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

De repente, já lá se vão vinte anos. É verdade! A Associação 
Brasileira de Pilotos de Caça já tem vinte anos de vida. Fruto de uma 
visão de futuro do nosso primeiro Presidente, Major Brigadeiro do Ar 
Lauro Ney Menezes, a ABRA-PC está em vias de atingir sua 
maioridade no próximo ano das Olimpíadas, 2016. 

Neste breve tempo de existência, com a lente grande angular que 
a idade nos proporciona, vimos a Aviação de Caça Brasileira crescer, 
passando por bons e maus momentos, mas sempre crescendo e 
operando aeronaves cada vez mais evoluídas. 

Ao mesmo tempo, pudemos observar a qualidade dos Pilotos de Caça brasileiros na busca do 
estado da arte da Aviação e exigindo mais e melhores plataformas, sensores e armamentos, como o 
Brasil necessita e merece pela sua situação geopolítica.  

A evolução da tecnologia, táticas e doutrinas na nossa profissão é permanente, e a nossa 
Associação tem que acompanhar essas modificações, necessitando da participação de Pilotos de Caça 
atualizados para compor a Diretoria e contribuir no sentido da nossa finalidade estatutária: 

“Estreitar os laços de união e solidariedade entre os Pilotos de Caça da Força Aérea Brasileira e 
entre estes e os demais formados em outras Forças Armadas, nacionais ou estrangeiras, buscando 
estimular e preservar as tradições e o espírito de corpo, e promover a interação entre os Associados e a 
Força Aérea Brasileira”. 

Participe da nossa Associação, junte-se à Diretoria nas reuniões mensais, visite nosso site, 
apresente trabalhos para o Prêmio Pacau Magalhães Motta e artigos, sugestões ou críticas para o nosso 
Boletim bimensal. Seja participativo para garantir o crescimento e a continuidade da ABRA-PC, que é 
nossa afinal. 

Senta a Pua !!!  

 

 

A g e n d a  

28 de setembro 
     Aniversário do 1º/3º GAv e do 2º/3º GAv 

03 de outubro 
    - Assembleia Geral Ordinária - Picadinho Jesus está chamando 

15 de outubro 
    Aniversário da Base Aérea de Santa Maria 

23 de outubro 
    Dia do aviador 



24 de outubro 
    Aniversário da Base Aérea de Santa Cruz 

30 de outubro 
    Aniversário da Base Aérea de Boa Vista 

31 de outubro 
    Aniversário da Base Aérea de Porto Velho 

 

 

P a p o - R á d i o  

 

Novo Diretor da ABRA-PC 
Para conhecimento dos nossos Associados, a Diretoria informa que 

o Cel Av Roberto Cezar Salvado Fleury Curado é o nosso novo Diretor 
de Comunicação Social. 

Piloto de Caça que dispensa apresentações aos nossos Associados, 
já está participando ativamente das atividades e das reuniões da Diretoria 
da ABRA-PC e contribuindo com seu reconhecido saber sobre a Aviação 
de Caça. 

 

 

O Carnaval em Veneza está certo?  
 

From: Luiz Carlos Rodrigues 
To: popopo@abra-pc.com.br 
Sent: Wednesday, May 27, 2015 11:17 AM 
Subject: Hino do 1° Gp Av Ca - Att Brig do Ar Teomar Quirico 

 
Caro Quírico, 
Inicialmente, parabéns pelo sítio Abra-PC. 
Me mantenho atualizado sobre a aviação de caça navegando nele. 
Com o propósito de colaborar, envio uma dúvida que sempre tive sobre o significado de uma 

passagem na canção “Carnaval em Veneza” para discussão com os caçadores. 
O “FLAK ,FLAK  este é de 40”, no meu entendimento, trata-se de uma provocação da aeronave 

P47 D40  à AAA alemã. 
O “FLAK, FLAK  tem .50”, também é o P47 D40  provocando, pois tinha oito metralhadoras 

.50. 
Os alemães não tinham canhões 40 mm e nem metralhadoras antiaérea.... Mesmo o MB Rui 

Moreira Lima cita que a metralhadora conhecida do alemão era de infantaria, a “Lurdinha” de 7.92 mm 
(.30 pol). 

A finalidade é provocar uma discussão a respeito do assunto. 
 Um grande abraço, 

Luiz Carlos Rodrigues – Cel Av Ref (Jaguar 18) 
 

 



Clássicos da Aviação de Caça 
 

Passaremos a incluir ocasionalmente nesta Seção aeronaves de caça consideradas clássicas, que 

sobressaíram em diversos períodos da história até nossos dias.  
Começaremos com a Primeira Guerra Mundial onde ocorreram os primeiros combates com 

aeronaves adaptadas, não especializadas. Só posteriormente, a partir de 1915, surgiram os primeiros 
caças.  

Se comparados aos caças atuais, eram aeronaves extremamente frágeis, com estruturas de madeira, 
cobertura de tecido, baixa potência, hélices de passo fixo e com pouca velocidade. Todavia, vale 
lembrar, estávamos a menos de dez anos do primeiro voo do 14-Bis! 

 

AERONAVE SPAD XIII:  

Melhor aeronave do começo da Primeira Guerra 
Mundial. 

