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Editorial
A Universidade da Força Aérea (UNIFA) vem, ao longo dos últimos anos atuando,

na busca e no aprofundamento do conhecimento na área científica.
Nesse novo cenário, destacam-se: a criação do Programa de Pós-graduação Stricto

Sensu, que tem como foco o desenvolvimento e a consolidação dos Cursos de Mestrado
e Doutorado em Ciências Aeroespaciais; a realização dos cursos de Pós-Graduação
Lato Sensu – “MBA”, em parceria com a UFF, complementando a grade curricular dos
Cursos de Aperfeiçoamento, de Comando e Estado-Maior e de Política e Estratégia
Aeroespacial; e a recente formalização no sentido de implementar o Centro de Estudos
Estratégicos.

Toda essa evolução (e porque não “revolução”) acadêmica, confirma a vocação
de pioneirismo como um traço importante do perfil e da história da UNIFA,
demonstrando, a partir desses exemplos inequívocos, essa faculdade em aceitar desafios
e em preservar a concretização de objetivos.

Dessa forma, tem-se consolidado a missão da UNIFA de planejar, orientar,
coordenar e controlar os cursos que visam a ministrar os ensinos, de aperfeiçoamento
e de altos estudos militares, necessários à preparação para o exercício das funções
pertinentes aos Oficiais-Superiores e aos Oficiais-Generais, bem como os cursos de
especialização e pós-graduação que lhes são pertinentes. Além disso, num futuro
próximo, a Universidade da Força Aérea virá a cumprir um importante papel na área
de Estudos Estratégicos e na atualização e geração de doutrinas.

Na busca incessante pela excelência no ensino de pós-formação e pelo
desenvolvimento de pesquisas científicas, observa-se o empenho na formação de massa
crítica, no incentivo às publicações científicas e na existência de um periódico científico
para o escoamento dessas produções, como um conjunto que objetiva otimizar o
crescimento da profissão militar no meio científico.

Dando prosseguimento ao processo de atualização e integração à comunidade
científica, algumas ações estão em andamento, como o incentivo à investigação
científica em todo o Campus, a formação de diretórios de pesquisa e vinculação ao
CNPq, o cadastramento de todos os titulados do Comando da Aeronáutica e a realização
do Primeiro Fórum de Titulados, as quais têm sido objetivos perseguidos pela UNIFA.

Na área da formação da massa crítica, a recente formalização do Doutorado em
Ciências Aeroespaciais, a implantação do Mestrado em Missões de Paz e de Ciência e
Tecnologia,  representam um importante passo rumo ao aprofundamento científico.

Graças à sua proposta pedagógico-científica diferenciada e inovadora, a UNIFA,
por meio de seus cursos de pós-formação militar, tem preparado, de maneira inconteste,
os seus alunos para o exercício de diferentes cargos e funções ao longo da carreira, sob
a ótica da moderna administração e o rigor da metodologia da pesquisa científica.
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Nesse contexto, a Revista da UNIFA aparece como o veículo de divulgação e
escoamento do conhecimento gerado pelo seus corpos docente e discente, com intuito
de melhor esclarecer, ao público em geral (civis e militares), sobre o trabalho
desenvolvido pela Universidade da Força Aérea, como também incentivar o
aprimoramento cultural e divulgar o desenvolvimento de pesquisas, as quais,
efetivamente, contribuem para a ampliação do conhecimento filosófico, científico,
militar e para o enriquecimento da comunidade aeroespacial e científica como um
todo.

Para tal, necessita-se implementar uma “cultura de publicação”, dotando-a de
sentido construtivo, não publicando apenas “pelo fato de publicar”, mas de maneira
que se possa contribuir significativamente para que os achados de nossas pesquisas
sejam mais úteis. Que essas as novas descobertas possam ser usadas para explicar,
predizer, ligar fatos empíricos, desenvolver doutrinas, estratégias, táticas e hipóteses
testáveis, apresentando algum valor prático de conduta.

Com o passar dos anos, a Revista vem adquirindo um aspecto científico e
apresentando artigos dirigidos ao meio acadêmico, sem, contudo, deixar de atender
aos interesses do leitor militar em geral. Esta tem sido uma preocupação, não só de
todo o corpo editorial, mas também do Comandante. Daí o cuidado em manter-se a
publicação de artigos de opinião, uma vez que existe um número elevado de militares
da reserva que se destacam por seu amplo e variado conhecimento, tanto erudito
quanto empírico. Assim, reconhece-se a importância de não se abrir mão dessa valorosa
fonte de informação, pois esses homens, capital intelectual de grande valor, muito a
têm a contribuir com a cultura e o conhecimento atual, pela sua reconhecida experiência
e dedicação na busca do saber.

