda onde o tenente Fernando Rocha, um gentleman brasileiro, que já possuía cem horas de P-47, 
apareceu de supetão, pedindo para se integrar ao time – entrei na Avenida Balboa e, após transpor a 
colina, de onde se avista uma das praias mais belas da região, tomei finalmente a Avenida Clubhouse na 
proa da pequena e simpática marina, onde, na época da guerra, funcionava, no número quarenta, um 
dos melhores nightclubs da zona do canal: O Lido Beach Club. 

Antiga cidade dormitório para os funcionários norte-americanos que construíram as Eclusas de 
Miraflores e o fantástico Porto de Balboa, Diablo Heights atingiu seu auge em 1944, justamente na 
época em que o Grupo fazia o primeiro Curso de Caça da história da FAB, seguindo um novo conceito 
de treinamento de combatentes do ar – o mérito operacional, sob pressão – que posteriormente os 
veteranos de guerra, com o embirrado Rui Moreira Lima e o “boa-praça” José Meira à frente, 
utilizariam para criar o Estágio de Preparação de Pilotos de Caça (ESPC), na Base Aérea de Santa Cruz, 
no 2o/5o GAv, em Natal, e finalmente, na Sorbonne da Caça, em Fortaleza. 

A arquitetura do núcleo central de Diablo é, ainda hoje, composta de alvos e conservados 
edifícios de madeira ripada, que me fizeram de pronto lembrar aqueles de pinho norte-americano da 
Base Aérea de Cumbica de minha infância, importados por Nelson Lavenére Wanderlei em 1945, onde 
a EAO, sob a inspiração do “gênio” Ortegal, foi criada para espalhar o pensamento de combate, 
aplicado pelo Grupo de Caça, no Céu da Itália, a toda uma força aérea nascente e ainda ávida por boas 
referências. 

O número quarenta, uma das poucas edificações em alvenaria, dá nome à avenida, já que, desde 
de 1881, funcionava como Clubhouse da Compagnie Universelle du Canal Interocéanique, ou sede do 
clube dos primeiros investidores franceses, do que chamavam de “Canal Colombiano”, que faliu em 
1888, após um prejuízo de quase trezentos milhões de dólares e a morte, por doenças e acidentes, de 
mais de vinte mil funcionários.  

Adquirindo os direitos de construção aos franceses, numa negociata fraudulenta capitaneada pelo 
banco J.P. Morgan, o atual Chase, os yankees passaram a deter os direitos de exploração do futuro canal 
e a enfrentar uma guerra contra a Colômbia, que se negava reconhecê-los. 

Após uma breve escaramuça, de um dia, onde o governo norte-americano comprou os 
combatentes do exército colombiano em Cólon, por cinquenta dólares por cabeça, a empreitada 
faraônica, reconhecidamente estratégica, pôde recomeçar, trazendo, a partir de então, incrível progresso 
ao novo país, com a drenagem de pântanos, erradicação de doenças, criação de cidades e instalação de 
encanamentos, conduzida brilhantemente pelo engenheiro John Findlay Wallace. 

Fora lá mesmo, no Diablo Clubhouse, que, em novembro de 1903, um ano após Ted Roosevelt 
assumir a empreitada do canal como um objetivo de governo, fora hasteada a primeira bandeira, 
costurada pela esposa do lobista-mor Phillipe Brunau-Varilla, do então nascente país: o Panamá. 

Imponente instalação, com dois andares acima do 
solo e dois outros subterrâneos, era justamente no 
basement, o porão, que funcionava em 1944 o famoso 
Lido Beach Club, um local de espetáculos burlescos – 
como os do antigo Don Juan, em Copacabana, no “Beco 
das Garrafas”, onde, no final da década de setenta, o 
“Jegue” Resende faria fama, como artista sexual 
performático – que não ficava em nada a dever a seus 
similares franceses: Lido; Crazy Horse; e Moulin Rouge. 

Na verdade, a maioria das coristas e mesmo alguns 
diretores do clube panamenho, haviam imigrado 
diretamente da França, então sob o jugo das botas da 
Wermacht e do vergonhoso governo de Vichy. 

Após a guerra, o prédio sediou, paradoxalmente, durante mais de trinta anos, a Diablo Elementary 
School, uma pueril escola americana para filhos de funcionários estrangeiros da administradora do 
Canal. Estava vazia, desde o governo de Manoel Noriega, o louco presidente defenestrado, que em seu 
delírio de cocaína, ousou enfrentar os interesses comerciais dos gringos, no final dos anos oitenta. 