Em 1915, considerando o potencial do motor que rendia 
150 hp a 1400 RPM, baseado no motor de carro Hispano-
Suiza V8 e refrigerado a água, o Exército francês pediu à 
Sociéte Pour L’Aviation et ses Dérivés (SPAD) um novo caça em 
torno desse motor. 

A SPAD desenvolveu o biplano SPAD VII que realizou 
o primeiro voo em maio de 1916 e entrou em serviço em 

agosto do mesmo ano, obtendo sucesso imediato ante seus oponentes. Entretanto, já em 1917 foi 
superado pelos caças alemães. 

Georges Guynemer, grande ás francês, capitaneou um lobby por uma versão melhorada. “Os 150 
hp do SPAD não são páreo para os Halberstadt (aeronaves alemãs com motor Mercedes de 180 hp). É 
necessário mais velocidade”, disse Guynemer. 

A solução inicial da SPAD foi aumentar a potência para 180 hp e posteriormente para 220 hp. A 
estrutura foi fortalecida e foi instalada mais uma metralhadora Vickers .303 (7.7 mm). Nascia o SPAD 
XIII. 

 

ESPECIFICAÇÕES 
MOTOR: Hispano-Suiza 8B com 8 cil em V com 220 hp 
ARMAMENTO: duas metralhadoras Vickers .303 (7.7 mm) acima do  motor, sincronizadas com a 
hélice com 400 cartuchos por arma. 
MEDIDAS: Comprimento: 6,25 m – Envergadura: 8,25 m – Altura: 2,60 m 
PESO VAZIO: 566 kg  
PESO MAXIMO: 845 kg 
VEL. MÁX: 250 mph 
TETO:  21.800’ 
RAZÃO DE SUBIDA: 6.500’ em 4,5 min 
ALCANCE: 276 km 
COMBUSTÍVEL: 114 l 
AUTONOMIA: 01:30 h em combate 
QUANTIDADE PRODUZIDA: 8.472 aeronaves 
 

FATOS INTERESSANTES 
Com o SPAD XIII, novas táticas baseadas na velocidade foram desenvolvidas. Sua capacidade de 

mergulhar com segurança até 250 mph permitia atacar e deixar o combate rapidamente sem medo de 
ser perseguido. Entretanto, como suas características de voo a baixa velocidade não eram boas, era 
obrigado a pousar com power on, ao contrário da maioria das aeronaves que pousava com o motor 
reduzido. 

Equipou o Service Aérienne Française, o Royal Flying Corps, o Serviço Aéreo Imperial da Rússia, o US 
Army Air Service e até mesmo a Aviação do Exército do Brasil (15 anv) 



MAIORES ASES 
Edward  (Eddie) Rickenbacker (americano) – 26 vitórias, Franck Luke (americano) – 18 vitórias e 

William Cochran (irlandês) – 18 vitórias. 
 

 
Unidades Aéreas no site da ABRA-PC 

Solicitamos aos Comandantes, Operações e Oficiais de Relações Públicas das Unidades Aéreas de 

Caça que confiram os dados sobre suas organizações que estão apresentados na página da ABRA-PC 

na Internet e nos informem sobre eventuais correções necessárias, por meio do endereço eletrônico 

popopo@abra-pc.com.br.  
Por falar nisso, qual foi a última vez que você acessou nossa página na Internet 

http://www.abra-pc.com.br ? 
 

 

Edital de convocação para a 
Eleição da Diretoria da ABRA-PC 

 
A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PILOTOS DE CAÇA - ABRA-PC, por meio de seu 

presidente, convoca o Quadro Social para, em Assembleia Geral Ordinária (AGO), realizar a eleição 

para Presidente, Vice-Presidente, Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal para o 

biênio 2016/2017, no dia 03 de outubro de 2015 das 10 às 12 horas, no Clube da Aeronáutica do Rio 

de Janeiro à praça Mal. Âncora 15 – Castelo. 
É permitido o voto eletrônico ou por correspondência, conforme instruções no site da Associação 

http://www.abra-pc.com.br. 
 

 

 
Demonstrativo Financeiro Resumido 

 
Saldos em 30 de junho de 2015 

Saldos ABRA-PC 
Conta Corrente (Banco Real Conta nº.: 8703431)                      6.667,30 
Fundos ABRA-PC - DI SUPREMO                 73.987,33 
Sub-total recursos ABRA-PC      80.654,63 

Média das Receitas e Despesas 
Média das Receitas                   13.887,27 
Média das Despesas de Custeio        7.859,01 
Média de Despesas Eventuais         1.332,08 

Fundos Especiais (*) 
Fundo DI Empresarial (Desenv. Cultural da Av de Caça)     2.702,41 
Fundo DI Peq Empresa (Prêmio Pacau)     65.358,44 
Sub-total dos Fundos Especiais       68.060,85 
 
(*) A origem desses recursos deve-se à doação de cem mil reais pelo Brig Magalhães Motta à Associação 
Brasileira de Pilotos de Caça. 

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

http://www.abra-pc.com.br/


P a r a  r e f l e t i r  

 

Discurso de Churchill 
 

Parlamento Inglês - 20 de agosto de 1940 
Relativo à Batalha da Inglaterra no período de Julho a Outubro de 1940 

Perdas: RAF - 1023 Caças, LUFTWAFFE - 873 Caças e 1014 Bombardeiros. 
 