O objetivo de nossa revista é o de permitir o acesso à abordagem científica do
Poder Aeroespacial, fazendo com que seus benefícios alcancem segmentos amplos da
população, público em geral, universitários, pesquisadores, instituições de ensino
públicas e privadas, organizações militares, além de pessoas ligadas à aviação.

Por fim, muito se passou nesses 23 anos, desde a criação desta Universidade, em
termos de conhecimento técnico-científico e da sua evolução. A UNIFA, por meio de
seu efetivo e de seu sistema de ensino, percorreu uma trajetória singular na história
das Ciências Aeronáuticas, acompanhando a vanguarda dessa evolução e dela
participando ativamente, oferecendo, não só a seus integrantes, mas também à
sociedade brasileira, técnicas, conhecimentos e métodos pesquisados e desenvolvidos,
projetando, assim, o Comando da Aeronáutica no meio científico.

Leitura de qualidade gera conhecimento.
Conhecimento é poder.

2-3
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A Influência de Problemas na
Coluna Vertebral sobre o
Desempenho Operacional e a
Segurança de Vôo na FAB

Resumo

O objetivo do presente estudo foi verificar a influência de problemas na coluna vertebral
no desempenho operacional e na segurança de vôo em pilotos da FAB. Estudos sugerem
uma maior prevalência de lombalgia (LBG) em pilotos quando comparados à população
em geral. Forças Aéreas de vários países têm considerado a lombalgia em pilotos
como um problema primário de saúde, com grande influência sobre a operacionalidade
da Força e como um fator de diminuição da segurança de vôo. A prevalência de LBG
encontrada em pilotos da FAB (41,3%), foi superior, quando comparada aos não-
aviadores (36,5%). Quando fracionada por tipo de aviação, a prevalência de LBG
encontrada foi: PH (60,5%), PI (47,9%), PP (35,2%), PC (34,6%) e PT (33,6%).
Verificou-se que 7,2% dos pilotos declararam já ter ficado incapacitados de voar e de
realizar serviços administrativos em função da dor nas costas, causando prejuízos
econômicos, administrativos e operacionais. Aproximadamente metade dos pilotos
que se queixam de dor admite que a LBG influencia negativamente o seu desempenho
durante o vôo. Os Aviadores brasileiros apresentaram índices de prevalência de algia
vertebral e LBG bastante significativos, demonstrando a necessidade de
aprofundamento de pesquisas nesse sentido, bem como a adoção de medidas de
prevenção efetivas em curto prazo, visando a melhora da qualidade de vida, da
segurança de vôo e da operacionalidade.

Palavras-chave: Coluna. Atividade Aérea. Segurança de vôo. Desempenho
Operacional.
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Introdução

Segundo Mella (2001), as disfunções da
coluna vertebral, causadoras de incapacidades
funcionais, são de alta prevalência no mundo,
o que tem levado os países a considerá-la como
um problema prioritário na determinação e
no gerenciamento de seus orçamentos.

Dentre os diversos problemas ligados à
coluna vertebral, destaca-se a lombalgia (LBG).
Caracterizada por dor na parte baixa da coluna,
é considerada uma das doenças mais comuns
no mundo ocidental, afetando aproxi-
madamente 80 a 85% da população, em
alguma época da sua vida (DREYER,1996).
Sua influência sócio-econômica é vasta, sendo
uma das maiores causas de falta ao trabalho
(absenteísmo) e levando, inclusive, à aposen-
tadoria precoce (INDAHL, 1995).

Alguns estudos apontam para uma maior
prevalência de dor lombar (DL) em pilotos
quando comparados à população em geral
(MOHLER, 2000; FROOM,1986).

Alterações como o aumento da capacidade
de carga G ou o aumento da autonomia, como
parte do avanço tecnológico apresentado pelas
novas aeronaves de combate, fizeram da
capacitação física se suas tripulações uma
condição crítica ao pleno cumprimento da
missão e a eficácia operacional de uma Força
Aérea (KIKUKAWA et al., 1994 apud DREW
et al., 2000). Neste cenário, enquadram-se as
aeronaves recém modernizadas e adquiridas
pela Força Aérea Brasileira (FAB), como os
F-5E M, F-2000 (Mirage), P-3AM, CASA
295 (C-105A) e H-60 L (Black-Hawk).