Sem saber exatamente por onde começar minha busca por informações, decidi fazê-lo pela 
pequena loja de conveniência da marina, um pouco abaixo, onde Jose Mario, com o “J” virando “R” à 
castelhana, muito prestativo sugeriu-me um contato com Collete Goethals, uma senhora que morava, 
há muitos anos e junto a pelo menos cinco gatos, num simpático chalé a duas quadras dali. 

Inicialmente desconfiada, Collete, a quem a idade avançada não conseguira apagar totalmente os 
belos traços, terminou por abrir um largo sorriso quando me identifiquei como brasileiro e piloto de 
caça. E antes que eu terminasse de explicar a razão de minha visita, brindou-me com um entusiástico 
“Senta a Pua!”. 

Eu estava na pista certa... 
Em meio a risos mútuos, pediu-me que a aguardasse na arejada varanda, enquanto sumia em 

direção ao interior da casa, de onde retornou com uma jarra de ice tea, limão e maple syrup – com sabor 
de minhas tardes da década de sessenta, passadas na Base Aérea de Dobbins, em Marietta, na Georgia – 
e um pacote de fotografias, amareladas, em sua maioria, pelo irrefreável desfilar dos anos. 

Antes de chegar à varanda, retirou da estante da sala um antigo disco de vinil, daqueles de setenta 
e oito rotações, colocando-o delicadamente numa antiga vitrola. E, quando a voz anasalada de Jaqueline 
Moreau, na impecável versão de “Première Rendez-vous” chegou a meus ouvidos, senti quase como se 
subitamente retrocedêssemos ainda mais, no tempo e no espaço, para a Paris ocupada da segunda 
guerra. 

Francesa de Lyon, mostrou-me fotos dos tempos de Casino de Paris, em 1940, onde ela e sua 
amiga húngara Jada Rhodora, principais vedetes do chorus line, ladeavam a mitológica Mistinguett no 
espetáculo “Rêve D’Amour”, produzido pelo famoso milionário judeu Joseph Joanovici, anos depois 
acusado de colaboracionismo.  

De lá, fugindo à ocupação nazista, vieram diretamente para o Lido Beach Club, a convite do 
playboy internacional Porfírio Rubirosa – que de tão bem dotado, ainda hoje nomeia, nos bons 
restaurantes franceses, os grandes moedores de pimenta do reino – e de Diego Rivera, um pintor 
mexicano igualmente testicocéfalo – como Baptista “Maõzinha”, “Véio” Almeida e “Alfa Zulu” Moris 
– amigo de um americano, engenheiro da empresa de engenharia construtora do canal – com quem a 
velha corista terminaria por se casar e de quem se tornaria uma abastada viúva, com um casal de filhos, 
hoje crescidos e vivendo no grande país ao norte. 

Exigindo que a levasse para um passeio no conversível, o que causou imediatos protestos de sua 
enfermeira e dama de companhia, a bela senhora pediu-me que estacionasse no “belvedere”, de onde se 
avista a marina, em toda sua extensão, e as duas praias principais de Balboa. Lá, contou-me mais 
detalhes sobre Jada e seu grande amor brasileiro... 

Tudo começara durante uma visita vespertina que ambas faziam à base aérea de Albrook, a 
convite do amigo Herbert Bayard Swope II, capitão do exército americano, jornalista do serviço de 
divulgação e propaganda e filho do editorialista de mesmo nome, vencedor do primeiro prêmio 
Pullitzer e diretor do prestigioso New York World, condição principal, que lhe garantira um confortável 
duty tour on Uncle Sugar, na retaguarda – longe portanto dos riscos de Guadalcanal ou Omaha Beach.  

Swope?, pensei. A coisa estava ficando agora mais interessante ainda. 
Naquela tarde, conheceram Boulanger e dois outros pilotos do Primeiro Grupo de Aviação de 

Caça, que chegava em etapas, para baseamento em Aguadulce, a três horas dali. 
Tomavam calmamente um milk-shake no “Officer’s Mess”, quando ouviram um enorme alarido de 

dois jovens fardados em cáqui, estimulando outro deles que, jogando-se espalhafatosamente aos pés de 
Jada, passara a recitar um poema de Verlaine em francês castiço, o que rapidamente cativou a atenção 
de ambas. 

