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

 
Prezados Pilotos de Caça 
 
No próximo dia 22 de abril comemoraremos o 70º “Dia da Aviação de Caça”. 
Ocasião para reverenciarmos nossos veteranos de 

guerra, cultuarmos suas façanhas e nos inspirarmos em 
seus exemplos. 

A despeito do código-rádio que todos 
orgulhosamente temos, cada um de nós traz dentro de si o 
DNA do JAMBOCK, banhado em sangue e provado em 
combate. 

Nossa história como guerreiros do ar começou com 
ELES, nossa doutrina de oficial combatente nasceu com 
ELES. 

Poucas são as Forças Aéreas no mundo testadas em 
combate. A nossa é uma dessas. Na América do Sul, 
durante a Segunda Guerra, fomos a única! 

Orgulhemo-nos dos “NOSSOS” feitos! Cultuemos os NOSSOS heróis! Reafirmemos a NOSSA 
União e os NOSSOS compromissos para com a Força Aérea e para com a NOSSA Pátria! 

Sozinhos somos muito bons; unidos seremos INVENCÍVEIS! 
Senta a Pua!!! 

 



A g e n d a  

06 de  março 
40 anos da chegada dos primeiros aviões F-5B ao Brasil 

18 de  março 
Aniversário do COMDABRA 

27 de março 
42 anos do primeiro voo de uma aeronave supersônica da FAB (F-103 Mirage) 

05 de abril 
Aniversário da Base Aérea de Anápolis 

11 de abril 
Aniversário do Primeiro Grupo de Defesa Aérea (GDA) 

22 de abril 
1945 - Dia em que o 1º GAC cumpriu o maior número de missões de guerra no Teatro de 
Operações da Itália. 
1974- Último voo do Gloster no Brasil. 
1986- O Brig Nero Moura é designado Patrono da Aviação de Caça. 
Dia da Aviação de Caça 

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

P a p o - R á d i o  

 

Gripen biposto? 

Mais duas opiniões 
Prezados Caçadores, 
Gostaria de contribuir com algumas experiências para a questão colocada pelo Brig Quírico no 

Fórum nº 49: “Precisamos de uma versão Biposto do Gripen NG?” 
O assunto me fez recordar a palestra a que assisti em uma Festa da Caça no início dos anos 90 

sobre o Projeto F5BR. Na saída do auditório ouvi alguns caçadores mais antigos discutindo sobre a 
necessidade ou não do F-5 modernizado possuir piloto automático. O comentário era de que “avião de 
caça não tem que ter PA”. Alguns anos mais tarde em Anápolis vi que o velho Mirage III, projeto da 
década de 50, possuía um mantenedor de proa e altitude, um PA simplório, mas que era muito útil em 
viagens. O nosso AMX do 3º lote veio equipado com PA que permite navegação automática. 
Finalmente, ao participar da avaliação das aeronaves do Projeto F-X (o “F-X1”), pude constatar que 
todos os concorrentes não só possuíam PAs como estes eram muito importantes para o cumprimento 
de suas missões. O Gripen B que voamos, além de um PA bastante completo também tinha manete 
automática (auto-throttle). 

Já que citei o Gripen B, e retomando o tema inicial, este biposto do modelo “A” foi desenvolvido 
para facilitar a venda da aeronave para outros países, já que originalmente só havia monopostos. À 
época estranhamos que a Força Aérea Sueca fizesse a conversão dos pilotos de Gripen diretamente no 
monoposto. No entanto, desde o início da avaliação do F-X, e ainda no simulador, percebemos que se 
tratava de uma aeronave de comportamento dócil, com comandos de voo equilibrados e precisos, e 
reações intuitivas para o piloto. 

Na medida em que executávamos os voos previstos no Programa de Avaliação, constatamos que 
o Gripen havia sido concebido para que a pilotagem em si ocupasse pouco da atenção do piloto, e que 



esta deveria estar focada no cumprimento da missão. Seu sistema de comandos de voo possui várias 
proteções, inclusive impedindo estóis e parafusos. O PA e o auto-throttle diminuem consideravelmente a 
carga de trabalho do piloto. Seu data-link transmite um sem número de informações em tempo real, de 
forma que um instrutor pode acompanhar e participar do voo “online”. As estações de debriefing 
permitem a análise minuciosa de tudo o que foi realizado na missão. 

Em função dessa “facilidade” de pilotagem, nossa adaptação à aeronave durante os voos de 
avaliação foi de tal forma tranquila,que ao final da avaliação (3 ou 4 voos para cada), o Piloto de Provas 
Chefe do Gripen brincou dizendo que se houvesse uma fase de avaliação no Brasil poderíamos (eu e o 
Berto, Piloto de Caça da Turma de 1989) voar no monoposto. 

Durante a avaliação observamos que uma diferença fundamental entre as propostas das empresas 
para o F-X1 era que, enquanto as demais 
queriam um cliente, a Suécia precisava de 
um parceiro que tivesse condições de 
ajudar a completar o desenvolvimento do 
Gripen e que se propusesse a 
compartilhar o que fosse necessário. 
Partindo desta premissa, e se essa postura 
se manteve no F-X2, acho que não seria 
difícil conseguir suporte para montar um 
programa de conversão operacional 
adequado às nossas necessidades epara 
que nossos pilotos não precisassem passar 
pelo biposto. 

Respondendo à questão do Brig 
Quírico, levando em conta os fatos acima 
descritos (sendo que o mais recente data de abril de 2002 quando a avaliação do F-X foi realizada) 
considero que a transição direta para o Gripen NG monoposto não seria um problema. Em relação ao 
“degrau” entre o A-29 e o Gripen, acredito que as modernas ferramentas de treinamento simulado 
podem diminuir essa distância, e uma consulta à Força Aérea Sueca, com larga experiência na 
conversão das equipagens para o supersônico, poderá indicar a decisão correta. 

Marcio Villatoro – Ten Cel Av R1 
Piloto de Caça – Turma de 1987 

 
Caro Presidente,  
Repto aceito!  Vamos discutir, em “praça pública”, o SIM ou NÃO da imposição(?) gerada e (hoje) discutível, ou 

discutida, necessidade de existir uma aeronave biposto para ser adicionada à frota dos monopostos da 
1ª linha... Para tanto, proponho fazer uma varredura das decisões do passado e lançar nosso olhar para 
o futuro. Que começou há, pelo menos, dez anos! E que a FAB não se deu conta e, talvez, nós 
mesmos!... 

O passado 
Conforme muito bem descrita pelo Presidente: o ONTEM só servirá para acomodar decisões 

(hoje) discutidas, já que o “futuro veio a galope” e está nos atropelando... 
Realmente, a herança da necessidade de um biposto para “solar” o monoposto tem origem de 

“imposições” com origem na indústria aeronáutica (que quase todo o mundo operativo aceitou): uma 
versão biplace “surda e muda” para o monoplacefully operational... E foi pegando jacaré nessa marola 
internacional que adquirimos os TF7 Gloster, os MIR C e os F5B (!). Aqui faz-se necessário recordar 
que a FAB já praticava o solo do monoposto SEM que houvesse o biposto: leia-se tempo do “trator 
voador”... 

Mudanças de conceitos e o surgimento de determinadas tecnologias, conduziram o mundo 
industrial/operacional para soluções com abstinência do biposto. Aqui leia-se CUSTOS de um Projeto 
novo (sempre diferente do monoposto), e TRANSIÇÃO e SIMULAÇÃO... 



Assim já poderíamos encerrar o discurso: está demonstrada a eliminação da tese de soluções, 
adotando o duplo comando na primeira linha. Entretanto, é válido (nos parece) continuar tergiversando 
em torno do tema. 

O presente 
Um bom observador, e bom leitor das novidades operacionais que vêm à tona empurradas pelos 

Grandes Operadores,percebe que, a partir dos anos 80, os bipostos deixaram de existir mercê da 
grandiosa oferta oriunda da Ciência de computação e da simulação aeronáutica. 

E é neste ponto que repousa a contradição àquilo que parece estar surgindo, e que a FAB ainda 
não “registrou”: não nascem mais bipostos na linha produtiva das máquinas aéreas de guerra! 

Ninguém mais os fabrica! 
E aqui se situa a necessidade (?) de um GRIPEN biposto. Só para a FAB? E os outros operadores 

do GRIPEN: fazem como? 
O futuro 
Por absurdo, voltemos aos tempos do 

ESPC/P47: não havia duplo-comando. Em 
contrapartida, havia um forte (em todos os 
sentidos) programa de preparação para voar 
solo a máquina de 1ª linha. E, veja o leitor, 
sem que existissem os computadores e 
simuladores. No caso presente, a SAAB 
pura e simplesmente adotou a tese de 
preparação antecipada do aviador militar 
(fortemente operacional) adicionada à 
existência de um “trem computacional e de 
simulação”. E deletou o biplace... Por óbvio! 

 
O processo decisório 
De novo, como observador atento aos detalhes, e profundamente consciente da nossa rationale, 

levantamos uma questão sobre a questão: 
- não estariam (os defensores do biplace) atrás de um novo programa de aquisições? Só para ter os 

biplaces? Solução puramente comercial... 
- na tese de receber (?) o chamado GRIPINHO, já nos demos conta de que essas vetustas 

máquinas estão disponíveis no mercado do junk aeronáutico militar por total obsolescência (e 
inadequação). 

- e que os tais GRIPINHOS nada têm de similitude com os NG que adquirimos... 
- e só para dar duplo? 
- e os computadores e simuladores ficam onde? 
 Tenho dito! 

Lauro Ney Menezes – Maj Brig Ar RR 
Piloto de Caça – Turma de 1948 

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

Novos Pilotos de Caça 

A ABRA-PC se sente honrada e dá as boas-vindas ao novos Pilotos de Caça formados em 2014, que 

passam a fazer parte do nosso seleto grupo de associados: 
2o Ten. Av. FREITAS TL; 2o Ten. Av. GABRIEL VAO; 2o Ten. Av. MONTEIRO DMS; 2o Ten. Av. 
PORTO LFO; 2o Ten. Av. SCHI-AVINATO ES; 2o Ten. Av. PEREIRA FS; 2o Ten. Av. 
GUILHERME SSC; 2o Ten. Av. KAWKA FA; 2o Ten. Av. RUSSO GV; 2o Ten. Av. BARBOSA LM; 
2o Ten. Av. HELFER PI; 2o Ten. Av. MIRANDA WBM; 2o Ten. Av. ADONIS VTP; 2o Ten. Av. 
MOLON LRD; 2o Ten. Av. BEZERRA ANL; 2o Ten. Av. FURTADO IB; 2o Ten. Av. ANDRÉ FOS; 
2o Ten. Av. SERGIO SJ; 2o Ten. Av. FARIAS RS; 2o Ten. Av. COSTA GL; 2o Ten. Av. ISAAC JAMF; 



2o Ten. Av. TOSTES JPG; 2o Ten. Av. MAURO LS; 2o Ten. Av. BRASILEIRO DS; 2o Ten. Av. 
FRANÇA MN; 2o Ten. Av. CAVANHA GL; 2o Ten. Av. MUNIZ BBS; e 2o Ten. Av. STABILE JV. 
========================================================== 
 

Demonstrativo Financeiro Resumido 
 

Saldos em 28 de fevereiro de 2015 
Saldos ABRA-PC 
Conta Corrente (Banco Real Conta nº.: 8703431)                    52.758,82 
Fundos ABRA-PC - DI SUPREMO                 54.314,37 
Sub-total recursos ABRA-PC     107.073,19 

Média das Receitas e Despesas 
Média das Receitas                   12.647,62 
Média das Despesas de Custeio        3.746,14 
Média de Despesas Eventuais            963,95 

Fundos Especiais (*) 
Fundo DI Empresarial (Desenv. Cultural da Av de Caça)     2.620,80 
Fundo DI Peq Empresa (Prêmio Pacau)     66.159,12 
Sub-total dos Fundos Especiais      68.779,92 
(*) 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 1  

 

O  p r i m e i r o  p a c o t e   

s e  c h a m a v a  “ G o r i l a ”  
 

INTRODUÇÃO: 
Apesar do que os pilotos de Caça atuais possam achar, o “Pacote” não é uma grande novidade 

operacional enquanto for considerado apenas um novo nome para missões com um grande número de 
aeronaves, que já eram comuns na Segunda Guerra Mundial e que todos já voamos em diversas 
ocasiões: Deslocamentos, Exercícios Operacionais, Manobras Reais, Operações Unitas, Quebra-Gelos, 
Operação Ostra e outras que tais. 