Em virtude de sua complexidade e dos
prejuízos que pode causar, as Forças Aéreas
de diversos países como Estados Unidos,
Inglaterra, Japão, Canadá, Israel, Espanha,
Iraque, Índia, Noruega, Suécia, dentre outros,
têm considerado a lombalgia em pilotos
como um problema primário de saúde, com
grande influência sobre a operacionalidade da

Força e como um fator de diminuição da
segurança de vôo, uma vez que a dor pode
distrair o piloto e vir a causar um incidente
ou acidente aeronáutico (SHANAHAN et al.,
1986; FROOM, 1986; SHEARD et al. 1996;
LOPEZ-LOPEZ et al. 2001; HANSEN &
WAGSTAFF, 2001).

O impacto econômico, administrativo e
operacional que a dor lombar pode trazer,
aliado à falta de literatura sobre o tema no
Brasil, torna necessário o aprofundamento no
estudo dessa disfunção. O presente estudo
identificou a dimensão da prevalência de
lombalgia em pilotos da Força Aérea Brasileira
(FAB), com o intuito de alertar a Força sobre
o problema e de oferecer substrato para a
elaboração de programas de prevenção,
melhoria da saúde e da qualidade de vida
dessa classe.

Acredita-se que os resultados apresen-
tados pelo presente artigo irão contribuir para
o esclarecimento do processo da lombalgia e
de outros desconfortos da coluna vertebral
em pilotos da FAB, como também servirão
para alertar as autoridades competentes da
relevância do assunto e da necessidade de se
investir nesse campo do conhecimento. Tal
contribuição poderá auxiliar as possíveis
mudanças de comportamento da referida
atividade, beneficiando de forma preventiva
os pilotos.

Em função da importância que vários
países têm dado ao estudo da LBG em pilotos
e das conseqüências que podem advir dessa
disfunção, desde a queda da qualidade de vida
e do desempenho operacional dos pilotos,
passando pelos gastos com assistência médica,
até chegar à segurança de vôo, foi que o autor
deste trabalho se motivou a realizá-lo.

2 Revisão
De maneira a melhor elucidar a situação

e a importância dada à lombalgia e aos seus
efeitos maléficos pelas pricipais Forças
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Armadas do mundo, faz-se necessária a
divulgação de alguns estudos realizados pela
comunidade científica militar ou vinculada ao
Poder Aeroespacial.

2.1 Lombalgia em Pilotos
Como comentado anteriormente, Forças

Aéreas de diversos países têm se preocupado
e estudado bastante a prevalência de LBG
em seus pilotos, bem como as suas conse-
qüências prejudiciais à segurança de vôo, ao
desempenho operacional e a saúde de suas
tripulações, como se pode verificar nos
estudos abaixo exemplificados.

Em um estudo realizado por Bongers et
al. (1990) com 100 pilotos de helicóptero (PH)
e com 297 oficiais da Força Aérea Holandesa
que trabalhavam com serviços de escritório
(grupo de comparação-GC), a prevalência de
dor nas costas encontrada por faixa etária foi
de 80% para PH contra 12% do GC, para
idades abaixo de 25 anos, 57% (PH) e 19%
(GC), para idades entre 26 e 35 anos, 80%
(PH) e 23% (GC), para idades compreendidas
entre 36 e 45 anos e 48%(PH) e 25%(GC),
para idade entre 46 e 55 anos.

Após um levantamento realizado na
Austrália com 131 PH militares, verificou-se
que 16% reportaram LBG regular associada
ao vôo, 28% se queixaram de desconforto
nas costas e 39% relataram que sentiam DL
ocasionalmente. Destes, 85% mencionaram
que sentiam dor durante ou após o vôo e
afirmaram que a causa da LBG estava
relacionada com a atividade aérea (SHEARD
et al., 1996).

Em pesquisa realizada com 174 pilotos
de 45 aeródromos do Reino Unido e da
Irlanda, pertencentes a aviação geral (instrução
de vôo, operações de frete, táxi aéreo,
operações de cargas pequenas, vôos parti-
culares, recreativos e esportivos), 53%
relataram sentir dor ou desconforto na coluna
vertebral (SIMPSON, 2003).