“A gratidão de todos os lares em nossa ilha, em nosso Império e certamente no 

mundo inteiro, exceto nas casas dos culpados, vai para os aviadores britânicos 

que, sem se intimidarem com as probabilidades, incansáveis em seu desafio 

constante e perigo mortal, estão virando a maré da Guerra Mundial com sua 

bravura e devoção. Nunca antes no campo dos conflitos humanos, tantos deveram 

tanto a tão poucos. Todos os corações estão com os pilotos de caça, cujas 

brilhantes ações vemos com nossos olhos dia após dia.” 
 

F ó r u m  n º 5 2  

 

R e f l e x õ e s  s o b r e  a  

L i d e r a n ç a  
Caríssimos amigos, 
Desculpem-me, mas gosto de contar histórias; não tão bem quanto o KAU. Certamente, já repeti 

este papo mil vezes. Acho que o neurônio antigo morreu e não me lembro mais se já contei a coisa 
toda. 

Dois psicólogos americanos – Paul Hersey e Keneth Blanchard –, ligados a Universidades na 
Califórnia, desenvolveram um estudo sobre a Liderança ali pelos anos 60 e 70 do século passado.  

Histórias sobre a Segunda Guerra e a Coréia pairavam nas conversas de ex-combatentes e 
circulavam pelas empresas e Universidades nos EUA.  Foi um momento em que os pensadores – 
psicólogos e pedagogos – perceberam que era preciso deslocar o centro de gravidade do processo de 
comunicação, daquele que emite a mensagem para aquele que a recebe.  

Benjamin Bloom desenvolveu a tese dos objetivos centrados no aluno – Taxionomia de Bloom 
–, em suas necessidades, não numa idealização do conhecimento daqueles que ensinavam. Mais 
recentemente, o francês Lucien S fez uma elaborada crítica à comunicação, confirmando a percepção 
de muitos outros pensadores.  



As guerras são pródigas em mal-entendidos e derrotas surpreendentes, quando não se percebe 
este giro do centro de gravidade da comunicação. 

Voltando aos dois psicólogos americanos, seus estudos indicaram que as teses sobre liderança 
funcionavam bem em circunstâncias específicas, fracassando redondamente em outras diferentes.  

Chegaram à conclusão que a Liderança dependia do como o liderado recebia a mensagem. Isto é, 
o efeito da mensagem dependia muito mais da percepção e do entendimento do liderado do que da 
autoridade do Líder. Mesmo nas guerras e em situações de perigo. 

Houve, então, um aprofundamento nos estudos sobre as subjetividades do Líder e do Liderado 
em diversas situações objetivas. Estudaram dezenas de empresas, seus Executivos e Colaboradores, 
além de algumas Unidades das Forças Armadas dos USA. 

Concluíram que a relação entre Líder e Liderado dependia fundamentalmente do que chamaram 
de “amadurecimento na função”. A avaliação do amadurecimento cobria resumidamente três aspectos 
– o conhecimento (capacidade de representar a realidade através dos símbolos que a representam), 
habilidade (capacidade de transformar a realidade segundo intenção lógica) e atitude (o modo de ser 
diante da realidade). 

A maturidade na função dependeria destes três aspectos em conjunto (Conhecimento, Habilidade 
e Atitude), que representaram, em um gráfico, o estágio de amadurecimento do Liderado e o estilo de 
liderança adequado. 

Observaram que o sujeito recém-chegado a uma nova função demonstrava ser um tanto imaturo, 
segundo a análise dos três aspectos – conhecimento, habilidade e atitude. Curiosamente, os sujeitos 
promovidos, ou em troca de função, mesmo maduros na função anterior, demonstravam imaturidade 
evidente no novo contexto. 

Sempre lembrando que imaturidade nesta tese não significa alguma neurose, ou infantilismo do 
sujeito. Imaturidade refere-se ao nível de Conhecimento, de Habilidade e de Atitude manifestados na 
nova função. 

Concluíram, então, que um Líder, diante da imaturidade do Liderado na função, deveria agir mais 
perto do Liderado, orientando-o na percepção do contexto e de como deveria agir. Com o tempo, os 
três aspectos da maturidade vão se intensificando, permitindo ao Líder trocar ideias com o Liderado 
sobre o contexto e soluções possíveis.  

Tudo parece indicar que o último aspecto a demonstrar amadurecimento seria a atitude do 
Liderado diante da sua função. Quando isto acontece, o Liderado torna-se independente das 
orientações do Líder, sendo ele o próprio Líder de sua função. 

Bem, o Líder precisa perceber tudo isto descrito acima e agir de forma conveniente ao 
amadurecimento do Liderado.  

Neste ponto, há necessidade de avaliar o Líder sob os três aspectos da maturidade na função – 
Conhecimento, Habilidade e Atitude. Sempre lembrando que a Atitude na função seria a última a ser 
alcançada. Neste caso, seria o Líder capaz de perceber a maturidade do Liderado e agir de acordo? Boa 
pergunta. 