“Le vent de l’autre nuit a jeté bas l’Amour 
Qui, dans le coin le plus mystérieux du parc, 
Souriait en bandant malignement son arc, 
Et dont l’aspect nous fit tant songer tout un jour!” 
Lisonjeadas e divertidas, pelo inusitado da cena, as jovens terminaram por conceder atenção ao 

abusado e a brindá-lo, ao final do ato, com uma salva de palmas, no que foram acompanhadas por 
quase todos os presentes, entre eles o próprio Herbert, que até então demonstrava nutrir um ligeiro e 
mal disfarçadointeresse por Jada. 



Convidados a sentar, Boulanger, Torres e Armando, integraram-se rapidamente à conversação, já 
que o primeiro e o último dominavam bem o francês, e Alberto Torres, bem, esse falava diversas 
línguas, até mesmo turco! 

Já no primeiro milésimo de segundo daquele primeiro instante, Jada e Boulanger se apaixonaram 
perdidamente! 

E com o apoio de Herbert, um perdedor com enorme espírito esportivo, que possuía um vistoso 
Buick conversível e tempo de sobra para dirigir entre Albrook e Aguadulce, esse amor floresceu ainda 
mais, naqueles três meses em que o Grupo de Caça esteve no Panamá. 

Visivelmente nostálgica, Collete contou-me dos porres que tomavam os quatro – um dos maiores, 
de tristeza, após a morte de Dante Gastaldoni – das farras que faziam, dos banhos de mar e de 
cachoeira, na madrugada, e dos jantares após o encerramento do espetáculo do Lido, onde Jada 
introduzira o número em que dançava Les Violons de L’Automne com o gorila de pelúcia em homenagem 
a Boulanger. 

Bingo! Elucidada a participação do símio na estória! 
Pouco antes da transferência do Grupo para Nova Iorque, onde os pilotos travariam contato com 

seu “cavalo de batalha”, o brioso P-47, Jug, na linguagem dos gringos, e “trator-voador”, na dos 
brasileiros, Jada desmoronou. A perspectiva de perder aquele amor, que sabia definitivo, fez com que 
uma enorme melancolia se abatesse sobre ela. 

Mas, ainda uma vez, a intervenção do amigo Herbert trouxe alento... 
Muito bem relacionado, o jornalista e bon-vivant, que já havia considerada como terminada sua cota 

de sacrifício militar, conseguira uma transferência de volta a Nova Iorque, onde em poucos meses 
deixaria definitivamente a farda. E terminara por conseguir obter um visto temporário de permanência, 
para que Jada, uma expatriada húngara sem papéis, seguisse com ele e se hospedasse na mansão da 
família em Long Island, em local não muito distante de West Hampton, em Suffolk, última base 
americana dos Jambocks, antes de serem enviados a combater no céu da Itália. 

Long Island? Isso explicava o endereço da última carta: Sands Point. 
A partir daí, Collete nunca mais tivera contato com a amiga. Soube, nos anos sessenta, que se 

casara com Herbert Swope, ainda antes do término da guerra e, através de amigos brasileiros, da morte 
de Boulanger em combate. Mas, em nada podia me ajudar a partir desse ponto. 

Após deixá-la de volta em casa, rumei para o aeroporto, agora sem conseguir parar de pensar na 
sequência dessa estória. 

E, além disso, havia ainda as cartas, que, agora mais do que nunca, eu precisava fazer com que 
chegassem às mãos da destinatária. 

Cheguei no Aeroporto JFK num dia em que Thor – o deus do trovão, não o controle de defesa 
aérea – resolvera deixar cair seu martelo e que, portanto, o mundo vinha abaixo, deixando todas as vias 
para Manhattan absolutamente congestionadas. 

Hospedado no lendário hotel Waldorf Astoria – onde, durante a guerra, os pilotos do Grupo 
tinham passe livre durante os dias de folga, os “R&R”, ou rest and recuperation, na gíria militar – eu tinha 
poucas horas para cumprir minha primeira agenda, de um dia inteiro de reuniões num enorme 
conglomerado de mídia, chefiado por um magnata, ex-motorista de taxi, que fizera fortuna investindo 
em outdoors na Times Square. 

Ainda assim, pouco antes de sair, logrei identificar nas páginas amarelas alguém da família Swope, 
na área de Sands Point. Era Elizabeth R. Swope, para quem liguei, deixando, na secretária eletrônica – 
que lá eles chamam de voice mail – um rápido recado, sobre quem eu era e a razão de minha ligação. 