Na Força Aérea Norueguesa a LBG é
considerada um problema primário de saúde
entre os pilotos de helicóptero e um pouco
menos grave entre os demais tripulantes,
sendo apontada a postura assimétrica adotada
por essa classe de pilotos como o fator
etiológico (causa) mais importante (HANSEN
& WAGSTAFF, 2001). Essa postura assimé-
trica refere-se a postura que o PH é obrigado
a adotar durante o vôo (tronco inclinado à
frente e inclinado e rodado à esquerda) em
função da disposição dos comandos de vôo
(cíclico e coletivo). Segundo Bongers et al.
(1990) essa posição exigiria um elevado
esforço da musculatura paravertebral
(grifo nosso).

Cabe ressaltar que apesar de diversos
autores afirmarem que aproximadamente
80% dos casos de LBG estarem relacionados
a uma musculatura paravertebral debilitada,
esses mesmos autores concordam que apenas
com exercícios específicos é possível fortalecer
essa musculatura, prevenir e tratar esse
distúrbio (CARPENTER, et al., 1991; FRITZ
et al.,1998; IVERSEN, 2000; KENDALL,
1990; POLLOCK & WILMORE, 1993).

Esse consenso é corroborado por Da
Silva et al. (2002) ao verificar que o fato de
sua amostra ser fisicamente ativa não
influenciava na prevalência de LBG e, ainda,
em outro estudo, Da Silva (2004), após
comparar dois grupos de PH da FAB (n=77),
por um período de 12 semanas, onde o grupo
experimental (GE) realizava um programa
específico para a redução da DL (n=38) e o
grupo de comparação (GC - n=39) realizava
exercícios generalizados (Instrução de
Educação Física), observou uma redução de
36% nos níveis de dor daqueles que rea-
lizavam o programa de exercícios específicos
quando comparados ao grupo que não o
realizava.

Os resultados do estudo de Sheard et al.
(1996), na Marinha Britânica, demonstraram
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que os pilotos de helicóptero apresentaram
uma prevalência de LBG de 82%, bem su-
perior ao do grupo de comparação formado
por oficiais do serviço administrativo (52%).

Num estudo realizado nas Forças
Aeromóveis do Exército Espanhol, apro-
ximadamente 78% dos PH relataram sentir
dor nas costas ou algia vertebral (AV) durante
a atividade aérea, sendo que 60% referiram
que a dor ocorria na região lombar (LOPEZ-
LOPEZ, et al. 2001).

Froom et al. (1986) em pesquisa com 373
pilotos de caça (PC), 264 pilotos de
helicóptero (PH) e 165 pilotos de transporte
(PT), todos da Força Aérea Israelense,
verificaram que os PH apresentaram pre-
valência de LBG crônica (dor constante, com
necessidade de longos períodos de repouso
e com irradiação para as pernas) similar
pilotos de transporte e que os PC possuíam
aproximadamente o dobro da prevalência de
LBG crônica quando comparados aos pilotos
de transporte e de helicóptero. Por outro lado,
os PH apre-sentaram uma prevalência de
34,5% contra 12,9% dos pilotos de caça e
4,8% dos pilotos de transporte no que se
referia à LBG sentida durante ou imediata-
mente após o vôo (LBG recorrente).

Segundo Bowden (1987), uma possível
explicação para tal, seria a grande carga a que
as estruturas da coluna estão expostas como
conseqüência da grande velocidade e da força
da gravidade que ocorre durante as manobras
de um avião de caça e que possivelmente
levam a danos permanentes à coluna,
ocasionando a dor crônica. Por outro lado,
apesar de a vibração do helicóptero ser mais
persistente, a carga é menos severa, sendo o
grande esforço sobre a coluna decorrente da
postura e da vibração, ocasionando dor du-
rante ou imediatamente após o vôo e
cessando após um período de uma a duas
horas de repouso (dor recorrente).

Vários aviadores têm se queixado de

problemas no pescoço (cervicalgias) ou dores
lombares durante o vôo em aeronaves de alta
performance. Outros têm reportado que esses
sintomas são apenas “coisas da vida” ou,
ainda “ossos do ofício” (DREW, 2000).

Drew et al. (2000) em seu estudo
comparativo entre pilotos de caça e pilotos
de transporte, entre os 161 aviadores que
participaram da pesquisa, 79 devolveram os
questionários (49% de participação), sendo
36 PC e 43 PT. Nesse estudo não foram
encontradas diferenças significativas entre as
prevalências de dores cervicais e lombares,
sendo encontradas as taxas para PC e de PT,
respectivamente, 73% e 58% para cervicalgia
e 35% e 32% para lombalgia. Dentre os PC,
54% relataram sentir uma dor cervical aguda
em vôos de grande carga G, mesmo que de
curta duração.