Se o Líder perceber que precisa flexibilizar sua liderança, ora sendo mais “autoritário” e presente, 
ora dando liberdade ao liderado, isto é, se for flexível e compreender seu amadurecimento e o do 
Liderado no contexto, talvez venha a ser um bom Líder. Sempre lembrando que Habilidade, neste caso, 
não é algo psicomotor, mas puramente subjetivo e refere-se à capacidade de percepção da evolução do 
contexto; evidentemente, o conhecimento que serve de alicerce e a atitude flexível estarão 
necessariamente presentes. 

Agora, a pergunta chave: “Diante de 100 Tenentes, como identificar potenciais Líderes?”. 
Inicialmente, é preciso aceitar que nem todos chegarão lá. O avaliador deve estar amadurecido na 

função, para indicar o potencial de liderança na alma de cada um, no momento e contexto adequados.  
As possibilidades de observação são inúmeras, inclusive em testes específicos para isto. Lembro-

me de quando estive na Universidade da USAF (1982), em Montgomery – Alabama, e assisti ao que 
chamavam de “Projeto X” (nada a ver com a série de TV). 

Havia um espaço amplo, no qual se distribuíam diversos obstáculos. Os Tenentes eram 
distribuídos em grupos de 5 e recebiam algumas regras para cumprir ao transpor os obstáculos, 
inclusive a pressão do tempo. Nada mais era dito.  



O grupo de Tenentes começava a discutir soluções, até que “alguém” se sobressaía e indicava 
como transpor o obstáculo. “Magicamente”, os demais obedeciam e cumpriam a tarefa, com ou sem 
sucesso. O que interessava era este sujeito que se sobressaía inicialmente e, depois, a sua capacidade de 
solucionar a questão (análise de contexto) junto com o grupo.  

Liderança não é uma luz que se acende e apaga. Ela precisa estar lá o tempo todo. Infelizmente, 
perdi as inúmeras fotos que tirei da coisa toda. 

Curioso, perguntei como eles haviam desenvolvido o exercício. De forma muito modesta, 
disseram que descobriram na Alemanha depois da guerra e copiaram. As Forças Armadas alemães o 
usavam para identificar seus Líderes no nascedouro. Ai está... 

Minha conclusão é que não devemos pensar que todos devem receber a mesma formação, porque 
seria perda de tempo na medida em que as funções são diferentes; seria importante criar o processo de 
identificação e avaliação de Líderes no nascedouro e ao longo da carreira. 

Isto é, profissionalizar o processo de avaliação; não esquecer que os Satélites, VANT e Drones 
são controlados à distância, e que vivemos num mundo onde a tecnologia e a comunicação são 
completamente diferentes daquela de há 20 anos. O contexto de liderança é outro e precisa ser 
identificado, senão o Líder liderará o que já passou, o que foi antes, o que não existe mais... 

A frase dizendo que “As soluções da guerra passada são um convite à derrota”, nunca esteve tão 
presente neste mundo, no qual a comunicação atinge dimensões jamais vistas. Nunca as discussões 
sobre a ética e o direito à privacidade estiveram tão presentes. É preciso aceitar este mundo novo antes 
de mudar !!!! 

Assim seja. 
 
Tacariju Thomé de Paula Filho – Cel Av Ref 
Piloto de Caça – Turma de 1967 
Pif-Paf, Jaguar 49 e Centauro 71 – Ex Cmte do 3º/10º GAv 
Atualmente, psicólogo clínico, ou médico de almas... 
 

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

N o s s o s  L í d e r e s ,  n o s s o s  

M e s t r e s ,  n o s s o s  M i t o s  
 

2º Ten Newton Neiva de Figueiredo 
BO-326 

 
 
Nascido em 11 de abril de 1918, no Rio de Janeiro. Foi piloto de combate 

do 1o Grupo de Caça na Itália, tendo treinado em Orlando, Panamá e Suffolk. 
Voou na ESQDA Azul, completando 86 missões de combate em 30 de abril de 
1945. Ao regressar ao Brasil continuou na FAB e foi Ajudante de Ordens dos 
Ministros da Aeronáutica Dr. Salgado Filho e Brigadeiro Trompowski.  
Permaneceu na FAB até 1966, indo para a Reserva como Major Brigadeiro do 
Ar. Na vida civil foi Engenheiro, Diretor da CESP e da GTE. Casou-se com a 
Sra. Maria das Dores e tiveram quatro filhos: Nelson, Neli, Ricardo e Roberto. 
O Maj Brig Neiva faleceu em 07 de abril de 2000. A ele nossa reverência. 

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



E s t ó r i a  i n f o r m a l  d a  

C a ç a 105 

 
1 John Nash  

e a  

Aviação de Caça 

 
John Nash morreu ontem, juntamente com sua querida Alicia, vítima 

de um acidente de carro... 
O famoso matemático – catedrático de Princeton – ganhador do 

prêmio Nobel e inspirador do premiado filme ”Uma Mente Brilhante” encontrou seu prosaico 
fim a bordo de um táxi que colidiu com outro veículo, numa estrada secundária em New Jersey. 

Mas o que é que isso tem a ver com a Aviação de Caça? 
Já imagino os mais velhos (que hoje já não são tantos!): ”lá vem o Kau com mais uma dessas 

viagens de delírio épico, tentando ligar Nero Moura aos templários (o que convenhamos, o Taca acharia 
bastante lógico)”. 

Posso até escutar os sussurros dos mais novos, emulando Cícero: ”quousque tandem, Catilina, ”esses 
velhos” abutere patientia nostra?”. 