Em um determinado momento da FAB, as 
missões com grande número de aeronaves tinham 
suas regras de engajamento (que ainda não tinham 



esse nome) determinadas nas OFRAG (Ordens Fragmentárias) dos antigos COMAT (Comando 
Aerotático) ou FAT (Força Aerotática), ou até mesmo definidas inopinadamente, por iniciativa dos 
próprios pilotos (como bom exemplo, temos o grande combate de P-47 e P-40 sobre o Vale do 
Paraíba, ainda comentado pelos mais antigos). 

“A maior e mais importante diferença é que 
hoje o “Pacote” está organizado, com definições 
claras de obrigações e responsabilidades, fatores de 
planejamento, regras de engajamento e diversos 
outros itens a considerar, desde a própria 

determinação da missão e alocação de meios pelo 
comando.” 

Antes de 1994, essas missões com grande 
número de aeronaves não tinham uma denominação 
especial, eram apenas missões de ataque, 
eventualmente com escolta, e quando havia a 
possibilidade de interceptação pelo “inimigo”, ficava 
normalmente a cargo do Líder do Esquadrão ou do 
Grupo definir como a formação reagiria em caso de 
interceptação e combate aéreo. 

Ainda como exemplo, temos o deslocamento do 1º Grupo de Caça para realizar a Campanha de 
Combate Dissimilar, juntamente com a primeira Operação Quebra-Gelo, em Anápolis, realizado em 
1983, que foi feito com 17 aeronaves F-5, sob a Liderança do DUP (Duprat). 

Naquele Grupo Jambock havia uma Força de Ataque, que contava com Escoltas Próxima, Média 
e Afastada, cada uma com quatro F5-E, e com mais um F-5E em Cobrinha Radar, no melhor estilo da  

WWII. 
 

Força Escoltada 

04 F-5B 

Jambock Azul 

Escolta Afastada 

04 F-5E 

Escolta Próxima 

04 F-5E 

Escolta Média 

04 F-5E 

Escolta Radar 

01 F-5E 

ESQD 
Jambock 

04 F-5B + 13 
F-5E 



1 - Aeroporto Internacional Luis Muñoz – San Juan, Porto Rico 

2- JAMBOCK Azul na chegada em Porto Rico – 1994 – com o Cmt 
dos Bucaneros e o Gen Johson, Cmt da Ala 

Na ocasião, foi o Líder do Grupo dos F-5, então S-3 do Grupo de Caça, quem determinou como 
seria o engajamento caso os F-103 do GDA decidissem nos interceptar (o que não aconteceu, porque 
ou o antigo NUCOMDABRA era sábio ou porque nenhum Mirage III de Alerta era doido o suficiente 
para encarar 17 F-5). 

Eu era o Líder da força escoltada, em um caso único, creio, de uma ESQDA com quatro F5-B e 
onde ocorreram: 1) O incrível NO-JOY da Escolta Média, liderada pelo CORÉ filho de CORÓ, onde 
todos os demais (16 aeronaves), exceto ele, avistavam todo mundo; e 2) A famosa “discussão por sinais 
visuais” com o PIZZO, que era meu número 3, com o HEMORRAGIA de “saco”, já publicada em 
artigo de Boletim anterior da ABRA-PC. 

Assim transcorriam as missões de todas as Unidades de Caça, mesmo as que tinham um grande 
número de aeronaves, sem uma denominação específica para o tipo de missão que envolvesse grande 
número de participantes e funções operacionais. 

 

OPERAÇÃO TIGRE 1: 
Em 1994, a FAB coordenou por intermédio do Escritório de Ligação Militar (MLO) dos EUA em 

Brasília, um deslocamento internacional, para exercícios conjuntos da Aviação de Caça Brasileira com 
um ESQD da Guarda Nacional, os “Bucaneros” do 198º, Esquadrão de Caça, que ficava sediado no 

aeroporto internacional Luís 
Muñoz, de San Juan, e não na Base 
Naval de Roosevelt Roads, em 
Porto Rico. 

Deslocamos de um Santo para 
o outro (Santa Cruz para San Juan) 
com um KC-137, um KC-130, três 
A-1 e cinco F-5E, em duas etapas: 
diretamente SBSC - SBEG 
(Manaus) e, no dia seguinte, 
também sem pousos intermediários, 

SBEG - TJSJ (San Juan), com 
vários reabastecimentos em voo 

(REVO) durante o deslocamento. 
Na verdade, o primeiro trecho desmistificou bastante o segundo, porque o voo SC-EG demorou 

03:50h e o voo internacional EG-SJ apenas 03:40h, isto é, dez minutos a menos do que a parte nacional 
da viagem. O KC-130 decolou de Manaus, abasteceu os A-1 na fronteira com a Venezuela e retornou 
para Boa Vista, sem viajar para Porto Rico. 

Como curiosidade, para manter a quantidade de combustível mínima suficiente nos F-5 para 
arremetermos de San Juan e voltarmos para Margarita, na Venezuela, que era nossa alternativa, meu 
número 5, o DER, teve que fazer cinco contatos com o KC-137 para reabastecimentos em voo, para 
não fazer foul no COCA. 

Os cinco F-5E que deslocaram para Porto Rico eram do 1o GAC, mas os pilotos de F-5 durante a 
operação foram divididos entre o 1o GAC e o 1º/14o GAv. 

O voo de deslocamento foi realizado 
apenas com pilotos do 1o GAC, porque as 
aeronaves do 1º/14o GAv não tinham sistema de 
REVO na época e os pilotos gaúchos não 
estavam treinados naquele tipo de missão. Além 
disso, até aquele ano só o 1º/16o GAv, sediado 
em Santa Cruz, era equipado com Fomos 
interceptados pelos F-16 da Guarda Nacional, a 
mais ou menos 150 NM da ilha, e os F-5 
abandonaram a formação com o KC-137 e os 
três A-1, e prosseguimos na ala dos F-16, 
mantendo Mach 0.92 até San Juan, chegando ao 



estacionamento e fazendo os procedimentos de imigração e alfândega em separado, antes dos demais. 
Curiosamente, ao cortar os motores e descer para preparar a aeronave, um militar de 10o uniforme 

(ver foto) passou a me acompanhar em qualquer lugar para onde eu fosse. De início, achei que aquele 
ala era um “Cabo engrenado”, designado para nos prestar apoio. 

Quando nos reunimos ao lado da minha aeronave, o FAB 4847, depois de fecharmos as 
aeronaves, perguntei ao “Cabo engrenado” se ele poderia nos levar ao Oficial mais antigo, para 
podermos nos apresentar a ele, e fui surpreendido com a seguinte resposta: - Sou eu, General Johnson, 
Comandante da Ala! 

Disfarcei o “furo” como pude e fiz a nossa apresentação ao General, que foi tremendamente 
hospitaleiro, como todos os militares com que tivemos a oportunidade de lidar em San Juan. 

Naquele Exercício TIGRE, chegamos em Porto Rico no Domingo e realizamos de 2ª a 6ª feira 
missões de combate 1v1 (um contra um) entre A-1 e F-5E contra F-16A (Bloco 15), e missões de 
ataque ao solo, com ESQDA mistas, compostas de A-1, F-5E e F-16 da Guarda Nacional de Porto 
Rico (pense num paraíso para qualquer Caçador), voltando para o Brasil já no sábado, absurdamente 
sem nenhum dia disponível para atividades culturais, que tiveram que ser realizadas durante as noites. 

Durante a semana, tivemos problemas técnicos apenas com um dos F-5E, que teve restrição de 
RPM no motor esquerdo e pousou sem maiores consequências, e com um F-16A que, na posição de 
desarme após o pouso, teve fogo no pneu esquerdo. Eu era o número três nessa ESQDA e estava na 
pista de táxi com meu Ala, aguardando para entrar na posição de desarme, quando o fogo começou. 

O BIASUS (vulgo “Imperador das Serras do Cachimbo e Terras Adjacentes”) era o número dois 
e estava ao lado do F-16 no “desarme”, e foi quem avisou o piloto porto-riquenho (cujo código rádio 
era CORSO 31) sobre o incêndio, com o seguinte diálogo: “- CORSO 31, your left tire is on fire. Your left 
tire is on fire. Do you understand me?” 

“- Afirmativo, compreendo!” foi a resposta, com um forte sotaque cucaracho. 
Quando eu me virei na cadeira para ver o que estava acontecendo, o piloto do 198th Fighter 

Squadron, que por sinal era o Cmt daquela Unidade da Guarda Nacional (que está na foto da chegada), 
já estava saltando do F-16 pelo lado direito da cabine, exatamente por onde fomos instruídos a nunca 
saltar porque havia um bocal para abastecimento de hidrazina, líquido altamente corrosivo, que era 
utilizado como combustível do gerador de emergência da aeronave. 

Nunca vi ninguém sair tão rápido de uma aeronave, nem quando o F-5E do 1º/14o GAv, 
guarnecido pelo ARS, o “Grosso”, de 70, pegou fogo na partida ao meu lado durante uma 
demonstração no 22 de abril, municiado com quatro bombas reais de 500 lbs. 

Naquela ocasião o Velho Lair teve que entrar na aeronave para dar uma partida em seco e apagar 
o fogo, enquanto o bravo piloto dos pampas galopava célere pela grama ao lado da pista de Santa Cruz, 
acompanhado pelo frenético esvoaçar das mangueiras do anti-G, do tubo da máscara de oxigênio e das 
fitas do LPU, e com os papéis e cartas da prancheta espalhando-se ao vento pela “Vala do Sangue”. 

 

NASCIMENTO DO “GORILA” 
Continuando a estória... Aforante os dois incidentes já citados em Porto Rico, as missões 

transcorreram tão eficientemente e sem problemas, que na 5ª feira, o Oficial de Operações do 198th 

3- 198th Fighter Squadron - “Bucaneros" 
4- F-16A Block 15 Fighting Falcon 



Fighter Squadron, Maj Cantres, nos propôs tornar o treinamento mais complexo e realizar missões de 
ataque ao solo com escolta, incluindo a possibilidade de interceptação com aeronaves “inimigas”. 