Yacovane et al. (1992, apud DREW et
al., 2000), em seu estudo longitudinal de 10
anos (1980-1990), concluíram que a lesão mais
comum associada à carga G foi a distensão
da musculatura cervical (torcicolo), que é
bastante exigida em missões de combate
aéreo. A pesquisa também encontrou
evidências de que exercícios de alongamento
são úteis na prevenção do torcicolo.

Corroborando a pesquisa acima, Ang et
al. (2005) afirmam que para proteger e
estabilizar a cabeça e o pescoço no ambiente
de alta carga G é necessário uma musculatura
cervical fortalecida. Em seu estudo de
comparação da fadiga muscular no pescoço
entre pilotos de caça e de helicóptero,
verificou-se que uma musculatura cervical
fraca em pilotos de caça pode causar um nível
elevado de dor e até reduzir a eficácia da
missão, da mesma maneira como foi
observado que os PH com cervicalgia
também apresentavam os músculos do
pescoço enfraquecidos. Os referidos autores
sugerem que devam ser realizados exercícios
preventivos específicos, não só para essas duas
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classes de pilotos, mas para todas as outras.
Bonger et al. (1990) verificaram que os

PH com LBG apresentam, significativamente,
um maior número de horas totais de vôo e
de horas de vôo por dia, um maior estresse
mental e tensão durante o vôo do que os
pilotos sem história de dor. O que indica a
necessidade de uma maior atenção na
prevenção/tratamento da LBG nas unidades
de instrução.

Em um levantamento epidemiológico
realizado no Brasil por Da Silva et al. (2002),
com 197 pilotos de helicóptero, onde 106
eram militares (28 do Exército e 78 da FAB)
e 91 civis, confirmou-se que a prevalência de
lombalgia em pilotos de helicóptero brasi-
leiros também é bastante elevada, alcançando
índices de 44,6%. Desse grupo, 98,2%
relataram dor durante ou imediatamente após
o vôo e desaparecimento da mesma com a
cessão da atividade aérea ou algumas horas
após (características da LBG recorrente).

Em um estudo mais recente realizado
com 171 PH da Força Aérea Brasileira (100%
dos pilotos lotados nos seis esquadrões de
helicóptero), encontrou-se uma prevalência de
dor lombar, ainda mais alarmante, de 66,92%,
sendo que apenas 18,2% relataram que a dor
não tinha relação com o vôo (DA SILVA,
2004).

Traumas mecânicos, obesidade, tipo de
ocupação e idade, encontram-se entre seus
fatores de risco. Embora a LBG seja
considerada como um distúrbio comum en-
tre os pilotos em geral, determinar a sua causa
é muito difícil. Contudo, pode-se apontar
alguns fatores desencadeantes como o
condicionamento físico do piloto, sua postura
e o nível de estresse (MOHLER, 2000).

Segundo Lopez-Lopez et al. (2001), além
dos fatores como postura e vibração, deve-
se considerar outros fatores como contri-
buintes na produção da dor lombar em PH:

• A presença de alguma disfunção verte-

bral (congênita, degenerativa ou traumática);
• A freqüência dos vôos, pois os sintomas

tornam-se mais severos quando os pilotos
voam mais de 4 horas por dia ou mais de 40
horas por semana, ou, ainda, em vôos com
duração acima de duas horas;

• Horas totais de vôo;
• A tensão muscular necessária para

manobrar e controlar a aeronave em função
do tipo de vôo;

• A idade e a quantidade de tempo que
voa têm relação linear com a DL;

• Fatores relacionados com o estilo de
vida (alimentação, condicionamento físico,
sedentarismo) (LOPEZ-LOPEZ et al., 2001,
p.40).