As reuniões do dia terminaram por me conduzir a um jantar em Little Italy e de lá ao night cap no 
Village Vanguard, um tradicional clube de jazz, onde tocaram John Coltrane e Milles Davis, no passado. 
Só retornei ao hotel tarde da noite... 

Ao entrar no quarto, logo vi a luz de mensagem do telefone piscando e espalhando seu brilho 
avermelhado pelas paredes.  



Passou-me rapidamente pela memória um alerta noturno em Anápolis, no meio da década de 
oitenta – aquela operação Quebra Gelo em que o F-5E do Mauro “Sujeira” quase cortou ao meio o 
Xavante do Gontijo “Pescoço” – onde o primeiro sinal do acionamento era justamente a luz do beacon 

rompendo o negrume da madrugada e o marasmo 
das equipagens, a essa altura já cabeceando o visor 
de tanto sono.  

A luz rotativa, que girava por alguns poucos 
segundos em silêncio, parecia inevitavelmente 
rebocar uma explosão de outras, verdes, amarelas e 
vermelhas, sons, gritos, e zunidos crescentes dos 
motores das fontes de força que, por sua vez, 
puxariam os ruídos ainda maiores dos dois 
parrudos GE J85, com pós-queimador e cinco mil 
libras de empuxo, em que estávamos amarrados, 
cada um de nós.  

– “Jambock Azul PC, top!”, e lá íamos nós, 
mergulhando no breu do planalto central, ao 
encontro de nossos destinos... 

Mas voltando ao telefone, apaguei a luz e ouvi a mensagem, na qual a voz suave e jovem de 
Elizabeth Swope me pedia que ligasse a qualquer hora em que chegasse. 

Olhei a hora – duas e meia da madrugada – e achei tarde.  
Ligaria no dia seguinte. 
Mas a verdade é que não consegui conciliar o sono, e assim, disquei novamente o telefone, 

decidido a desligar após o terceiro toque. 
O hello veio antes do segundo toque, como se Elizabeth estivesse de plantão ao lado do aparelho... 
Antes que eu repetisse a razão de minha chamada, a jovem interrompeu-me inquirindo quantos 

anos eu tinha e se eu era realmente um brasileiro piloto de caça. Mal tive tempo de confirmar, e ela já 
me convidara para visitá-la pessoalmente no dia seguinte. Explicou-me que Jada, sua mãe, havia 
falecido há três anos, mas que gostaria muito de conversar comigo e, se possível, juntar algumas pontas 
do passado. Enviaria um carro para me buscar.  

Riu gostosamente quando eu disse que estava no Waldorf. Nenhum brasileiro que ela conhecesse 
costumava se hospedar naquele hotel, tão tradicional. Repliquei cinicamente que nós Jambocks 
frequentávamos aquele hotel desde 1944. Ela riu uma segunda vez– eu imaginei que ela tivesse 
covinhas na bochecha– e, desligamos. 

O dia amanheceu azul, sem uma nuvem no céu e, por isso mesmo, com a temperatura baixíssima. 
Como seria Elizabeth? Como seria a casa dela? Na Gold Coast de Long Island, como me dizia o Google, não 

havia nenhuma residência de classe média. Lá ficavam os enormes e famosos states, as grandes propriedades, que tanto 
encantaram F. Scott Fitzgerald. Pensei nas festas da casa de Daisy Buchanan, do Grande Gatsby, e fiquei intimidado! 
Que roupa usar numa ocasião como essa?  

Acabei optando por um blazer azul marinho, uma camisa de pin stripes e calças de flanela cinza.  
No too much, and not to less! Conferi no espelho. Bela figura!  
E aí, percebi-me o próprio Tertuliano, “frívolo e peralta, tipo incapaz de ouvir um bom 

conselho”. 
Descendo para o lobby confirmei o acerto de minha vestimenta, pelo olhar de aprovação do 

ascensorista – sim, o Waldorf Astoria ainda possui ascensorista – e escarrapachei-me numa das 
enormes poltronas inglesas, de frente para a Park Avenue, cantarolando Irving Berlin e pensando em 
Fred Astaire, dançando de fraque. 

“Have you seen the well-to-do, up and down Park Avenue 
On that famous thoroughfare, with their noses in the air 
High hats and Arrowed collars, white spats and lots of dollars 
Spending every dime, for a wonderful time...” 
Lembrando o comentário de Elizabeth sobre a tradição do hotel, não consegui segurar o sorriso. 