Mas se tiverem a necessária paciência para me acompanhar nessa leitura, que a princípio 
parecerá meio hermética e, porque não admitir, árida mesmo, terminarão por: aumentar – os mais 
velhos – o cabedal de cultura inútil, essencial para discussões sociais, quem sabe, nos saraus da ABRA-
PC; e serem – os mais novos – recompensados com importantes e instigantes tópicos filosóficos sobre 
estratégia, em combate aéreo no ar ou, o que é melhor, nos bochichos, baladas, Dontulipas, Piratas, e 
Amoremios, de hoje em dia. 

Não há como não se interessar, não é mesmo? Então vamos lá... 
Meu primeiro contato, por tabela, com John Nash – durante o ”Verão da Lata”, no final da 

década de oitenta – foi através de John Boyd, que por sua vez chegou até ele através de John Maynard 
Smith. 

Rolava – havia dois anos – um grupo de trabalho para reestudar e modernizar o combate aéreo 
avançado, do qual participávamos eu, Salame, Turco e Zaldinho, com a benção do Aymone, operações, 
e do Peixe Lima, King 01. 

As tardes, após o expediente, eram – não há como não lembrar, com enorme saudade! – passadas 
nas salas de briefing, em longos e calorosos debates, que precediam os voos de teste das novas táticas, 
sempre executados na madruga. 

E as discussões permeavam, tanto aspectos básicos de BFM, quanto outros mais complexos 
quanto estratégias de utilização de GCI em contraposição a um grande número de incursores (hoje, os 



tais ”pacotes”!). E foram exatamente essas temáticas, que terminaram por me aproximar de Nash, 
inicialmente através de Boyd. 

Brilhante piloto de caça, com passagem pela guerra da Coréia, onde pilotou os Sabres, F-86, John 
Richard Boyd saiu de lá transferido para a Fighter Weapons School, onde não apenas se graduou como o 
primeiro de sua turma, mas também foi convidado imediatamente para compor o time de instrutores da 
prestigiosa organização. 

Lá, Boyd revolucionou as táticas de combate aéreo e desenvolveu inicialmente o conceito 
de ‘OODA Loop” – observação, orientação, decisão e ação – que posteriormente deu origem ao 
axioma de que a velocidade na ciclagem de comando e controle determina o sucesso na guerra 
moderna. 

· Observação – coleta de dados através dos sentidos e dos sensores da aeronave. 
· Orientação – análise e síntese dos dados coletados. 
· Decisão – uso do bom-senso para determinar a linha de ação. 
· Ação – aplicação prática da fase anterior. 
Foi também, juntamente com Thomas Christie – um matemático civil – o responsável pela teoria 

de ”Energia e Manobrabilidade” (curva sustentada, corner speed, etc.) até hoje aplicada não apenas nos 
combates, mas principalmente no desenho das atuais aeronaves de caça de primeira linha, entre elas o 
F-15, o F-16 e o F-18. 

Embora Boyd nunca tenha escrito um livro completo, suas teorias chegaram até mim através da 
leitura de antigas revistas da Fighter Weapon School, que eram empilhadas aos magotes na Seção de TB do 
1o/4o Gav, graças a uma assinatura feita pelos Instrutores de 1966 – meus comandantes Salazar e Paulo 
Pinto entre eles – que perdurou por algumas décadas. 

O artigo de Boyd – ”Creation & Destruction” – que lançava as bases do ”Double Attack”, a partir 
da aplicação do ”Princípio da Incerteza de Heisenberg” – o verdadeiro, o cientista, e não o professor de 
química de ”Breaking Bad” – veio junto, em minha bagagem, quando fui transferido para o Primeiro 
Grupo de Caça em 1984 e havia ficado hibernando até 87, quando finalmente achei uma utilidade para 
o mesmo. 

Ao contrario da ”zorra” aérea da Coréia, onde todos competiam entre si para abater o maior 
número de Migs – numa espécie de mão invisível de Adam Smith aplicada à guerra aérea – o 
enfrentamento de grandes contingentes inimigos podia ser simplificado através da racionalização da 
tarefa e da alternância de papéis (caça livre & caça engajado), exatamente como intuíram von Neumann 
e Oskar Morgensten, em sua ”Theory of Games and Economic Behaviour”, e como John Nash 
definiria pouco mais tarde. 

Alguns de nós devem ainda se lembrar da grande mudança doutrinária, ocorrida na Sorbonne da 
Caça em 1978, sob a liderança intelectual de Aprígio Azevedo e a benção de Sérgio Millon e Alexandre 
Bukowitz, quando a formação ”Batalha” – com os alas ”se rasgando, na asa fina” do Ataque 2 – foi 
finalmente substituída pela LF Tática e pela Cobertura (não sei porque, mas, nas noites de chuva, 
continuo assombrado  pela voz esganiçada do Velho Peba: ”Paus, Split com Tesoura e Break!!!”), 
conceitos aprendidos e trazidos pelos ”William Boys”, Bellon e Quírico entre esses. 

A descentralização de decisões na cadeia de comando, como forma de agilizar o loop – outra 
contribuição dele à estratégia de guerra atual – foi a responsável para que nós, do Grupo de Caça, 
escandalizássemos o Comando de Defesa Aérea em 1988 – naquela época sob a batuta técnica do 
Chefe Póvoas – com nossa proposta de substituição doutrinária do close control, então adotado pelo 
COMDA, pelo tactical control – onde os pilotos, e não o GCI, comandam as ações na fase final de 
interceptação. 