Aquele tipo de missão com muitas aeronaves era então denominado naquele Esquadrão da 
Guarda Nacional dos EUA como “Gorila”. Assim, planejamos e realizamos três missões “Gorila” na 6ª 
feira, com os A-1 formando a Força de Ataque com uma escolta de F-5E e F-16A, que seriam 
interceptados por dois Elementos mistos de F-5E e F-16A, em um total de 11 aeronaves. 

 
Como não tínhamos muita experiência nesse tipo de missão e considerando que haveria controle 

radar durante todo o exercício, estabelecemos blocos de altitude de segurança para a Força de Ataque, 
que não poderiam ser invadidos pelos interceptadores quando a menos de 20 NM dos seus alvos. 

Creio que essas foram as primeiras missões com grande número de aeronaves que tiveram uma 
denominação específica, que ainda não era utilizada por nós no Brasil: “Gorila”. 

Nota 1: Mesmo com os F-16 da Guarda Nacional fazendo os mesmos tipos de emprego que os 
F-5 e A-1 durante a TIGRE 1, o melhor Bombardeio Picado da semana foi de um A-1 (Mangrich) e a 
melhor missão de Tiro Terrestre (75%) foi de um F-5E (eu, então Cmt do 1GAC). Além disso, alguns 
F-5E, PEO e SOB entre outros, logramos vitórias nos Combates Aéreos (que ainda não eram BVR) 
contra F-16A com pilotos da Guarda Nacional, demonstrando que, como diria o KAU, “A Verdadeira 
Arma é o Homem!”. 

Nota 2: Como ressaltado depois pelo Mangrich, a Tigre 1 foi a primeira vez em que Unidades 
Aéreas da FAB, com pilotos Brasileiros, empregaram armamento fora do Brasil depois da Segunda 
Guerra Mundial! 

No ano seguinte, em 1995, o 198th Fighter Squadron veio para o Brasil para a Operação Tigre 2, 
que foi realizada na Base Aérea de Natal no Rio Grande do Norte, onde praticamente só realizamos 
“Gorilas”, além de tomarmos muitas jarras de “Piñas Coladas” à noite com os “Bucaneros”, no hotel 
em que eles estavam hospedados na Via Costeira. 

 

OPERAÇÃO TIGRE 2 – Natal – RN: 
A Tigre 2 em Natal teve apenas um primeiro dia de missões de navegação com ataque ao solo no 

estande de Maxaranguape, para conhecimento da área e, daí em diante, três missões “Gorila” por dia, às 
09:00, 12:00 e 15:00 horas, com Força de Ataque com Escolta e Interceptadores “inimigos”. 

Ali aprendemos principalmente a importância do apoio. O esforço de solo para reabastecer e 
remuniciar um grande número de aeronaves é significativo e nós não estávamos preparados para fazê-
lo adequadamente quando o exercício começou. Por isso, dois “bandidos”, um F-5 e um F-16, do 
segundo “Gorila” do dia não puderam ser reabastecidos em tempo e tiveram que decolar depois da 
Força de Ataque. 

Os “Gorilas” na Tigre 2 eram compostos de uma Força de Ataque com quatro aeronaves 
(ESQDA de A-1 ou F-5E), com emprego em Maxaranguape, escoltada por dois pares de aeronaves (F-
16 e F-5E ou F-16 e Mirage III) e com duas áreas da navegação, que foi realizada a 15.000 pés, onde a 
interceptação era autorizada, uma sobre a terra e outra sobre o mar.  

Os interceptadores eram dois elementos de F-16 e F-5E ou F-16 e Mirage III, que decolavam 
antes da Força de Ataque e estavam livres para escolher onde, quando, quantas vezes e como atacar, 
com Regras de Engajamento mais elaboradas, feitas com a contribuição de nossos pilotos que 
conheceram a Operação Red Flag dos EUA. 

Com isso, creio que na Tigre 2 tivemos o verdadeiro nascimento dos “Pacotes” no Brasil (mas 
não sei dizer quando esse nome foi criado, deixando de ser “Gorila”), quando começamos a estabelecer 
regras e procedimentos mais detalhados para a missão. 



Talvez alguém motivado por este artigo possa escrever sobre a criação do nome “Pacote” e até 
um pouco sobre o planejamento e execução deste tipo de missão na FAB atualmente. 

Hoje, com o processo de gerenciamento conjunto de missões utilizado pela FAB nos moldes da 
OTAN, pude testemunhar e ficar orgulhoso nos Exercícios CRUZEX, vendo a evolução operacional 
que a Caça teve nesse tipo de missão com grande número de aeronaves. 

Dois anos depois, em 1997, a FAB ainda sediou a Operação Tigre 3, em Santa Maria, que teve 
inclusive emprego de armamento real, destruindo os alvos e parte do estande de Saicã, mas eu já tinha 
passado o Comando do Grupo de Caça e estava na CISCEA. Por isso não participei, a não ser como 
curioso, perguntando como tinha sido a missão a quem teve a oportunidade de voar. 

 

QUANDO ACHAMOS QUE SABEMOS TUDO, JÁ ESTAMOS ERRADOS: 
A CRUZEX é um verdadeiro exemplo da evolução profissional da FAB e o gerenciamento de 

“Pacotes” é algo que aqueles que voaram missões com muitas aeronaves no passado ficam admirados 
de ver, dado o real aperfeiçoamento dos processos, fatores de planejamento e regras, que deve encher 
de orgulho o peito de quem hoje executa essas missões. 

Entretanto, cada qual no seu tempo, todos achávamos que sabíamos tudo e que estávamos 
fazendo missões extremamente operacionais, evoluídas a partir do que os Veteranos repassaram para a 
FAB com a experiência da Segunda Guerra Mundial, e nos abismávamos ao considerar o que eles 
fizeram como muito primário, empírico e descoordenado. 

Será que os pilotos operacionais de hoje não estão caindo nesta mesma armadilha? 
Copiamos, adaptamos e aperfeiçoamos o tipo de gerenciamento e execuções de missões da 

Segunda Guerra Mundial. Depois, fizemos o mesmo em relação à experiência dos Estados Unidos 
durante a Guerra do Vietnam, também com adaptações à nossa realidade e, hoje, estamos comandando, 
planejando e operando com base no sistema da OTAN. 

Será que esse modus operandis é adequado à nossa realidade e aos nossos possíveis cenários? Será 
que temos pessoal debruçado de fato sobre a pesquisa operacional, analisando os relatórios das 
CRUZEX e elaborando “Conceitos” novos para serem experimentados quanto aos nossos possíveis 
Teatros de Operação e ao emprego real da Força Aérea antes do treinamento comprovado estabelecer 
uma “Doutrina”? Espero que sim. 

Finalmente, será que olhando de modo condescendente as “águias velhas” e as missões que 
realizavam há apenas vinte anos, não estaremos cometendo engano similar, ao achar que estamos 

fazendo e sabendo tudo, e não continuarmos 
nosso aperfeiçoamento e pesquisa, dentro da 
nossa realidade operacional? Espero que não. 

 

CONCLUSÃO: 
Quando na ativa, nós achávamos que 

sabíamos quase tudo e se o piloto operacional 
acha a mesma coisa hoje, e chama 

soberbamente “Gorila” de “Pacote”, sem investigar o passado e questionar as premissas, e sem 
dedicação à pesquisa operacional, se arrisca a ser ultrapassado como todos na Reserva já fomos, 
enquanto se diverte com a falta de atualização dos “velhinhos”! 

 

Álvaro Luiz Pinheiro (Zega) da Costa - Maj Brig Ar R1 
Piloto de Caça – Turma 1976 
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A  e d u c a ç ã o  d o  

o f i c i a l  c o m b a t e n t e  

n o  s é c u l o  X X I  
 
A ABRA-PC, dentro das atribuições previstas no seu estatuto, realizou, no final do ano passado, 

para alguns oficiais do Departamento de Ensino da Aeronáutica, a título de brainstorm, um painel 
denominado “A Educação do Oficial Combatente do Século XXI”. 

A Associação pretende publicar em futuro breve, junto com o nosso boletim periódico, um 
encarte contendo as ideias então apresentadas. 

O texto a seguir, de autoria do Ten Cel Gilberto Schittini, é um resumo de uma das partes. 
Dentre todos os fatores, que fazem a diferença no campo de batalha, nenhum supera a 

importância das qualidades pessoais dos combatentes. São inúmeros os exemplos, na história das 
guerras, onde forças superiores em número, técnica e até em vantagem tática, foram derrotadas e o 
fator preponderante foi a qualidade dos combatentes, desde os chefes até os soldados. 

Nas qualidades destacam-se: a liderança, a astúcia e o conhecimento dos chefes, o treinamento, a 
determinação, a coragem e a atitude dos comandados. 

A competência dos chefes militares e dos demais soldados em geral é a fundação das forças de 
defesa, é a base do Poder Militar de uma Nação. Por esta razão não é sábio comprometer a educação e 
o treinamento dos militares. O conjunto de homens e mulheres de suas forças armadas é um 
importante recurso estratégico nacional. Somente forças de homens e mulheres altamente educados, 
muito bem treinados e dedicados obterão sucesso nas complexas ações militares do futuro. 

As qualidades essenciais de liderança, escoradas em sabedoria, conhecimentos e habilidades 
devem ser o objetivo do programa de formação educacional e de treinamento militar. Além disso, os 
militares, em especial seus líderes, devem exibir honra, integridade, competência, coragem física e 
moral, ideais e respeito à dignidade humana. 

O erro comum cometido por Generais, derrotados em importantes guerras ou batalhas na história 
militar, foi terem se preparado, às vezes até com esmero, para lutar a última guerra e não a próxima. 
Este é um ponto importante a ser lembrado, pois a preparação deve ser feita para lutar e vencer a 
próxima guerra. Esta preparação deve abordar todas as dimensões da guerra: a cultural, a sociológica, a 
política, e estratégica para o uso das forças e a técnico-operacional do emprego das forças. 

Esta preparação para o futuro coloca tremenda pressão no desenvolvimento dos programas 
educacionais e de treinamento. O programa educacional deve prover um amplo espectro de 
conhecimento tanto técnico-científico quanto humanístico para o desenvolvimento da expertise 
necessária para dominação da ciência e arte da guerra. Inicialmente, como Oficiais Subalternos, 
preparados para operar os sistemas de armas no nível tático, avançando, como Oficiais Intermediários e 
Superiores, no desenvolvimento da capacidade de pensar de forma ampla para enfrentar a 
complexidade da guerra e finalmente, como Generais, aptos a estabelecer e executar a estratégia 
necessária para aplicar a força em concerto com os demais instrumentos do poder nacional. 

 

O CENÁRIO BRASILEIRO 
A aviação começou relativamente cedo no Brasil, talvez por ser o berço do grande inventor e 

pioneiro da aviação – Santos Dumont – o uso do avião no Exército e na Marinha começou pouco 
tempo após os primeiros voos de aeronaves mais pesadas que o ar em 1913, um pouco antes do início 
da Primeira Guerra Mundial. 



Tudo começou com uma parceria com a França à qual devemos a presença de militares franceses 
ligados ao que, naquele tempo, não era ainda uma arma aérea, mas uma capacidade bélica de emprego 
dos “engenhos voadores”. Assim, no Campo dos Afonsos - Rio de Janeiro, se fez presente uma missão 

militar francesa, com o objetivo de treinar 
pilotos militares da Marinha e do Exército, 
visando ao emprego de aeronaves em 
objetivos militares. 