Mac Arthur, Edgar J. Hoover e mesmo o gangster “Bugsy” Siegl, haviam morado por lá. Haviam 



certamente sentado nessas mesmas poltronas de couro, nesse mesmo foyer, onde Ginger Rogers 
rodopiara graciosamente num filme de 1945, rodado por ali. 

E foi no meio dessa gincana de pensamentos, que fraquejei. 
Porque cargas d’água eu havia me metido nessa estória maluca, dando uma de carteiro do passado? Sabe-se lá que 

receptividade eu teria na casa dos Swope. Acho que é melhor deixar as cartas com o bell boy – se é que se pode chamar 
assim aquele sujeito empertigado, vestido de libré e mais velho do que eu – para que entregasse ao motorista dela. 

E, decidido, já me dirigia à uma das enormes portas rotativas de mogno – que certamente viram 
Cole Porter, em 1934, entrar, sair e cantarolar “you’re the Top, you are a Waldorf salad...” – quando o velho 
de sobrecasaca se antecipou vindo em minha direção, visivelmente impressionado. 

“Mr. Kauffmann, I’ve come to fetch you. Your driver is quite waiting, Sir!” 
Meio desconfiado com a gentileza e, porque não dizer, presteza do serviçal, quase caí de costas ao 

sair – levar a primeira lufada do vento gelado que sobe do Hudson – e me deparar com o fantástico e 
inacreditável – não apenas para mim, mas também para a pequena multidão que já se formava em volta 
– Rolls Royce Ghost, “negro como as asas da graúna”, com um motorista, fardado como um militar 
alemão, convidando-me a entrar. 

Bem, como vocês podem imaginar, espaço é o que não 
falta num carro como esse... 

Isolado lá atrás, segui enjoying the ride deixando desfocada 
a paisagem urbana de Manhattan que ia progressivamente se 
transmutando em diversas tonalidades de amarelo e 
vermelho, cores do outono, que já corria célere em direção 
ao “general” inverno. 

Entramos na 495, a Long Island Expressway, cruzamos 
o Queens, tomamos a 101, a Middleneck Road, chegamos a 
Sands Point, marcado pelo elegante Golf Club, curvamos na 
Hoffstot Lane e, finalmente chegamos a Prospect Point. E, 
após uma das inúmeras curvas, lá estava ela, inconfundível, única em meio a uma extensa colina 
gramada, a obra de arte do arquiteto Stanford White, velha, com seus vinte e cinco aposentos caindo 
aos pedaços, mais ainda envolta num inegável ar de sofisticação, distinta por suas duas torres, 
coincidentemente conhecidas como os dois beacons da Long Island Sound, a famosa “Land’s End”, a 
mansão dos Swope. 

Passando ao lado da mansão principal, contornamos uma aleia arborizada com cedros libaneses, 
cuja grama parecia ter sido cuidada por uma manicure, tão perfeitas suas bordas, e, após cruzarmos um 
impressivo pórtico de ferro, chegamos a uma casa menor, mas ainda imensa para os padrões atuais, que 
nesses grandes states são denominadas gate houses. Ou seja, as casas dos caseiros, que, de tão elegantes, 
viriam a se transformar, com o passar do tempo e das crises financeiras, nas próprias sedes das velhas 
propriedades.  

Ali vivia solitária, como soube em seguida, Elizabeth Rodhora Swope, uma bela mulher de meia 
idade, louríssima, que me recebeu em roupas de montaria, mas nem por isso menos elegantes. 

Seguindo o estilo da antiga mansão, a gate house agregava 
dois chalés geminados e interligados por uma área comum, com 
acesso através de um imponente pórtico envidraçado, ladeado 
por duas brancas colunas de alvenaria, a partir de onde se 
projetavam: uma área de estar com lareira e uma ampla varanda 
voltada para o mar, na parte de baixo; e na parte de cima, um 
mezanino que, cortando a faixada de ponta a ponta, ligava os 
aposentos dos dois chalés. Um primor de arquitetura da virada 
do século, que parecia ter pulado direto das páginas da Vogue 
para a realidade. 