Já havíamos treinado com sucesso nos exercícios diários em ”Lourenço Alta” e estou certo de que 
bem demonstramos o acerto da medida, durante os combates dissimilares entre a FAB e a US Navy 
(USS Constelation) a partir de Canoas, em abril de 1989, em meus últimos dias de Santa Cruz. 

Numa entrevista à revista Times, em 1998, Boyd declarou que uma de suas grandes influências 
filosóficas fora um artigo de John Maynard Smith, publicado em 1973 na revista Nature, sob o título 
de ”The Logic of Animal Conflict”, onde o autor aplicava a Teoria dos Jogos à evolução da espécie 
humana, e citava John Nash. 



Minha última visita aos escritos de Boyd, em 2001, foi através de seu longo briefing ”Patterns of 
Conflict” (hoje disponível na internet em  http://www.dnipogo.org/boyd/patterns_ppt.pdf ), onde ele 
cria a ideia de centros de gravidade do inimigo, elabora o conceito de ”guerra de atrito”, 
ou ”assimétrica” e faz uma analogia histórica entre a teoria da evolução e a arte de condução da guerra, 
ombreando-se, em minha opinião, com esse trabalho a Liddel Hart, Douhet, Seversky, Sun Tzu e 
mesmo Carl von Clausewitz. 

Nessa época, eu já estava na reserva há sete anos e já havia conhecido mais detalhadamente os 
trabalhos de von Neumann e John Nash – como galego – num curso de Negociação Internacional, 
promovido na USP pela Brown University. 

O primeiro lançara as bases da Teoria dos Jogos – uma proposta de filosofia econômica – ao 
passo que o segundo demonstrara claramente as vantagens do trabalho de equipe superando a 
individualidade, ou a média ultrapassando a soma dos graus, através da sinergia gerada por um 
movimento que, a priori, pareceria ilógico: deixar conscientemente de competir pela melhor presa, em 
prol do grupo (Equilíbrio Nash). 

Se ainda pairam dúvidas sobre a influência das teorias de Nash em nossas vidas atuais, de modo 
geral, o coup de grace – ou “golpe de misericórdia”, para os que não acreditam que alguns galicismos 
enfeitem o estilo – seria sem dúvida o conceito de ESS –”Estratégia Evolutivamente Estável” – criada 
por Maynard, para justificar a seleção natural de sapos, na luta pelas lagoas – e aplicada por Boyd no 
desenvolvimento da ”Operação Desert Storm”, no Iraque em 1991, como assessor pessoal de Dick 
Cheney. 

A ESS é um tipo de Equilíbrio Nash que evolui com o tempo, criando um modo de ação que 
desestimula o aparecimento de outros comportamentos concorrentes. 

No lado claro, quem analisar o desenvolvimento da Aviação de Caça no Brasil, a partir da criação 
do Estágio de Seleção de Pilotos de Caça (ESPC) em 1946, verá que se atingiu uma ESS – cuja maior 
característica é o impedimento de que venham a prosperar quaisquer outros modelos de 
comportamento que não o julgamento por mérito – na formação do piloto de Caça. 

E nesse período, deve-se ressaltar os altos e baixos 
técnicos e filosóficos da Caça, entre eles a formação 
dos ”Lobisomens”, que hoje consigo enxergar positivamente 
como um movimento evolutivo que viria a salvar o futuro da 
Caça Brasileira, no começo da década de oitenta, ao assegurar 
que o 3o/10o, 1o/10o e 2o/5o viessem progressivamente a se 
transformar (ou retornar, no caso de Natal) em Esquadrões 
de Caça. 

No lado negro, a atual ”política de garantia da 
governabilidade”, conforme praticada pelo lulopetismo, 
através da distribuição de benesses, cargos e até cash – ao 
legislativo e ao judiciário – também parece ser uma ESS, 
tamanha sua eficiência na manutenção de poder. E, mesmo 
nesse caso, emulando o Dilema do Prisioneiro – ainda na 
Teoria dos Jogos – o melhor antídoto seria a informação, em 
suas vertentes de cultura e educação. 

Bem, a essa altura desse papo careta, alguns já devem estar se perguntando pelas aplicações sociais 
e de alcova da Teoria dos Jogos, prometidas no início do artigo.  

Bem, como hão de se recordar, no filme de Hollywood, Nash tem o insight do princípio do 
equilíbrio num boteco de Cambridge, durante o approach a um grupo de moças. 

Ali, descobre o que o Jegue Resende viria intuitivamente a vaticinar, tempos depois: ”as mais feias 
são as mais fáceis!” 

Portanto, não querendo ser tão radical quanto o famoso ”príapo” – o que obrigaria o vivente a 
só pegar ”dragões”, durante todo o decorrer de uma vida – digo, apoiado por John Nash, que a carga 
deve ser feita sempre na segunda mais bonita, pois as chances de sucesso são muito maiores. 

Mas com redobrada cautela, já que quando a esmola é muita, o próprio cego desconfia! 