Mohler (2000) comenta que embora não
se tenha evidenciado a causa da dor lombar
em pilotos, deve-se considerar alguns fatores
que podem contribuir para o seu aparecimento:

• Baixo condicionamento físico – baixo
tônus muscular, ligamentos e tendões fracos,
movimentos articulares reduzidos e baixa
flexibilidade vertebral, aumentam as chances
de desencadear problemas lombares;

• Obesidade – a gordura abdominal
excessiva produz um esforço crônico sobre
a coluna lombar;

• Postura sentada – mantida por longos
períodos exerce uma grande carga sobre a
coluna lombar;

• Nutrição inadequada – insuficiência de
minerais na dieta pode resultar na perda de
cálcio pelos ossos e no aparecimento de
distúrbios ósseos;

• Tosse crônica – a tosse crônica espon-
tânea, que normalmente acomete os fumantes,
causa uma sobrecarga na coluna lombar (CL),
podendo conduzir o piloto a algum problema
lombar ou agravar algum já existente; e

• Postura inadequada – inclinação e/ou
torção excessiva podem causar um des-
locamento do disco, produzindo dor e
possivelmente desencadeando algum distúrbio
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vertebral (MOHLER, 2000, p.41).
Delahaye, Auffret, Metges, Poirier e Vettes

(1982) apud Simpson (2003) sugeriram três
causas para os problemas músculo-esque-
léticos relacionados a DL em pilotos:

• Postura estática e sem opção de mu-
dança;

• Postura errada ou fora do recomen-
dado; e

• Pressão suportada pela musculatura
paravertebral (SIMPSON, 2003).

De acordo com Oliver & Middleditch
(1998), o ângulo do encosto de uma cadeira
exerce uma influência significativa sobre a
coluna e o aumento da sua inclinação para
trás, reduz a atividade do eretor da coluna.

Confirmando as assertivas de Oliver &
Middleditch (1998), La Rechèrche (1986 apud
VIEL & ESNAULT, 2000), por meio da
sua teoria da “Posição da Geometria
Mínima”, afirma que a menor pressão
sobre a coluna lombar, na posição sentada,
ocorre num ângulo de 128°, contudo em
função da necessidade de se olhar para
frente, este ângulo deve ser ajustado
entre 100° e 105° (grifo nosso).

A postura errada muitas vezes está
relacionada a um desenho equivocado do
assento, uma vez que não fornecerá uma
boa postura ao piloto durante o vôo
(SIMPSON, 2003). O desenho do assento
das cadeiras baseado em princípios
ergonômicos e medidas antropomé-
tricas é a condição básica que deve ser
atendida para assegurar ao pi loto
conforto e saúde,  entretanto essa
exigência  raramente é atendida
(GROOSSENS & FRANSEN, 2000 apud
SIMPSON, 2003).

Um estudo realizado com diversos
assentos utilizados pelos pilotos da aviação
civil e militar identificou que nenhum deles
atendia aos critérios básicos de ergonomia
e de biome-cânica. A análise revelou que,

de maneira geral, os assentos deveriam ser
mais confortáveis e espaçosos, apresentar
um suporte lombar eficiente, ter os ajustes
do apoio de braços melhorados, permitir
a modificação dos ângulos do encosto,
ajustes de posição vertical ,  lateral e
horizontal, além de um ajuste do apoio de
cabeça (MOHLER, 2000).

Em estudo recente, realizado por Da Silva
(2006 a, b, c), com assentos de algumas
aeronaves operadas pela Força Aérea Brasileira,
verificou-se que, de acordo com o quadro 1 e
em conformidade com Mohler (2000), o
desenho dos assentos não proporcionam o
conforto necessário a saúde e ao bem estar
dos pilotos, podendo ser considerado como
um fator de diminuição da capacidade
operacional e da segurança de vôo.

De maneira a atender os requisitos de
conforto, de ergonomia e de biomecânica,
os assentos de aeronaves devem, dentre outras
necessidades, ser estofados e revestidos com
material que permita a transpiração (evitando-
se o couro, a napa e o curvim), possuir regu-
lagem de ajuste vertical, horizontal e de

Quadro 1 – Análise básica dos assentos dos pilotos das aeronaves operadas
pela FAB.
Fonte: Da Silva, G.V. Padrão Específico de Desempenho e Treinamento
Específico para Tripulantes das Aviações de Asas Rotativas, Patrulha e
Transporte (2006 a, b, c).
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inclinação, possuir apoio lombar adequado e
espaço para a acomodação da massa glútea
(ambos necessários à manutenção da
curvatura lombar na posição sentada), possuir
apoio para os braços, se possível ajustável (DA
SILVA, 2006 a, b, c).

2.2 A Influência da Dor Lombar no Desempenho
Operacional e na Segurança de Vôo

Embora, normalmente, a LBG não
incapacite o piloto ao vôo, a falta de atenção
que ela pode causar pode ter um grande
impacto sobre a segurança de vôo (SHEARD
et al. 1996).