Sentamo-nos na varanda – de frente para a baía – em 
branquíssimos móveis de vime, com estofados florais azuis, no 
inconfundível estilo Laura Ashley, excessivamente clássico para 
alguns decoradores mais progressistas, perfeito no entanto, 



dentro do enredo daquela incrível estória, que começara, como o leitor cansado ainda há de se recordar, 
numa noite mal dormida em meio ao calor e os pernilongos da Base Aérea de Santa Cruz. 

Após a clássica pergunta – What’s your poison? – o mordomo trouxe os dois old fashioned, primeiros 
de uma série que apenas começava. 

Os minutos iniciais foram de estudo mútuo, como dois boxeadores que bailam através do ringue, 
buscando identificar, cada um, o alcance dos jabs do adversário. 

Mostrou-me a foto da mãe, madura e bela, e conversamos 
amenidades...  

Ela aristocrática e calculadamente fria. A bem acabada 
herdeira genética – imaginei – de Herbert Swope, o velho.  

Eu? Bem, sendo piloto de caça, cujas maiores 
características são a flexibilidade e o engodo, atacava com 
aquele papo inócuo e mais circunvolvente do que burro de 
olaria, que, se havia funcionado a contento no Forró do Pirata, 
em Fortaleza, porque não haveria em Sands Point? 

E assim ficamos, trocando frivolidades, por algum tempo. 
1. I share your point of view. Concedia eu, por vezes, fazendo 

o jogo da presa, para logo em seguida retornar à caça. Rather, 
looking from a different perspective... 

2. Do you mind, terribly. Lançava ela, deixando 
propositadamente cair o pequeno chicote de montar. Apenas como motivo para jogar de lado as longas 
madeixas, inclinando suavemente o rosto, para harmonia do movimento.  

Seus dentes formavam um colar de pérolas, emoldurado por duas covinhas nas bochechas, 
quando ria. Touché! E, ríamos... 

Os seios arfavam delicadamente, fazendo-me supor que, no tamanho exato, caberiam numa taça 
de champanhe, daquelas antigas, de boca larga. 

Uma sombra de seriedade, porém, logo escureceu seu semblante, por um instante, tão logo saquei 
do bolso as duas cartas de Boulanger para Jada, razão principal de minha visita, que, na presença 
daquela encantadora mulher – e sob efeito do uísque, amargado pelo Angostura – eu já havia começado 
a esquecer. 

E então, entramos no assunto... 
Após a noitada de despedida no Stork – o fechadíssimo clube noturno nova-iorquino que, entre 

outras esnobações, chegara ao cúmulo de barrar Humphrey Bogard – na última noite de folga do 
treinamento em Suffolk e na véspera da entrada do Grupo em quarentena, para embarque para a frente 
de batalha, Boulanger e Jada estenderam o programa justamente para o Waldorf, onde ele, Pedrinho, 
Lima e Goulart, estavam hospedados. 

Sob a vista estonteante do skyline de Manhattan, calibrados no champanhe e embalados pela voz 
aveludada de Jo Stafford – Symphony, symphony of love... – os jovens apaixonados trocaram juras de amor 
eterno, fizeram planos e se entregaram, sem limites. 

Tomorrow will be forever... 
A manhã trouxe, além da luz do sol, a crua perspectiva da partida e, com ela, o pranto – 

“silencioso e branco como a bruma” – como já havia predito Vinicius de Moraes sete anos antes 
daquele momento. 

Antevendo os negros fados, sombra constante sobre os aviadores, sobretudo em tempos de 
guerra, Jada viu Boulanger se aboletar no Plimouth negro, emprestado aos aviadores brasileiros por 
Lew Funk, um piloto e fotógrafo amador do 34th Bombardment Group, estacionado temporariamente 
em Suffolk e sumir para sempre nas brumas do tempo, que pareciam naquela manhã brotar em cascatas 
de vapor, de todos os bueiros da avenida. 

Enquanto viajava pelo passado, Elizabeth tamborilava nervosamente os dedos sobre os 
envelopes, casualmente deixados no centro da mesa, claramente sem coragem de abri-los.  



E, subitamente, assim como quem se lembra de um compromisso inadiável, ofereceu-me um tour 
pela mansão principal, a tal em 
ruínas. 

Após apanhar as cartas e 
entrelaçar os braços, deixamos 
a varanda, tomando uma viela 
de pedriscos. 