Como no caso daquele velho Caçador – e implantador de radares – num boteco da Praia do Meio 
em Natal que, após aplicar a teoria de Nash e passar a noite toda tecendo os mais rasgados elogios à sua 
presa – uma das mais feinhas da mesa – foi surpreendido com o pragmatismo da jovem: 

“- É cú, é?”  
 

Flavio Catoira Kauffmann – Ten Cel Av.R1 
Piloto de Caça – Turma de 1978  

 
2 Pena que não havia  

um disco voador  


Hoje, quando o Brasil pode contar com um abrangente sistema de 
controle do espaço aéreo, invejado e tentativamente copiado por todo o 
mundo, apesar de infelizmente ainda mal descrito e mal afamado pela 
imprensa, talvez por desconhecimento e eventual complexo de “terceiro mundo”, e, 
consequentemente, pouco compreendido pelo povo e pelas próprias autoridades brasileiras, fica difícil 
imaginar como esse sistema era há apenas alguns anos, nos idos de 1980. 

Descontando alguns radares de médio alcance, para controle de Áreas Terminais, e uma iniciativa 
pioneira e breve em Anápolis, com o radar Picador, o Brasil só contava com radares de longo alcance 
próximos a Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo e com Unidades Aéreas com esforço alocado à Defesa 
Aérea apenas nos arredores de Brasília e Rio de Janeiro. 

Abaixo, uma imagem do radar Picador, TRS-2200 da Thomson, na Banda S, com PRF de 500 Hz, 
varredura horizontal de 4 rpm, com 800 varreduras verticais por minuto, e alcance de 140 NM. Um 
modelo similar foi utilizado em Anápolis para treinamento de controle de interceptação pelos 
Controladores de Defesa Aérea, que estavam sediados na BAAN antes da implantação do CINDACTA 
I. 

Curiosamente, em paralelo à implantação do nosso sistema pioneiro, em meados dos anos 80, 
houve uma “febre” de avistamentos de objetos voadores não identificados (OVNI) no Brasil, seguindo-
se aos filmes “Contatos Imediatos do Terceiro Grau”, de 1977, “E.T. o extraterrestre”, de 1982 e 
“Garganta Profunda”. Esta “febre” alongou-se em cadeia até os anos 90. 

O Primeiro Centro de Operações Militares (COpM 1), do Primeiro Centro Integrado de Defesa 
Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA I), em Brasília, era na época o único órgão dedicado 

ao controle de interceptações na Defesa Aérea Brasileira e, 
naturalmente, passou a ser o ponto focal para o encaminhamento de 
todas as comunicações relatando avistamentos de OVNIs por esse 
enorme Brasil a fora. 

Esses diversos relatos, que nunca foram confirmados, diga-se de 
passagem, eram devidamente registrados no livro de serviço do Oficial 
Chefe Controlador e, a partir de meados dos anos 80, passaram a ser 
informados no relatório mensal do COpM 1 para o, então, Núcleo do 
Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro (NUCOMDABRA). 

Houve meses em que houve até três diferentes relatos não 
confirmados de avistamento de OVNI. 



Toda essa histeria resultou, na tarde de 19 de maio de 1986, no acionamento de aeronaves do 1º. 
Gp Av Ca e, em seguida, do 1º GDA, para a interceptação de supostos OVNIs, a partir do avistamento 
de luzes não identificadas pelo controlador da torre daquele aeródromo, confirmado pelo Sr. Osires 
Silva que estava pousando ou decolando (não me lembro) de São José dos Campos. 

Depois de diversos eventos de interceptação, dignos de constar nas Sagas do obscurantismo 
aeronáutico, esse episódio culminou em declaração do então Ministro da Aeronáutica (MLI) na 
televisão, ao vivo, afirmando que uma aeronave F-5 do 1º Gp Av Ca tinha sido acompanhada por treze 
OVNIs, seis de um lado e sete de outro, quando decolou para a interceptação (eu estava em casa e 
assisti a este pronunciamento). 

Seria interessante ouvir ou ler mais a respeito dessa estória, protagonizada pelo “Furo” (no 
CODA), Magro (no GDA), Jordão (sem G), Popó (no 1º GpAvCa), Hugo (no COpM1) e outros, para 
termos, agora com a tranquilidade dos anos passados, um entendimento melhor do que aconteceu, mas 
isso eu deixo para ser escrito por quem viveu o assunto. 

Eu estava em casa em Brasília e minha única informação foi a declaração do Ministro da 
Aeronáutica que vi na televisão e a posterior conversa pessoal e confirmação de alguns pilotos e 
controladores de que nada palpável tinha sido avistado ou detectado pelos radares de solo ou de bordo. 

De qualquer modo, o episódio que pretendo relatar está estreitamente relacionado com essa crise 
de ansiedade coletiva e também com a “secretinice” exacerbada da época, porque cada caso de 
avistamento relatado era investigado dentro das possibilidades do COpM1, sem levar em consideração 
sua veracidade ou não, por mais improvável que fosse o relato. 

Portanto, a informação vinda de Salvador, afirmando que extraterrestres teriam desembarcado de 
um OVNI e deixado a empregada da Sra. que ligou para o COpM 1 toda cheia de marcas roxas nas 
coxas, assim como a informação sobre um OVNI cheio de luzes que ficava voando entre a praia e um 
navio da Petrobrás à noite, próximo a Recife, foram devidamente registradas e, por falta de recursos de 
detecção radar da Aeronáutica naquelas localidades à época, não puderam ser confirmadas. 