A Marinha Inglesa tem demonstrado uma
grande preocupação com as dores lombares
que hostilizam os tripulantes de helicópteros,
uma vez que a persistência da dor pode causar
distração do piloto e interferir na execução
dos complexos procedimentos que o vôo
exige, principalmente quando em vôo IFR.
Assim, esse distúrbio tem sido visto, tanto
pela Marinha quanto pelo Exército inglês,
não só como um problema de saúde, mas
também como um fator de interferência
na operacionalidade dos esquadrões
(SHEARD et al. 1996, grifo nosso).

Shanahan et al. (1986) comentam que a
lombalgia em PH tem uma grande impor-
tância na segurança de vôo, uma vez que a
sensação dolorosa pode distrair o piloto
durante o vôo, o que pode causar o
encurtamento ou cancelamento da missão, um
incidente ou até um acidente aeronáutico.

Hansen & Wagstaff  (2001) destacam a
LBG em pilotos como um importante fator
de aumento de riscos sobre a segurança
de vôo, tendo sido verificado que 48,6% dos
pilotos que sofriam de lombalgia reportaram
que a dor exercia uma grande influência
sobre a sua qualidade de trabalho (grifo
nosso).

Num estudo realizado com 129 pilotos
de F-15 da Força Aérea do Japão, 115 deles

(89,1%) reclamaram de dor cervical e lombar
relacionada ao vôo, dentre estes 44 (34%)
reportaram que a dor na coluna afetava
consideravelmente o seu desempenho
durante o vôo (KIKUKAWA et al., 1994
apud DREW et al., 2000, grifo nosso).

Esses autores reforçam a gravidade da
situação ao comentarem que em uma revisão
de 10 anos realizada pela Força Aérea
Canadense, a dor lombar foi apontada como
segunda causa mais comum de restrições
operacionais para o vôo.

No Brasil, apesar de não se verificar uma
preocupação com os efeitos da DL sobre a
atividade aérea e suas possíveis conseqüências
sobre a diminuição da segurança de vôo e da
operacionalidade, observa-se que os aspectos
fisiológicos são levados em conta pelo Centro
de Investigação e Prevenção de Acidentes
Aeronáuticos (CENIPA) quando da inves-
tigação de um acidente aeronáutico, conforme
tabela 1a seguir.

Pela tabela é possível identificar que, no
meio militar, o aspecto fisiológico, como fator
contribuinte dos acidentes aeronáuticos, as-
sume um papel relativamente importante,
afetando entre 18,2 e 34% dos casos. Mesmo
assim, de maneira geral, não se percebe no
Comando da Aeronáutica (COMAER) uma
preocupação com as possíveis ações preven-
tivas relativas a esse fator.

3 Metodologia

Para a realização da pesquisa em lide, fo-
ram distribuídos questionários aos oficias
aviadores da Força Aérea Brasileira, do efetivo
de todos os esquadrões operacionais

Tabela 1 - Acidentes por fator contribuinte (aspectos fisiológicos).
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subordinados à 2ª, 3ª e 5ª Força Aérea (FAe),
do efetivo dos instrutores de vôo da
Academia da Força Aérea (AFA) e aos
militares das seguintes OM administrativas:
CCA-RJ, SJ e BR, DIRAP e 1° GCC. Dos
656 questionários distribuídos aos militares
das OM administrativas foram devolvidos
446 (68%). Na população estudada (789
aviadores) a taxa de participação foi a mesma
(68%), tendo retornado 537 questionários.

O questionário aplicado foi adaptado do
estudo de Bongers et al. (1990), utilizado
também em outros dois estudos realizados
na Holanda (MUSSON et al. 1987,
BOSHUIZEN et al. 1989), acerca do efeito
do vôo de helicóptero sobre a saúde dos
pilotos. Os dados coletados no referido
instrumento foram: idade, peso, altura, horas
totais de vôo, média de horas voadas por
semana, nível de atividade física, característica,
intensidade e região da dor, sua relação com
o vôo, dentre outros. Para os não-aerona-
vegantes o termo vôo foi substituído por
posição sentada.

Após a análise dos questionários rece-
bidos, foram excluídos do estudo os
incompletos e aqueles preenchidos por
militares do sexo feminino, em seguida os
questionários foram separados de maneira a
constituírem dois grupos: um de estudo-GE
(com 531 aviadores - n= 531) e um de
comparação-GC (com 351 não-tripulantes -
n= 351), dessa forma, a amostra total do estudo
foi formada por 882 sujeitos, todos do sexo
masculino, com idades entre 19 e 57 anos.