Atravessando os cem 
metros gramados entre as duas 
casas, entramos na mansão 
através da parte frontal, 
contornando a piscina oval, 
com bordas de alabastro e já 
completamente esverdeada 
pelas algas. Alcançando o 
pavilhão arredondado, apoiado 
em colunas dóricas, subimos a 
escada lateral que conduzia a 
um mezanino, com piso de 
tábuas corridas, que se ligava 
ao corpo principal da casa, em 
irrefreável decomposição. 

Seria demolida dali a dois meses, contou-me a anfitriã.  
– FUBAR! Disse ela, usando o acrônimo militar de baixo calão, e fazendo-me rir. 
Durante os dois primeiros meses desde a última noite em Nova Iorque – prosseguiu Elizabeth, 

retomando o fio da memória – Jada não recebeu qualquer notícia de Boulanger, esse certamente a 
caminho da frente europeia. No entanto, de sua parte, tinha pelo menos uma importante notícia, que 
tornava a situação ainda mais complexa: estava grávida. 

Olhei diretamente seu rosto quando fez essa revelação e concluí rapidamente que Elizabeth não 
era filha biológica de Herbert. 

Boulanger, refleti, não seria o primeiro e nem o último piloto de caça a viver essa situação... 
A primeira carta da Itália, informando sua localização, em Pisa, só chegou às mãos de Jada em 

meados de dezembro. Contava as agruras da operação inicial em Tarquínia e a vida nas barracas de 
lona, em meio ao lamaçal do Lazio. 

Agora, já instalado no Albergo Nettuno e dividindo o apartamento com Pessoa Ramos, Ismar e 
Mota Paes, Boulanger fazia graça nas fotos, apontando sorridente um prego na parede. Embaixo, a 
legenda irônica – questo e veramente prego! – fazia chiste com o hábito dos italianos de usarem a palavra, 
em quase todo final de frase. 

Naqueles primeiros dois meses, as incertezas da jovem não se limitavam à gravidez. Pois, sem os 
papéis definitivos, chegava ao final seu prazo de permanência nos Estados Unidos, o que a obrigava a 
considerar uma volta a Panama City, desta feita sem reunir as condições sequer para continuar a se 
apresentar no coro do Lido Beach Club. 

Mais uma vez o amigo e anfitrião Herbert veio em sua salvação – mesmo contra a posição de seu 
poderoso pai – propondo um casamento de aparências, que lhe garantisse, a partir do green card, o status 
de cidadã americana. 

– Depois, fazemos o divórcio, com uma festa digna de Jay Gatzby, dizia ele, rindo. Em tempos de 
guerra, temos sempre que ser criativos.  

Restava ainda, como alternativa, a mudança para o Brasil, mas, para isso precisava da aquiescência 
e do apoio de seu amado, que ainda sequer imaginava seu estado. 

Na única carta enviada, ao final daquele último mês de 1944, Jada explicava a situação e 
perguntava a Boulanger se concordava com o casamento arranjado com o amigo comum. 



Nunca soube a resposta e, na falta dessa, optou, ainda que titubeante, por aceitar o braço do 
amigo, que se resignaria, a partir da morte do piloto, em viver uma vida inteira de veneração a uma 
mulher, que, para sua desesperança, nunca esqueceria o primeiro e único amor perdido.  

Em sua solidão emocional, mantendo as expectativas mas conformando-se em ser apenas o apoio 
daquela a quem amava, desde o Panamá, Herbert condenar-se-ia voluntariamente à maldição de Orfeu. 

Ver e não poder tocar... 
– Talvez agora, disse-me Elizabeth pensativamente, Jada pudesse saber finalmente a opinião de 

Boulanger, com a chegada intempestiva da carta do piloto de caça brasileiro... 
Só, se for numa mesa espírita... Pensei irônico. 
Engoli a ironia quando, costeando o corpo principal de Lane’s End, chegamos a uma pequena 

colina encimada por um gigantesco carvalho, à sombra do qual repousava uma lápide: a de Jada 
Rodhora Swope. 

Entendendo, agora, a intenção de Elizabeth, principiei a me afastar, concedendo-lhe a privacidade 
necessária num momento como esse, no que fui impedido por ela, com um decidido gesto. 

– I beg you to stay, as a history witness! 
À beira do túmulo de sua mãe, a filha retira as 

cartas do bolso e, abrindo a que fora remetida de 
Pisa, desdobra cuidadosamente as duas folhas, já 
bastante vincadas pelos anos passados na caixa verde 
do Grupo de Caça. 