O desenvolvimento da Aviação como 
arma aérea teve o seu início na Primeira 
Guerra Mundial, quando aeronaves foram 
empregadas em missões de Observação no 
campo de batalha. Seguindo essas missões 
de Observação foram feitas missões de 
Regulagem de Tiro de Artilharia, 
Bombardeio e de Interceptação dos aviões 
inimigos. 

A criação da Força Aérea Real (Reino Unido) em 1918, da Força Aérea Italiana (Regia Aeronautica) 
e da Força Aérea da França durante a década de 1920, levou à ideia de unir o poder aéreo brasileiro sob 
uma mesma organização. Junto com esses eventos, houve também a influência das teorias de Giulio 
Douhet, Billy Mitchell e Hugh Montague Trenchard. 

O primeiro manifesto público para criar um serviço aéreo militar integrado surgiu em 1928, 
quando um major do exército chamado Lysias Rodrigues escreveu um artigo chamado “Uma 
necessidade premente: o Ministério do Ar”. Dois anos mais tarde, a Missão Militar Francesa, 
trabalhando para o Exército Brasileiro, deu os primeiros passos para organizar um braço aéreo 
nacional. A ideia recebeu maior apoio quando um grupo de aviadores brasileiros veio da Itália em 1934 
e explicou as vantagens de se ter uma aviação militar unificada. Além disso, a Revolução Espanhola e os 
primeiros movimentos da Segunda Guerra Mundial no final dos anos 1930 mostraram a importância do 
poder aéreo para as estratégias militares. 

O próprio Presidente Getúlio Vargas foi um dos principais defensores do plano para criar uma 
força aérea independente. Ele organizou um grupo de estudos no início de 1940 e toda a estrutura do 
Ministério da Aeronáutica foi criada no final desse ano. Esta nova agência governamental era a 
responsável por todos os aspectos da aviação civil e militar, incluindo regulação, infraestrutura e 
organização.  

Formalmente, o Ministério da Aeronáutica foi fundado em 20 de janeiro de 1941 e o seu ramo 
militar foi chamado “Forças Aéreas Nacionais”, alterado para “Força Aérea Brasileira” (FAB) em 22 de 
maio daquele ano. Os ramos aéreos do Exército (“Aviação Militar”) e da Marinha (“Aviação Naval”) 
foram extintos e todo o pessoal, aeronaves, instalações e outros equipamentos relacionados foram 
transferidos para a FAB.  

Os anos seguintes permitiram um engrandecimento do setor aeronáutico brasileiro, tendo sido 
criada uma respeitável infraestrutura por todo o País, aumentando a capacidade tecnológica e 
organizando toda a aviação civil e militar. 

Já no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando o ministro Salgado Filho deixou a pasta, 
existiam 580 aeroportos funcionando no país, a maioria com pistas asfaltadas (70%). A Escola de 
Aeronáutica dos Afonsos havia quadruplicado a capacidade de formação de pilotos, chegando a 200 
alunos. Com mais investimentos, aeronaves e pilotos, as horas de voo na Escola de Aeronáutica dos 
Afonsos saltaram de 3,6 mil em 1940 para 25,9 mil em 1943. A frota de aviões, no final de 1945, era de 
1.500 aviões militares em condições de uso, cerca de 3.000 pilotos treinados e 15 bases aéreas 
instaladas. 

O Ministério da Aeronáutica manteve-se atuante até 10 de junho de 1999, quando foi criado o 
Ministério da Defesa. A partir de então, passou a ser denominado Comando da Aeronáutica. 

Este pequeno relato, extraído de documentos oficiais da FAB, poderá ilustrar a postura das 
autoridades, inclusive da própria Aviação Militar, com respeito ao emprego do Poder Aéreo e, 
evidentemente, com reflexo nas qualidades requeridas do Oficial aviador militar e dos outros 



combatentes da Organização. Uma análise da história mostra como a junção de toda aviação civil e 
militar e de todos os seus aspectos de regulamentação e infraestrutura numa única organização – o 
Ministério da Aeronáutica – diferente da organização do Exército Brasileiro e da Marinha do Brasil, 
impactou a Força Aérea Brasileira. 

 O segmento armado do Ministério da Aeronáutica, inicialmente chamado de Forças Aéreas 
Nacionais passando em seguida a ser chamado de Força Aérea Brasileira estava imerso na estrutura do 
Ministério juntamente com os segmentos voltados para a aviação civil. Na verdade a inclusão da 
aviação civil e militar numa só organização, resultado de uma doutrina que preconizava a unificação de 
todos os componentes do Poder Aéreo, encerrava uma dicotomia, pois apesar de a aviação civil e a 
aviação militar serem complementares muitas vezes elas competem por recursos.  

Como o país entrou na Guerra logo após a criação do Ministério da Aeronáutica, era de se esperar 
que o envio de força de combate para o Teatro de Operações fosse inevitável. De fato isto ocorreu e 
um Esquadrão de Caça foi formado e enviado para Itália para combater ao lado de Esquadrões de Caça 
Americanos formando um Grupo de Caça. Esta unidade de caça foi a semente do desenvolvimento e 
organização das demais unidades aéreas da Força Aérea Brasileira.  

Após o retorno ao Brasil o Esquadrão de Caça foi ampliado, com a incorporação de outro 
Esquadrão e se tornou o 1o Grupo de Caça. A forma como o 1o Grupo de Caça foi organizado, 
semelhante a dos Grupos Americanos, foi eventualmente oficializada em uma Portaria Ministerial se 
tornando o formato de todos os demais Grupos e Esquadrões (bombardeio, patrulha, transporte, etc.) 
da FAB. 

Outro fato que marcou de forma indelével a conduta da FAB no pós-guerra e, portanto, no seu 
desenvolvimento, foi que a participação na guerra ocorreu apenas no nível tático. Não houve qualquer 
participação de militares brasileiros na estratégia de emprego da Força ou mesmo no planejamento 
operacional desse emprego, a participação ficou restrita ao cumprimento das ordens emanadas da 12ª 
Força Aérea Americana conforme necessário para atingir os objetivos estratégicos estabelecidos para 
aquele Teatro de Operações. Isto marcou sutilmente os militares da aeronáutica 

Esses fatos, ocorridos na década de 1940-1950 moldaram a formação do Ministério da 
Aeronáutica sendo a Força Aérea Brasileira apenas um subconjunto do Ministério sem que os limites 
desta Força fossem bem definidos dentro do Ministério. 

A forma pela qual o Ministério da Aeronáutica foi organizado foi fruto da crença de que o Poder 
Aéreo deve ser visto como o conjunto da totalidade dos meios aeronáuticos da nação, não importando 
a sua natureza: civil ou militar. Não é objetivo de este trabalho analisar este conceito ou doutrina, 
porém é objetivo avaliar o impacto desta coexistência dentro de uma mesma organização, nas 
necessidades de educação e treinamento dos homens da aeronáutica e da força aérea. 

Esta lógica de Poder Aéreo resulta numa dicotomia ou dialógica, entrelaçando duas realidades que 
se complementam, mas que são antagônicas em muitos aspectos.  

A busca da verdade e do 
conhecimento sempre envolve crenças, 
valores, paradigmas e princípios que 
dependem da cultura e do meio. O conjunto 
de conhecimentos corresponde a uma 
realidade, que é fruto de uma lógica e de 
uma ética. Duas realidades são diferentes se 
ao passar de uma para a outra há uma 
mudança de regras, conceitos e princípios. 
Se duas realidades são forçadas a conviver, o 

entrelaçamento das lógicas e éticas resultará no benefício para uma realidade com prejuízo para a outra. 
Isso é tão mais verdade se uma realidade está presente na rotina da Organização e a outra não. Esse foi 
exatamente o caso no Ministério da Aeronáutica e ainda o é, apesar de ser menos, no Comando da 
Aeronáutica. As necessidades da Aeronáutica sempre estiveram presentes no cotidiano da Organização 
ao contrário das necessidades da Força Aérea que somente existiram de fato durante a guerra. 

O reflexo desse convívio da aeronáutica civil e militar numa mesma organização é bem visível na 
formação dos recursos humanos do Ministério/Comando da Aeronáutica. A maioria dos oficiais 



(próximo da totalidade) chega ao final da carreira como administradores aeronáuticos de uniforme com 
alguma competência no emprego do poder aéreo. O próprio currículo da Academia da Força Aérea 
evoluiu ao longo dos anos para uma graduação em administração, e a preocupação com a educação 
científica e tecnologia aeronáutica está em segundo plano. E a educação na teoria, doutrina, estratégia e 
emprego do Poder Aéreo é feita em cursos de educação profissional militar, de relativamente pequena 
duração, feitos ao longo da carreira.  

Esta é a realidade atual, e como o Brasil não necessitou de suas forças armadas para garantir seus 
interesses internacionais, pois desfruta de paz com seus vizinhos desde a criação do Ministério da 
Aeronáutica, pode se afirmar que esta realidade foi adequada durante o século XX. Resta analisar se 
continuará adequada no cenário que pode ser vislumbrado no desenrolar do século XXI.  

 

O FUTURO 
Considerando o cenário brasileiro até o presente, como descrito e comentado acima, conclui-se 

que a educação dos oficiais esteve adequada desde a criação do Ministério da Aeronáutica. Entretanto, 
haja vista as mudanças ocorridas nas últimas décadas (por exemplo: o fim da guerra fria, a criação do 
Ministério da Defesa e os avanços tecnológicos e científicos ocorridos, e que continuarão a ocorrer), é 
necessário planejar a evolução dessa educação de modo a prover aos oficiais conhecimentos científicos 
e humanísticos que serão requeridos no futuro.    

Alguns fatos relevantes devem ser considerados para a análise necessária para determinar o 
caminho a percorrer na evolução da educação dos Oficiais Combatentes da FAB no século XXI: 

No século XX a humanidade acumulou mais conhecimento do que nos últimos 5.000 anos; 
O conhecimento da humanidade está dobrando, a cada 7 anos; 
Avanços tecnológicos e científicos estão ocorrendo numa grande velocidade e acelerando; 
Está difícil prever como estará a humanidade em meados deste século; 
Mudanças no meio ambiente representarão um desafio para a humanidade; 
O custo de aquisição de material bélico será mais significativo e o efetivo e o orçamento deverão 

ser reduzidos e a complexidade será maior. 
Mudanças relevantes ocorreram no cenário mundial no final do século XX. O final da guerra fria 

no início dos anos 90 veio muito rapidamente, quase uma surpresa. Junto a esse final veio o 
desmantelamento da União Soviética, com isso o processo de implantação do comunismo em escala 
global praticamente desapareceu. O desaparecimento da guerra fria eliminou o risco de uma guerra 
global com o uso de armamento nuclear que era um perigo ameaçando a existência de toda a vida no 
planeta. Se por um lado esse perigo global desapareceu o risco de conflitos regionais e de menor 
intensidade aumentou.  