Como algumas dessas informações sobre OVNI pareciam ser brincadeiras, o COpM 1 criou uma 
Ficha de Relato de OVNI, para sistematizar as perguntas a serem feitas para quem ligasse com algum 
relato de “contato imediato”, tentando, ao mesmo tempo, angariar os dados necessários à investigação 
e confirmar que não se tratava de um “trote”. 

Por exemplo, era solicitado à pessoa que 
ligava que informasse seu telefone para a “Defesa 
Aérea” ligar de volta, para que a pessoa não 
precisasse custear a ligação (vamos lembrar que 
isso foi antes do BINA e do celular). 
Naturalmente, quem estivesse passando um 
“trote” não estaria disposto a fornecer seu 
telefone verdadeiro. 

Outra pergunta capciosa era sobre o que a 
pessoa estava fazendo e se havia outras pessoas 
junto a ela que pudessem se identificar. Se a 
resposta fosse: “- Estou cercado de amigos em 
uma festa desde anteontem à tarde (ainda não 
havia RAVEs), mas não tem mais ninguém que 
esteja avistando o OVNI”, era um primeiro 
indício que a informação poderia não ser 
confiável. 

O relato que mais me marcou, aconteceu 
quando eu, na época Major Aviador, estava de 
serviço como Chefe Controlador no COpM 1 e recebi uma ligação, transferida pelo Operador da Torre 
de Controle do aeródromo de Brasília. O telefonema era de um Sr., aparentemente bem-educado, 
apesar de compreensivelmente um pouco nervoso, informando que estava vendo um OVNI naquele 
exato momento. 



Profissionalmente, saquei a Ficha de Relato de OVNI e comecei a fazer as perguntas que 
suportariam a investigação do assunto...: “- Qual é o seu nome completo”; “- Qual é o seu telefone”; “- 
Alguém mais está vendo o OVNI”; etc. 

A tudo o meu interlocutor respondia com coerência e tino, deixando-me perceber que não 
somente a ligação não era um “trote” como ele realmente acreditava estar vendo um OVNI. Todavia, 
quando cheguei à pergunta: - Onde o Sr. está?, a resposta foi: 

- Estou em uma churrascaria no Park Shopping! 
Para quem não conhece Brasília, o Park Shopping foi o primeiro grande “shopping” da cidade, no 

final da Asa Sul, e, devido à proximidade com o aeroporto, podia ser avistado do teto do próprio 
CINDACTA I. 

“- O Senhor está vendo um OVNI sobre o Park Shopping?”, falei, tentando confirmar se tinha 
entendido corretamente a informação. 

“- Estou”, veio a confirmação! 
Já um pouco descrente, mas ainda cumprindo diligentemente minha obrigação, chamei um 

controlador que não estava de serviço na console naquele momento, e pedi a ele que subisse ao telhado 
do CINDACTA e olhasse para o Park Shopping, para ver se havia algum disco-voador sobre aquelas 
instalações. Sabe-se lá... 

O Sargento saiu imediatamente, correndo para cumprir a ordem, e toda a Sala de Operações do 
COpM1 ficou em silêncio tenso. O que faríamos se houvesse de fato um OVNI em cima do Park 
Shopping, apesar de o radar nada estar mostrando? 

Naturalmente o Centro de Operações de Defesa Aérea (CODA) teria que ser informado, assim 
como toda a cadeia de autoridades correspondente. Pela legislação, deveríamos inclusive acionar um F-
103 (Mirage III) para a interceptação. 

O interceptador deveria estar com armamento real? Será que o 
OVNI conseguiria se comunicar em VHF (na época a única frequência 
disponível para comunicações com nossos interceptadores)? Em que 
língua? Deveríamos “Aplicar Tubarão”1? Como seria lançada a missão 
nos relatórios e na Ficha FAB? Resumindo, havia mais dúvidas do que 
respostas no seio do COpM1. 

Além disso, todos estávamos com a vontade reprimida de também 
subir ao telhado do CINDACTA I, para finalmente avistarmos um 
OVNI, já que ninguém estava totalmente livre da histeria da época 
sobre esse assunto. Infelizmente, a volta do controlador, informando 
que não tinha avistado nada sobre o Park Shopping, foi um balde de 
água fria nas nossas mirabolantes elucubrações. 

Tentei que o interlocutor avistador do OVNI colocasse outra 
pessoa na linha, infelizmente sem sucesso, terminei o preenchimento da 

ficha, que certamente foi encaminhada para o NUCOMDABRA juntamente com o relatório mensal e, 
algum dia, poderá servir de embasamento para uma pesquisa ufológica, e considerei a investigação 
encerrada. 

Pena que não havia um disco voador sobre o Park Shopping! 
 

 
MB (R1) Álvaro Luiz Pinheiro da Costa 
Piloto de Caça – Turma de 1976 
Lince 98 do COpM 1 (1985-1991) 
 

 

1 Código rádio da época para autenticação de comunicações ar-solo-ar na Defesa Aérea. 

 



 

 

Q u á d r u p l o  A u t o r r e t r a t o  
(Homenagem a Norman Rockwell) 
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