Naquele grave momento – na verdade o 
inesperado corolário de minha ingênua curiosidade 
iniciada na sala do comandante do Primeiro 
Esquadrão – parecia que o próprio vento, tão 
constante naquelas cercanias, havia estancado e que o 
mundo inteiro se mantinha em suspenso, apenas para 
a revelação que estava por vir. 

Lida em inglês, da forma em que fora escrita, as palavras transformavam-se curiosamente ao 
chegar a meus ouvidos. Era como se, repentinamente, eu estivesse lá, em meio ao rigoroso inverno que 
congelava até mesmo o Rio Arno, naquela maltratada construção bombardeada, que servia de moradia 
aos pilotos do Esquadrão Jambock, ouvindo a voz do próprio Boulanger. 

“Albergo Nettuno, Pisa, 2 de janeiro de 1944, 
Meu amor, escrevo-te pouco antes de partir para mais uma missão de combate. 
Tua carta encheu-me de júbilo. Quem sabe, não seremos premiados com a vinda de uma menina? 

Ah, como eu gostaria de ter uma pequena miniatura tua! 
Entendo a situação e só posso agradecer ao querido Herbert pois, em meio a toda essa loucura, 

seria difícil que eu pudesse organizar tua ida para a casa de meus pais no Brasil. 
Bem sei que ficariam encantados em te conhecer e, sobretudo ter perto de si esse tão desejado 

neto. Mas tão logo terminemos essa campanha, irei eu mesmo te buscar. 
Por favor, com minha benção, agradece mais uma vez a nosso querido Herbert por esse favor.” 
Notando a data em que a carta fora escrita, a mesma da morte de Boulanger, conclui que talvez 

tivesse sido uma de suas últimas atividades, antes de decolar para Alessandria, na ala do Dornelles. 
Abstraindo-me da cena, enquanto Elizabeth prosseguia a leitura, passei a imaginar o piloto 

paramentado para sua última sortida, e divagar sobre a vida e a morte, entidades sempre companheiras 
de quem escolhe o caminho da aviação de combate. 

Não sei precisar por quanto tempo me entretive nessas divagações, mas quando voltei ao mundo, 
a leitura alcançava já seus derradeiros parágrafos, que, pelas sinalizações em lápis vermelho, haviam sido 
a razão da censura do DIP. 

“Querida, a miséria e a morte formam a verdadeira face da guerra. Não há qualquer grandeza ou 
poesia em tirar a vida de um semelhante, mas, por paradoxo, a isso tenho dedicado meus últimos 
meses, com profissionalismo. 

Convenço-me de que o faça em busca de um mundo melhor, mas temo que, no íntimo de meu 
ser isso seja apenas uma desculpa. Quem enfrenta monstros, em monstro se transforma... 



Termino enviando todo o meu amor a ti e nossa futura filha, rogando a Deus que nos proteja a 
todos. 

Por alguma razão, pensando em minha terra, vêm-me nesse instante à mente as palavras de 
Chaplin, no Grande Ditador: 

“Quero dizer aqueles que me podem ouvir, que não desesperem. A miséria que se abateu sobre 
nós provém do ódio e da ambição dos homens que temem o progresso humano. Mas o ódio passará, 
os ditadores morrerão e voltará ao povo o poder que lhe foi usurpado. A liberdade não morrerá, 
enquanto houver homens que morram por ela!” 

Um beijo carinhoso, 
Boulanger” 
As lágrimas desciam copiosamente do rosto de Elizabeth, ao final da leitura. Mas, como a 

bonança que segue a tormenta, seu semblante foi pouco a pouco se desanuviando e cedendo 
novamente lugar ao sorriso, na medida em que retornávamos à gate house. 

Era como se esse último ato houvesse trazido consigo a paz interior tão necessária. 
Apesar da insistência para que lá passasse a noite, agradeci. “Cachorro ovelheiro, nem matando”, 

como dizem no Caça de Canoas. E, na presença daquela sedutora mulher, não cabia arriscar o início de 
mais um ciclo de paixão, com seus longos braços de consequências – bem o sei – que costumam viajar 
através do tempo.  

E assim, ao cair da tarde, despedimo-nos com um cálido beijo. 
Naquela noite em Nova Iorque dormi profundamente. Na alma, a sensação do dever cumprido. 

De resto, a mesma de qualquer outro piloto de caça... 
Senta a Pua! 

Flavio C. Kauffmann – Ten Cel Av RR 
Piloto de Caça – Turma de 1978 
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