O equilíbrio existente entre as duas superpotências durante a guerra fria inibia o surgimento de 
conflitos regionais, pois sempre uma ou as duas superpotências interfeririam nesses conflitos, sendo 
isso indesejável para qualquer das partes envolvidas. Com o desaparecimento de uma dessas 
superpotências e com o desinteresse da outra em intervir em conflitos regionais, as forças políticas 
potencialmente motivadoras desses conflitos estão livres para agir. O reflexo deste novo cenário é 
notado nas agitações no mundo árabe. 

Além dos fatos notados acima, a aceleração do desenvolvimento científico e tecnológico é a 
característica marcante do final do século XX. Tal desenvolvimento deverá continuar e até acelerar no 
século XXI, podemos dizer que a humanidade atingiu a Era da Informação e do conhecimento. 
Portanto, o conhecimento é o elemento de inserção, no momento em que tudo muda velozmente no 
mundo, obrigando as pessoas e as organizações a se adaptarem continuamente. 

Conforme apontado por Kant, “o mundo em que vivemos é uma construção arbitrária de nossa 
percepção”. O nosso conhecimento, portanto, é função da nossa percepção e a construção de uma 
percepção adequada é condição sine qua non para o desenvolvimento permanente de visões do futuro. 

Percebemos a realidade do mundo pelos nossos olhos – as janelas da nossa alma. Esta percepção 
bruta lapidada pelos nossos valores, crenças, conhecimento e cognição resulta na nossa visão ou 
modelo mental da realidade. O modelo mental é a base da estratégia para o sucesso seja ele individual, 
organizacional, ou nacional. O sucesso, no século XXI, exigirá pessoas e organizações capazes de 
gerenciar o conhecimento, que aprendam e expandam continuamente o conhecimento de forma a criar 



e recriar o futuro acompanhando e antecipando as mudanças. Este cenário dinâmico e instável requer 
pessoas e organizações especiais, o modelo de gestão tradicional cartesiano e mecanicista não 
funcionará. 

No século XXI predomina a visão complexa do mundo onde a realidade é definida pelos 
relacionamentos, pela informação, pelo conhecimento e em última análise pela sabedoria. E a obtenção 
da sabedoria deve ser o objetivo de cada pessoa, de cada líder. A sabedoria é requerida para se passar do 
planejamento estratégico (cartesiano, analítico, detalhado) para o pensamento estratégico (criativo, 
divergente, intuitivo), de uma postura proativa para uma postura preditiva. 

Dentre as atividades humanas a guerra se destaca por sua complexidade. Na guerra uma nação 
deverá mobilizar todo seu poder para atingir o objetivo – uma situação favorável após a guerra. A 
guerra é resultado do comportamento humano, é um fenômeno social e contar a história das guerras é 
equivalente a contar a história do desenvolvimento humano. A despeito, porém, de todo 
desenvolvimento humano atual ainda não é possível prever o desaparecimento das guerras. 

Em sua primeira definição a guerra era um duelo entre nações, numa segunda definição era um 
ato de violência com a intenção de forçar o inimigo a fazer a nossa vontade (Clausewitz, 1874). A 
guerra é de fato um instrumento contundente do Estado para impor a sua política. Não visa o 
desarmamento ou a destruição do Estado adversário, mas a manipulação da vontade de sua liderança. 

Segundo Toffler (1999,p.30) – Um choque de Civilizações: 
“As pessoas começaram a perceber, um tanto tardiamente, que a civilização industrial está se 

aproximando do seu fim. O aguardado desenlace – já evidente em 1970 – quando escrevemos sobre a 
crise geral do industrialismo em O choque do Futuro – traz com ele a ameaça de mais, não menos, 
guerras – guerras de uma outra natureza. 

Uma vez que as mudanças na sociedade não podem ocorrer sem conflito ...” 
De fato, conflitos regionais se multiplicaram após o final da Guerra Fria, notadamente os 

conflitos ocorridos no Oriente Médio. A América Latina tem sido uma região livre de grandes conflitos 
entre as nações, entretanto, há um aumento de tensão entre vários países que poderá resultar em 
conflito nos próximos 20 anos. Importante notar que Toffler mencionou “...guerras de uma outra 
natureza.” 

Profecia similar foi feita por Van Creveld (1991, p.2) – Transformação da Guerra: 
“Nós estamos entrando numa era não de competições econômicas pacíficas entre blocos 

comerciais, mas de guerras entre grupos étnicos e religiosos”. 
Guerra convencional em 

larga escala como uma continuação 
da política de Estado, conforme a 
definição de Clausewitz, não deve 
acontecer mais, pelo menos não 
deve acontecer entre os países 
desenvolvidos. Eventos como a 
Guerra das Falklands serão mais e 
mais raros. Entretanto, outras 
formas têm acontecido com 
frequência desde o final da II 
Guerra Mundial. 

A maioria dos conflitos 
ocorridos após 1945 cai na 
categoria de guerra de baixa intensidade. A sua ocorrência tem sido predominantemente nos países 
menos desenvolvidos; quando acontecem nos países mais desenvolvidos são normalmente chamados 
de atos de terrorismo ou manifestações públicas violentas que, em alguns casos, apresentaram uma 
escalada a ponto de se aproximarem de guerra civil. Por suas características e imprevisibilidade estas 
guerras de baixa intensidade podem ser mais complexas do que a guerra trinitária entre Estados. 

Este é o cenário esperado para o século XXI. Nele predomina a complexidade, o caos e a 
incerteza. O atributo mais necessário para o guerreiro deste século será a capacidade de pensar. Os 
problemas éticos, morais e políticos são parte desta nova guerra e não poderão ser ignorados pelos 



líderes militares. Eles terão que se engajar nas disputas entre as ideias que surgirão no século XXI. Eles 
terão que dominar os aspectos sociais, políticos e ideológico dos conflitos e as complexas relações civis 
e militares envolvidas. 

Realmente, nem mesmo a última definição de guerra de Clausewitz (1874) “... guerra é apenas a 
continuação da política do Estado por outros meios” define corretamente a guerra moderna. Na 
verdade, guerra e política se misturam e a guerra se tornou apenas mais um instrumento da política e 
definir onde termina a política e começa a guerra é muito difícil senão impossível. A consequência 
imediata é que o militar e o político passam a agir em conjunto devido às duas dimensões da guerra: a 
política e o emprego da força. O emprego da força, por sua vez, também possui duas dimensões: uma 
técnica – científica e outra artística. A primeira diz respeito à tecnologia e ciência envolvidas nos 
sistemas de armas e a outra na estratégia de emprego da força. 

Em função do cenário que se apresenta no século XXI, o Comando de Educação e Treinamento 
da Força Aérea dos Estados Unidos no White Paper de 2008 estabelece: 

Em resposta às mudanças dramáticas do mundo no futuro, estes conceitos estabelecem a 
fundação para a Força Aérea tornar-se uma nova organização que aprende continuamente. Os 
conceitos que integram a visão do futuro da educação e treinamento são: 

1. Gerenciamento do Conhecimento; 
2. Aprendizado contínuo; 
3. Aprendizado preciso. 
Para a Força Aérea do século XXI tornar-se uma organização ágil, adaptável e que aprende 

continuamente, ela deve abraçar as mudanças, aceitar riscos, superar reveses e aprender a se reinventar 
constantemente. 

As organizações são um mero reflexo dos indivíduos que as compõem. A cultura da organização é 
um resultado da interação e iteração sinérgicas dos processos internos envolvendo os indivíduos. 
Portanto, uma organização que gerencia o conhecimento e aprende continuamente requer o mesmo das 
pessoas. 

De acordo com Frontino (2010 apud Drucker 1994), “a informação e o conhecimento são as 
armas competitivas de nossa era”, ainda conforme Frontino (2010 apud Nonaka e Takeushi 1997), “o 
conhecimento só pode ser criado por pessoas, e uma organização não pode e nem consegue criar 
conhecimento sem indivíduos. A criação de conhecimento deve ser compreendida como uma espécie 
de ampliação no âmbito organizacional do conhecimento criado pelos indivíduos cristalizando-os como 
uma parte da rede de conhecimentos organizacionais.” 

Criatividade, agilidade e gestão do conhecimento são os requisitos para a Força Aérea Brasileira 
do século XXI. Isto torna os homens e mulheres da Força Aérea o seu maior recurso estratégico, que 
devem ser educados e treinados apropriadamente para enfrentar e vencer os desafios do futuro. A 
educação e o treinamento dos homens e mulheres da Força Aérea devem possibilitá-los desenvolver a 
cultura, o ethosprofissional e adquirir os conhecimentos necessários na sua profissão. 

Para a Força Aérea se tornar a organização que o Brasil precisa, ela, por sua vez, necessitará de 
oficiais com habilidade cognitiva, grande conhecimento científico para operar sistemas de armas cada 
vez mais sofisticados em um ambiente complexo e amplo conhecimento de ciências humanas para 
capacitá-los na arte da guerra. A condução da guerra necessita líderes competentes, dinâmicos, éticos e 
morais. Os problemas morais e políticos são parte da guerra e não partes separadas que possam ser 
ignoradas pelos líderes militares. Estes deverão dominar tanto a ciência e a tecnologia quanto as ideias, 
ideologias, a política do Estado e as complexidades do mundo moderno. 

 

CONCLUSÃO 
Após setenta anos de existência a Aeronáutica Brasileira atingiu, com a criação do Ministério da 

Defesa, um ponto de inflexão na sua trajetória. Nessa fase inicial, prevaleceu a doutrina do Poder Aéreo 
Integrado. Em consequência vimos na organização do Ministério da Aeronáutica a convivência de 
todos os meios operacionais e logísticos de natureza civil e militar que compõem o Poder Aéreo. Como 
definido pelo TB Murilo Santos (1989):  



“O Poder Aeroespacial Brasileiro, constituído pela Força Aérea Brasileira, Aviação Civil, 
Infraestrutura Aeroespacial, Indústria Aeroespacial e pelo Complexo Científico-Tecnológico é uno em 
concepção, porém não é indivisível e sim articulado na execução”. 

Esse fato não constituiu, de forma alguma, um problema para o desenvolvimento da Aeronáutica 
Brasileira. Foi apenas a característica marcante do Ministério da Aeronáutica e possivelmente foi a 
melhor opção. A administração unificada de todos os segmentos que constituem o Poder Aéreo 
resultou numa priorização do desenvolvimento da infraestrutura aeronáutica o que foi conseguido com 
sucesso. Obviamente esta unificação marcou a organização tanto na sua estrutura quanto no seu 
pessoal. No caso específico que nos interessa – a formação de seu pessoal em particular dos oficiais – 
nota-se que os requisitos para implantação e gerenciamento da aeronáutica praticamente impuseram 
uma educação voltada para a administração. Isto foi perfeitamente possível uma vez que, desde a 
participação na Segunda Guerra Mundial, as Forças Armadas Brasileiras não estiveram envolvidas em 
qualquer conflito externo. No final do século XX, a Aeronáutica Brasileira, depois de meio século de 
existência como organização independente atingiu a maioridade. Hoje o Brasil conta com um grande 
número de aeroportos com pistas de boa qualidade e um moderno sistema de controle do espaço aéreo 
e gerenciamento do tráfego aéreo. 

Com a criação do Ministério da Defesa e do Comando da Aeronáutica fica claramente marcado 
um ponto de inflexão na história da Aeronáutica Brasileira. No Comando da Aeronáutica, que poderia 
ter sido criado com o nome de Força Aérea Brasileira, seguindo o exemplo da Marinha e do Exército, 
as atividades dos Oficiais, principalmente aqueles voltados para o combate, serão dedicadas com maior 
exclusividade ao desenvolvimento e emprego da Força Aérea. As decisões estratégicas para o 
desenvolvimento do Poder Aéreo, anteriormente analisadas e decididas exclusivamente por militares, 
acontecerão com a participação também de civis. A estas mudanças estruturais, que isoladamente 
apresentam um cenário bem diverso do cenário do século XX, somam-se a complexidade e o acelerado 
desenvolvimento tecnológico/cientíifico esperado no século XXI. Enfim, o cenário que se apresenta 
exigirá um conjunto de habilidades e conhecimentos muito além daqueles que são obtidos com uma 
educação acadêmica voltada para a administração. 

Estes conhecimentos e habilidades serão conseguidos com um plano de educação que 
proporcione ao jovem oficial uma graduação científica adequada para ser competente no emprego dos 
sistemas bélicos modernos. Do Oficial Superior e General serão requeridos conhecimentos como os 
obtidos em um Mestrado e Doutorado nas áreas humanas, nas Instituições de Ensino Civis, que 
permitem uma visão da complexidade política, estratégica e moral da guerra.  Os cursos de educação 
militar e de aperfeiçoamento, de comando e de estratégia já existentes, devem seguir aprimorando seu 
conteúdo acompanhando a rápida evolução dos meios e modos de uso do poder aéreo 

Será necessário preparar, com grande esmero, os futuros combatentes, tanto na arte da guerra 
quanto na ciência e técnica da guerra. A guerra não pode ser vista apenas como um projeto de 
engenharia, a filosofia, a política, a ética e a moral são partes da guerra onde, mais do que nunca, o 
caráter de incerteza e de múltiplas realidades estará presente.  

• As futuras gerações de combatentes deverão ser mais criativas, com mais agilidade mental e ter 
maior acesso ao conhecimento. 

• O horizonte profissional do combatente não pode ficar limitado à estreita visão do campo de 
batalha. 

• Alargar o horizonte é o DESAFIO posto tanto para as instituições de educação quanto para os 
próprios indivíduos.  

• Pensar será o maior atributo do guerreiro do séc.XXI. 

• “O papel da educação é de instruir o espírito a viver e a enfrentar as dificuldades do mundo.” Edgar Morin. 

• A educação será o grande desafio para as organizações e os indivíduos no séc.XXI.  
“A nação que separa os seus guerreiros de seus intelectuais, arrisca ter suas leis escritas por 

covardes e suas guerras feitas por tolos”. 
Tucidides, 450 AC 

Gilberto Schittini – Ten Cel Av RR 
Piloto de Caça – Turma de 1971 

 



 

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

Saldo de ¾ de T-6,  
a meu favor... 

“Tive dois eventos com nosso T-6, uma “pilonada” em Fortaleza, no Alto da Balança, 
 e o salvamento de um T-6 na baía de Paranaguá” 

 
EM FORTALEZA 
Em dezembro de 1959 eu servia em Fortaleza no 1º/4º GAV como instrutor do Curso de Caça e 

estava hospedado no Cassino dos Oficiais, por ser um período de férias. 
Era um fim de semana quando, no Sul, os acontecimentos da Revolta de Aragarças tumultuavam 

o país, com Veloso, Burnier, Jabu e outros. 
Fui convocado para realizar uma missão de busca de um barco que havia pedido socorro. 
Peguei um T-6 no hangar do Alto da Balança e segui para o litoral, voando a 1.000 pés e fazendo 

uma varredura com linhas paralelas à costa. Quando me afastei um pouco mais da costa, a torre, que 
mantinha contato com a aeronave, começou a informar que minha transmissão VHF estava falhando e 
avisou que, por ordem do Comandante da Base (Tanaka) eu não deveria me afastar muito. Era medo de 
que eu voasse para me incorporar aos revoltosos de Aragarças.  

Voltei aborrecido e após o pouso, rolei até a frente do hangar e fiz daquelas cortadas de motor, a 
“La Chasse”; freia, corta a mistura e coloca a manete toda para frente. Não é que o motor deu uma 
última violenta rajada que acabou embicando e enfiando o nariz do avião no solo?! Estava plantado o 
“Monumento à Besteira”. 

 

EM CURITIBA 
No ano seguinte fui transferido para Curitiba, EOEIG. Queria voltar às minhas origens no 

Paraná. Estudar para retomar meu curso de engenharia, que havia interrompido em 1951, quando, para 
conhecer o Rio de Janeiro, entrei para os Afonsos e continuava até então, seguindo minha vida de 

Caçador – 1º/14º P.Alegre, 2º/5º Natal, 1º e 
2º/1º Santa Cruz e 1º/4º Fortaleza.  

No Bacacheri eu era o Oficial de 
Operações da Escola e tinha todas as 
aeronaves da instrução a minha disposição.  

 Novamente num domingo em 1961, 
chegou a notícia que uma aeronave da 
Esquadrilha da Fumaça, que se deslocava pelo 
litoral, havia pousado numa praia, na baía de 
Paranaguá. 

 Esta região da Ilha do Mel 
representava toda minha infância e juventude. 
Eu sempre tive uma obsessão em pousar nas 
praias. Isto porque, quando era garoto e 

passava as férias nesta ilha, via seguidamente aviões da FAB fazendo rasantes e pousando nestas praias. 
Praias, quase todas com areia firme.  



 Neste domingo, um elemento da Esquadrilha da Fumaça teve uma pane de ruptura numa 
gaxeta da hélice e o piloto cortou o motor, e por ter de pousar em emergência fora de campo, pousou 
logicamente sem trem numa praia na Ilha das Peças; outro avião pousou com trem, ao lado, e levou o 
piloto para o Rio de Janeiro; e comunicaram por rádio o ocorrido. 

Saí de Curitiba e fui de T-19 até o local. Pousei na praia e constatei que o avião estava em local 
firme, mas com a subida da maré seria atingido pelas águas do mar. 

 Como conhecia tudo na região, segui até a Ilha do Mel e pousei numa praia, junto ao Farol; que 
eu sabia ser local onde existiam barcos da praticagem do Porto de Paranaguá. Nesta época, a entrada na 
baía era feita por um canal que entrava pelo lado Norte da Ilha do Mel. 

Pousei lá e pedi ao pessoal da praticagem o apoio para irem de barco até em frente à praia da Ilha 
das Peças para me ajudarem a levantar o avião e rodá-lo para uma parte mais segura. Chegando o 
pessoal (uns 10 homens), levantamos pela asa o T-6 e colocamos um tambor de óleo em baixo; fomos 
na outra asa e também a levantamos. Aí, entrei no avião e comandei o baixamento do trem.  Pudemos 
então empurrar o avião até uma parte mais longe da maré. 

Voltei para Curitiba e comuniquei o fato à Esquadrilha da Fumaça. 
No dia seguinte, voltei de T-19 ao aeroporto de Paranaguá e aguardei a chegada de 2 T-6, que 

vieram com um mecânico e mais um piloto (até hoje não consegui recordar seus nomes). Levei 
primeiro o sargento mecânico, que providenciou o reparo na gaxeta da hélice e constatou que o motor 
estava funcionando normalmente; trouxe-o de volta e levei depois um piloto; que decolou da praia e 
trouxe o avião para o aeroporto de Paranaguá e depois levou-o para os Afonsos. 

Desta maneira é que conto ter estragado parcialmente (1/4) de um T-6 e ter salvo outro T-6; 
estando portanto com o crédito de 3/4. 

 
Wilson R.M. Krukoski – Cel Av RR 

Piloto de Caça – Turma de 1954 
 

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

E s t ó r i a  i n f o r m a l  d a  C a ç a 103 

1 F i r m e  a o  

l e m e ,  

C o m a n d a n t e  

R o s s a t o !  
Uma homenagem de um colega Piloto de Caça e velejador, ao novo 
Comandante da Aeronáutica. 

 
Corria o ano de 1991.  
Porto Alegre, como sempre, uma cidade alegre, descontraída, tradicionalista e hospitaleira. Eu 

morava em uma das suas avenidas mais conhecidas, chamada Protásio Alves, que praticamente divide a 
cidade ao meio. A “Protásio” era (e ainda é) demarcada por portentosos bares, restaurantes e 
churrascarias.  

Todos esses fatores, mais uma supimpa vida noturna que mitigava o excesso de adrenalina 
acumulada nos combates aéreos, voos rasantes e acrobacias, executadas pelos jovens pilotos de caça da 



FAB que serviam em Canoas, fizeram com que eu lá tivesse os doze anos mais felizes da minha vida. 
Para materializar toda essa felicidade, casei-me com uma bela gaúcha. 

  Eu voava nos supersônicos F-5E do Esquadrão Pampa, era Major Aviador e, embora natural do 
Paraná, era membro e curtia muito o tradicionalismo gaúcho, fazendo parte do CTG “Sentinelas do Rio 
Grande” e do “Galpão da Guajuvira” da Base Aérea de Canoas. Gostava de velejar e frequentar o 
badalado Iate Clube titulado Veleiros do Sul, do qual era associado. Praticamente o mesmo era o perfil 
do então Capitão Aviador Nivaldo Luiz Rossato, com exceção de que ele era gaúcho e ainda não 
dominava a arte de velejar. 

Neste velho mundo que gira como uma roleta de oportunidades, decidi montar uma empresa de 
táxi aéreo no Paraná, deixando a Força Aérea, em uma época onde 
pipocavam as oportunidades na aviação civil. Foi uma decisão difícil deixar a 
FAB, pois ela era uma grande alimentadora dos meus sonhos e emoções, mas 
minha carreira de Piloto de Caça estava terminando e eu não pretendia 
“pilotar uma escrivaninha” em algum lugar de Brasília. 

Dessa forma, decidi, com minha esposa gaúcha, morar no Paraná: 
arrumamos uma boa casa e fizemos a mudança. 

E o veleiro JAMBOCK III, o que fazer com ele? 
Um barco de 32 pés, todo reformado (foto), pelo qual eu sentia um 

misto de respeito e gratidão pela sobrevivência nos embates com os 
temporais pirotécnicos típicos do Rio Grande, com suas assustosas ondas, o 
“Jambock III” tinha seu nome relacionado a um dos Grupos de Caça de 
Santa Cruz (o outro é o “Senta a Pua!”), onde cheguei a voar em meados dos 

anos 80, também nos F-5E. Não seria fácil, tanto emocional quanto rapidamente vendê-lo. 
A ideia de levá-lo para o litoral paranaense surgiu quando eu lia um dos bem aquilatados livros de 

aventuras marítimas que tenho na biblioteca de casa, que narrava uma longa viagem de um casal em um 
veleiro. Decidi, então, levar o barco para Guaratuba, uma aprazível baía próxima de Paranaguá e de São 
Francisco do Sul. 

 Fui correndo consultar minha mulher, minha “superior hierárquica”, como as esposas eram 
carinhosamente chamadas no meio militar, já certo de que ela concordaria com esse desafio. Puro 
engano! O mar a assustava, principalmente a costa gaúcha, famosa pelo cemitério de navios ali existente 
e onde, recentemente, uma fragata da Marinha havia perdido um helicóptero durante mais um peculiar 
temporal. 

Novo impasse: onde encontrar um tripulante para me acompanhar? Nos iate clubes, os 
marinheiros pediam um dólar por milha navegada, que na época era, para mim, um gasto muito 
significativo. 

Na Base Aérea de Canoas, expondo esse assunto ao meu amigo e colega caçador Rossato, ele 
prontamente (típico de um gaúcho “peleador”) simplesmente disse “tô nessa, tchê!”, e imediatamente 
começamos a fazer os planos, que, abreviadamente, englobavam a travessia da temida Lagoa dos Patos 
em direção a Rio Grande, onde aguardaríamos a passagem de uma frente fria para termos ventos 
favoráveis até Florianópolis. Lá ele desembarcaria e eu faria o restante da viagem em solitário, o que de 
fato ocorreu. 

Esse comportamento de ser sólido nas 
suas decisões, honesto nos seus propósitos 
e brioso, sempre fizeram parte da bússola 
que norteou o Rossato até o vértice da sua 
carreira na FAB, o de ser o seu 
Comandante supremo, estando 
subordinado apenas à Presidência da 
República. 

A saída de Porto Alegre, no Iate Clube 
Veleiros do Sul. O Rossato, com blusa azul, 
está com seu filho e seu colega de turma 
David, ao lado. Eu, com minha esposa. Momento das despedidas. 



Desatracamos, do Veleiros do Sul, em uma ensolarada manhã de abril, com ventos fracos mas 
favoráveis ao nosso rumo. O trecho Porto Alegre-Rio Grande foi bastante laborioso. Logo que 
adentramos a Lagoa dos Patos, anoiteceu e começou a ventar forte e a chover. Nessa época, o sistema 
GPS ainda era um luxo e a nossa navegação era feita na base da estimada, mas conferida com um rádio 
navegador ADF e um sextante para navegação astronômica. Para ficar ainda mais emocionante a 
velejada, fomos brindados com muitas boias luminosas e faroletes da Lagoa totalmente inoperantes e 
fora da posição marcada nas cartas marítimas! Belo início da formação de um velejador para o Rossato!  

Essas experiências evidenciaram a presteza do meu colega em entender e aplicar as técnicas não 
muito fáceis de velejar, principalmente com esses entraves. Literalmente suado era manter uma proa, 
mas com as suas características pessoais de precisão, inteligência e atenção, para ele foi fácil, e estava 
(como soube mais tarde) desenvolvendo uma paixão interior pela nobre aventura.  

FIRME AO LEME! passou a ser a revelação da sua personalidade ao longo de toda a viagem, não 
como uma ordem, mas como um atributo pessoal. 

Em dois dias, muito cansados, entrávamos em Rio Grande, onde fomos bem recebidos pelo 
Comodoro do Iate Clube local. 

Como não havia nenhuma previsão de ventos favoráveis para a continuação da nossa velejada, o 
Rossato regressou a Porto Alegre e eu fiquei a bordo, incumbido de monitorar o tempo e avisá-lo tão 
logo a previsão da Marinha estivesse de acordo com o cenário que tínhamos planejado. 

Alguns dias depois, uma frente fria se aproximou do Uruguai, em direção ao Brasil e, avisado, o 
Rossato prontamente veio, chegando na madrugada. Nesse mesmo momento, fizemos uma audaciosa 
tentativa noturna de sair para o mar, pela Barra do Rio Grande, mas as condições ainda eram 
extremamente adversas e o vento soprava forte e na direção da costa. Regressamos, mas fortalecidos 
pelo desafio que se apresentava, pois adrenalina nos era familiar. 

O dia seguinte alvorou melhor: vento mais calmo e rondando para uma direção mais favorável. 
Saímos amenamente pela barra, tomando um rumo nordeste que nos afastaria rapidamente da 

temida costa gaúcha, zona muito conhecida pelos temporais e depósito permanente de navios 
descuidados. 

Dia com “céu de brigadeiro”, cruzamos com diversos navios mercantes que aguardavam a vez de 
adentrar ao porto de Rio Grande. Um pôr do solcinematográfico completou o dia, até que, nesse 
momento, quando tomávamos um café com conhaque, levamos um grande susto: uma inesperada 
rajada de vento, com cerca de 50km/h e duração de uns 30 segundos, deitou o nosso barco até quase a 
horizontal (estávamos com todos os 40m2 de velas para ventos fracos em cima). 

Corremos para o convés e arriamos e ferramos todas as velas. Foi uma sábia precaução de comum 
acordo, pois logo em seguida o vento voltou, agora constante e aumentando a força para cerca de 
80km/h, depois confirmados com os boletins de alerta da Marinha. Prosseguimos a motor, um Mold 
diesel de 22hp, fabricado em Joinville, com o vento dificultando o nosso avanço que não passava dos 
8km/h. 

Abrimos o rumo para o mar alto por medida de segurança, para evitar sermos jogados contra a 
costa e não termos mais uma “lápide” na citada necrópole de navios. 

Com o vento forte e constante, as ondas começaram a agigantar-se e a estrondear, lançando suas 
espumas sobre nós. Anoiteceu e perdemos qualquer visibilidade. Começou uma chuva forte... 

Quem pilotava o veleiro, no cockpit externo, era obrigado a usar um colete salva vidas, um cinto de 
segurança e roupas impermeáveis. Nossos turnos eram de quatro horas, muito cansativos. O barco 

sempre queria sair do rumo estabelecido, devido ao 
vento e às condições do mar. 

 

* O autor é paranaense, foi Piloto de Caça da FAB, 
instrutor de combate aéreo formado pela USAF, 
instrutor de voo da VARIG e da EPA, sócio-gerente da 
Gryphon Táxi Aéreo e hoje dirige a Academia de 
Ciências Aeronáuticas da Universidade Positivo e 
também coordena a instrução teórica da THORUS Aero 
Service, em Curitiba. Continua a ter a vela oceânica 
como hobby. 



 

Em um determinado momento, uma onda incomum deita o Jambock, jogando-me, dentro da 
cabine, contra uma antepara onde choco a cabeça, quase perdendo os sentidos e que semeou um 
grande hematoma. O Rossato, que estava ao leme, mas viu o incidente, gritou (o barulho do vento 
impedia qualquer conversação normal e tínhamos que usar óculos especiais para evitar que gotas de 
água causassem danos aos olhos) que eu fosse me recuperar em um dos beliches, e que ele continuaria 
pilotando, embora fosse o meu turno. Por dentro, o barco estava uma verdadeira barafunda, com tudo 
fora do lugar e muita coisa quebrada, mas não era o momento adequado de colocá-lo em ordem. 
Precisávamos, antes de tudo, sobreviver! 

Como eu estava um pouco enjoado, muito cansado e tonto pela pancada, deitar foi um alívio e 
“apaguei” quase que imediatamente. Ao acordar, fui surpreendido, de forma gratificante, pelo fato de 
que o Rossato, mesmo cansado, tinha permanecido ao leme por mais quatro horas, permitindo que eu 
tivesse uma recuperação quase total do incidente. Descobri, assim, mais essa sua característica: 
persistência e compreensão do que é necessário para a eficácia de uma atividade. E o que foi melhor: 
ele gostava dessa atividade! 

O temporal que depois se transformou em um forte vento típico (“Carpinteiro”), durou até a 
nossa chegada à entrada sul da ilha de Santa Catarina, denominada assustadoramente de “Ponta dos 
Naufragados”, onde enfrentamos o último desafio: vencer as enormes ondas que marcam o 
afunilamento do mar ao adentrar essa baía. “Surfamos” como se o nosso veleiro de seis toneladas fosse 
apenas uma prancha, mas entramos com segurança, “vibrando” com a calmaria e cristalinidade da água 
interior. 

Atracando no Iate Clube Veleiros da Ilha, literalmente corremos para o restaurante, onde pedimos 
um enorme filé com fritas e uma garrafa de cerveja gelada. Durante a viagem, que durara mais de três 
dias nessa etapa, comêramos apenas laranjas (até com casca, pois não se conseguia manusear uma faca), 
biscoitos e tomávamos água (não obstante tivéssemos bons vinhos a bordo!), devido aos movimentos 
bruscos e aleatórios que as grandes ondas causavam ao barco. Parecia que as ondas queriam parti-lo ao 
meio! Muitas vezes fomos batizados com óleo diesel ao reabastecer o tanque de combustível do motor, 
dos bujões plásticos que tínhamos, no convés, como reserva. 

Ali, no Clube, fizemos o debriefing, pois o Rossato imediatamente regressaria para Porto Alegre. 
Analisamos os nossos erros e acertos, a coragem e o desânimo, os cenários aterrorizantes do temporal, 
o dos encantadores vespertinos e matutinos e a nossa vontade de “cumprir a missão”. 

Despedindo-me do Rossato e voltando ao Jambock para prosseguir a viagem, agora em solitário e 
muito mais fácil, pensei: esse meu amigo nunca mais desejará velejar depois desse “sufoco” todo, que 
nos deixou literalmente esfolados, extenuados e esfomeados. 

Ledo engano! O Rossato, pouco tempo depois, já tinha o seu veleiro e até se revelou campeão de 
regatas! Mais um abono às suas características pessoais. 

Hoje, tenho uma certeza: o “leme” da Aeronáutica Brasileira está em mãos altamente 
profissionais, que nos conduzirá de forma retilínea, surfando as grandes ondas e tendo auroras 
cinematográficas. 

Boa sorte, meu amigo! 
Luiz Nogueira Galetto – Cel Av R1 

Piloto de Caça – Turma de 1972 
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A melhor frase que conheço sobre o efeito do tempo sobre as 

pessoas, não li em Nietzsche, Kant ou Proust. Ouvi do Chicão...  
“O tempo é um escultor de ruínas!” – dito no exato momento em 

que apreciava uma foto nossa juntos, dos gloriosos tempos de 
competição esportiva. 

Não me parece que tenhamos o hábito de perceber nosso 
envelhecimento através do relógio, já que o tempo nos absorve tão 

intensamente e de tal modo que, envolvidos na rotineira tarefa de seguir vivendo, não há tempo para 
que nos apercebamos da sutil passagem da vida. 

Antigamente, quando alguém inventou a ampulheta – e, por tabela criou o adjetivo de duplo 
sentido, “ampulheteiro” – o “esvair do tempo” se fazia materialmente presente (caramba, que frase 
metafísica!), no fino escoar da areia que cruzava o centro de vidro.  

E isso ficaria ainda mais visível com o advento da ampulheta hidráulica, onde o tempo passava a 
gotejar, incessantemente. 

De nada serve o espelho, para medir a velhice, já que todas as vezes que nos miramos, fazemo-lo 
através daquele filtro mental que sempre nos considera como aqueles jovens imutáveis. Como o olhar 
da mãe, para quem o filho nunca deixará de ser o bebê do passado. 

O desempenho sexual também não se constitui em boa medida para que se quantifique a velhice, 
porquanto há “maus f...” em todas as faixas etárias. E para esses, todos sabem: “até os c... atrapalham”. 

O voo de Caça pode ser um parâmetro interessante para tal.  
Há quatro anos atrás, quando, por deferência dos Comandantes da Terceira Força Aérea e do 

Grupo, fiz meu último voo de F5 em Santa Cruz – após mais de vinte anos na reserva – percebi que, 
aquilo que fazíamos com incrível facilidade nos tempos de tenente, se constitui hoje num ato 
extremamente complexo, para alguém da minha idade.  

“Kudos!”, para o “velho” Marion, eterno Pampa, que vi voar solo, já Brigadeiro, de F5E, no Grupo 
de Caça, quando eu era capitão. 

Para dimensionar o tempo passado, acho que, na maior parte das vezes, o que buscamos, mesmo 
tentando evitar, é uma opinião externa, seja um sinal de olhos ou uma imperceptível reação, colhida 
aqui e ali, entre as pessoas de nossa convivência. 

Há diversas e inesperadas maneiras periféricas de se aquilatar a passagem do tempo ou, quem sabe, 
nossa passagem por ele. 

Por exemplo, quando eu passava pelo Aeroporto Santos Dumont, tinha um cara que vendia bilhetes 
de loteria. E como todo bom vendedor, ele descobrira uma maneira de tornar seu produto irrecusável: 
a coincidência. 

Olhando rapidamente cada um que se aproximava, mas procurando o máximo de casualidade, ele 
gritava um número de bilhete, procurando acertar o ano de nascimento do passante. Era tiro e queda, 
como observei várias vezes. 

“1949!”, gritava ele. E logo, pelo menos um dos circunstantes – nascido coincidentemente naquele 
ano – se aproximava, com ar espantado, para comprar, considerando aquilo como um sinal dos deuses, 
de que iria finalmente acertar na buena dicha. 



Mas a mim, que não acredito muito em loterias e que já havia percebido que ele só oferecia bilhetes 
do século vinte, seu grito, precedido da acurada avaliação, servia muito mais como um confiável 
referencial de envelhecimento. 

“1950!”, sentenciava ele uma vez, tornando um pouco mais miserável o meu dia.  
“1958!”, vaticinava de outra feita, fazendo-me sentir um pouco mais jovem. 
Outro método, é quando acham você parecido com alguma pessoa famosa, cantor, ator ou jogador 

de futebol. 
“Esse menino parece com o Mazolla!”, disse o colega de meu pai à minha mãe, num dia perdido na 

Base Aérea de São Paulo, em 1959, logo após o Brasil ganhar a Copa. Naquele momento, criança e sem 
me preocupar com o tempo, envaideci-me de fazer lembrar um dos heróis da seleção brasileira de 
futebol, que arrebatara nossa primeira Copa do Mundo, na Suécia, mesmo sendo ele dezoito anos mais 
velho. 

“O capitão que chegou, parece esse novo ator, o Arnold Schwarzenegger!”, ouvi de rabo de ouvido 
a bela secretária sussurrar para sua colega, em meu primeiro dia no Gabinete do Ministro, em Brasília.  

Naquele ano de 1985 eu era jovem, Piloto de Caça, esportista e Ajudante de Ordens do Ministro da 
Aeronáutica, o que fazia de mim um ser quase inatingível – em minha própria consideração, é preciso 
que se diga...  

O “Exterminador” – que começava sua carreira no cinema – se mais velho alguns anos, funcionava 
mais como uma referência de masculinidade. E portanto, a comparação não me fez sentir de nenhum 

modo envelhecido. 
Mas, no começo desse ano, eu e minha esposa, Nina, fomos 

esquiar no norte da Itália, em Cortina D’Ampezzo, a joia dos 
Alpes Dolomitas. 

Ao retornar de uma jornada de um dia inteiro explorando a 
famosa pista Tofana, que sediou os Jogos Olímpicos de Inverno 
de 1952, um ano antes de meu nascimento, pedimos a um grupo 
de jovens esquiadores que tirassem uma foto nossa, o que 
provocou repentinamente uma chuva de comentários e risadas 
estridentes, nos quais repetiam seguidamente um nome: Ariel 

Piamonte. 
Ao chegar no hotel e decidido a elucidar a reação dos estudantes, já que tamanho foi o alarido que 

resolvemos cair fora de fininho, descobri, através da simpática gerente, que todos, inclusive os 
funcionários do hotel achavam que eu fosse um 
famoso ator latino, que fazia o papel principal na 
novela Passión Prohibida, feita em Miami, para a 
colônia espanhola, e sucesso absoluto de audiência 
naquele inverno na Europa. 

Bem, já que a novela não havia passado no Brasil, 
tive que ir à internet, para descobrir decepcionado, que 
Ariel era um velho viúvo, que, unicamente devido à 
sua grana, se transforma no objeto de cobiça de três 
belas e astutas mulheres.  

Em resumo, pensei conformado: agora pareço, real 
e inapelavelmente, um “velho”!!!! 

Todos esses pensamentos acima me assomavam 
recentemente, quando, aboletado numa das poltronas do lobby do Hotel Fountainebleau, de Miami 
Beach, por trás do segundo copo de “whisky & soda” – o popular “uísque à la Nero Moura” – eu 
tentava conter o ímpeto diante de tantas beldades, todas com as devidas saias na altura do útero, que se 
amontoavam à porta da Boate LIV, a melhor da cidade, segundo voz corrente no ruidoso grupo de 
paulistas, que fazia de tudo para aparecer. 

Como eu sei que eram paulistas? 



Bem, trajados de bermuda e camisa social, e 
comandando seguidas rodadas de champanhe, 
que – saudadas aos gritos de “uhhu!” – vinham 
sempre com um pavio flamejante de estrelinhas, 
certamente não seriam cariocas. 

Mas as lindas moças da mesa ao lado, russas e 
profissionais, em sua absoluta maioria, pareciam 
interessadas em peixes maiores e mais ricos, 
pouca atenção prestando aos paulistas e a um 
outro grupo de argentinos, ainda mais 
espalhafatosos, e ainda por cima, de cabelos 
grandes, ou “pelos largos”, como dizem lá na 
terra de Maradona. 

Enquanto isso, alheio ao movimento e 
condenado a meus próprios pensamentos, lá na ponta do saguão – calçando os largos sapatos da 
memória – iniciei uma longa caminhada através do tempo... 

De rabo de olho, percebi a entrada, naquele mesmo lobby, há mais de quarenta anos atrás, de um 
menino de doze anos – eu mesmo – juntamente com meu irmão, ambos de mãos dadas com nossa 
jovem mãe, e lembrei o espanto de que fomos tomados, com aquela explosão de elegância do recinto, 
que ainda hoje emula a corte francesa dos Valois. Grossos tapetes entre azul intenso e branco, e os 
lustres dourados, colossais, três deles dominando 
completamente o ambiente. 

Vínhamos de uma viagem de C-47 de três dias, que 
nos levaria a Marietta, na Geórgia, onde nosso pai, um 
capitão aviador, de trinta e cinco anos, que fazia o curso 
de recebimento dos C-130 Hércules – os novos e 
fantásticos aviões de carga da Força Aérea Brasileira – 
nos esperava num Impala “rabo-de-peixe” conversível. 

Hospedados num hotelzinho pequeno e barato, o 
Paramount, em Downtown, na Flagler Street, hoje 
cercada de bibocas latinas vendendo eletrônicos 
recondicionados, havíamos atravessado a Biscayne Bay, 
em direção à inacessível Miami Beach, apenas para 
visitar o lendário paradeiro das estrelas de Holywood e dos chefões da Máfia. 

Na verdade, embora o ambiente ao longo de todos esses anos tenha ficado muito mais tecnológico, 
os decoradores, devotos do estilo vintage, esmeraram-se para manter as cores originais desse histórico 
hotel, onde cantaram Frank Sinatra, Dean Martin e todo o “Rat Pack”, nos anos sessenta. 

Continuei introspectivo, viajando pelo tempo, apesar do alarido em torno de dois enormes DJs 
crioulos, ops! afroamericans, que emendaram num batidão de música eletrônica, 
botando todos – as moças calipígias, os argentinos bravateiros e sobretudo os 
exagerados paulistas – para requebrar, no que parecia um “esquenta” para a tal 
boate. Se aqui fora estava assim, imagine do lado de dentro... 

O uísque, agora já na quinta dose, continuava pavimentando a estrada de 
minhas lembranças que prosseguiam, através do menino de base aérea que fui, 
ao longo do tempo se transformando, passo a passo, em adolescente, Piloto 
de Caça, empresário e, finalmente, súbita e desapercebidamente, num “velho”!  

Opa, nem tão “velho”! grita a libido, despertando-me repentinamente do 
transe, através da rejuvenescedora e inesperada perspectiva da conquista... 

Pois, ao que parece, algumas dessas moças passam agora a olhar insistentemente para 
meu lado, entre sorrisos, maliciosos e gritinhos – pelo menos assim segredava-me ao 
“pé do ouvido” o uísque “Juanito Camiñador”. 

O Taca estava certo (acho que foi ele que disse, e, se não foi, bem cabe de todo o modo em sua biografia!): “enquanto 
os chacais fazem alarido, atacando em bando, o leão solitário abate a caça num só golpe!”.  



São Quiricalho – e que vá para o c. – está a meu favor! 
Busquei minha pose de Burt Lancaster mais confiável e lancei aquele olhar matador, que por 

algumas, mas inesquecíveis vezes fizera a diferença no fim de noite da pista da Hipopotamus, nos anos 
oitenta.  

E deu certo, pois lá vinham duas delas, se aproximando decididas. 
Como já não havia concorrência, e nem inimigo às 

seis horas – os paulistas tiravam selfies e os argentinos, 
dramáticos, cantavam abraçados o tango Por Una Cabeza – 
desprezei conscientemente a Teoria dos Jogos – de John 
Nash – e a Regra do Jegue – do Beco das Garrafas – que 
recomendam o ataque direto – sem switch – em “passe 
frontal” sobre a mais feia – que é sempre a mais fácil – e 
botei o escantilhão na mais linda de todas, uma loura 
longilínea apertada num vestido vermelho (que clichê, 
não?).  

A noite era para delírios de grandeza e eu já antevia a “Walquíria”, em minha suíte, de lingerie 
(preta, para completar o clichê!), cantando Happy Birthday, Mr. President (indo fundo, de vez, no magote 
de clichês!). 

Só percebi que havia alguma coisa errada, quando ambas me estenderam simultaneamente pequenos 
folhetos de papel e canetas... 

Queriam apenas um autógrafo, do ator da novela! 
Atordoado como num súbito “GLOC” e ferido em meus brios de conquistador, quase levantei e 

abandonei a arena de combate.  
Mas – contrariando o primeiro impulso – e avaliando a situação uma segunda vez, e, dessa, com a 

serenidade que somente a idade é capaz de trazer, olhei a loura no fundo dos olhos, “introjetei” – como 
me ensinara a antiga namorada, aluna de Paschoal Segretto, na Aldeia Arcozello – o personagem latino, 
e caprichei no sotaque. 

Don Ariel Piamonte, encantado, com mucho gusto e a su dispor! 
E foi assim, da melhor maneira possível, que percebi que, entre nuvens e ventos, alguns favoráveis e 

outros nem tanto, o gotejar de meu tempo já havia a muito se transformado num rio caudaloso, já que 
subitamente não podia mais me comparar aos jovens Mazolla ou Schwarzenegger, do princípio, e sim, 
agora a um respeitável senhor com sessenta e um anos, idade que tenho de fato. 

Ah, para os que ficaram curiosos sobre o desenlace da noitada, só posso dizer que “velho gostoso” 
em russo se diz: старый вкусный!! 

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