Os 531 pilotos foram divididos por
aviação ficando assim constituídos: pilotos de
helicóptero – PH (n=114), pilotos de caça –
PC (n= 159), pilotos de patrulha – PP (n=
88), pilotos de transporte – PT (n= 122) e
pilotos de instrução – PI (n= 48), conforme
tabela 2.

O estudo em tela foi acompanhado pelo
tratamento estatístico a bem das normas

básicas mantenedoras da cientificidade da
pesquisa. O nível de significância observado
foi de p<0,05, isto é, 95% de certeza nas
afirmativas e/ou negativas que o presente
estudo venha denotar.

O tratamento estatístico foi dividido em
duas partes: a primeira relativa à estatística
descritiva, na qual se determinaram as
distribuições de freqüências para os dados
de natureza discreta e nominal, isto é, os que
obedecem ao sistema de contagem conforme
o processo específico de classificação, além
dos dados de natureza contínua, quer dizer,
aqueles que obedecem a um sistema métrico
bem definido, e põem em prática, os
parâmetros de média, desvio-padrão, mínimo
e máximo. A segunda parte tratou da estatística
inferencial, por meio da qual aplicaram-se os
testes de hipóteses. Utilizou-se, então, o teste
não-paramétrico qui-quadrado.

Cabe ressaltar que todo o banco de
dados, a estatística descritiva e a inferencial
(qui-quadrado) foram realizados no
programa Statistca for Windows 5.5 (Stat Soft,
2000). Para a confecção dos gráficos, os
dados foram importados para o programa
Microsoft Excel (Office 2000).

4 Resultados e Discussão (a realidade da FAB)
A partir da análise dos resultados,

verificou-se que a prevalência de LBG foi
mais elevada em aviadores (41,3%) quando
comparados aos não-aviadores (36,5%).
Quando fracionada por tipo de aviação, a
prevalência de dor na região baixa das costas
(LBG) se manifestou da seguinte forma, em
ordem decrescente: PH (60,5%), PI (47,9%),
PP (35,2%), PC (34,6%) e PT (33,6%),
conforme tabela 2.

Fonte: Pesquisa de campo.

Tabela 2 - Prevalência de lombalgia por tipo de aviação.
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Se considerarmos as outras regiões da
coluna (cervical e torácica), a prevalência de
AV encontrada foi de PH (66,7%), PI (58,3%),
PP (46,6%), PC (44,7%) e PT (36%), sendo a
dor na região cervical a de segunda maior pre-
valência com 6,8% (PP), 5% (PC) e 4,2% (PI)

Verificou-se que 7,2% dos pilotos e 11,4%
do Grupo de Comparação declararam já
terem ficado incapacitados de voar e de
realizar serviços administrativos em função
da dor nas costas, causando prejuízos
econômicos, administrativos e operacionais.
Sendo que a referida incapacidade ultrapassou
a duração de uma semana, em pelo menos
3% dos aviadores e 7% do GC (Gráfico 1).

Mais de 30% dos pilotos relataram dor
durante ou imediatamente após o vôo e
apenas 16% declararam que a dor não estava
associada à atividade aérea.

Aproximadamente metade dos pilotos
que se queixam de dor admite que a LBG
influencia negativamente o seu desempenho
durante o vôo e que mais de 75% dos
militares que faziam parte do Grupo de
Comparação relataram que a LBG exerce
influência sobre a qualidade das suas tarefas
profissionais (Gráfico 2).

Por meio dos resultados obtidos, pode-
se observar que mesmo a amostra experi-
mental (formada pelos pilotos) tendo sido

4-17

Gráfico 2- Influência negativa da dor no desempenho
profissional.

Gráfico 1- Período de incapacidade devido a LBG.

considerada como fisicamente ativa, a
prevalência de LBG foi de 41,3% dos pilotos
contra 35,6% do GC. Tal verificação sugere
que a prática da atividade física por si só não
é um fator determinante na prevenção da DL
em pilotos, mas como suportam alguns
pesquisadores, a prevenção deve ser realizada
por meio de exercícios específicos para o
fortalecimento e estabilização da musculatura
paravertebral, corroborando os achados de
Da Silva (2002 e 2004), bem como as
afirmações de Carpenter et al. (1991); Fritz et
al. (1998); Iversen (2000); Kendall (1990); Pol-
lock & Wilmore (1993), dentre outros.

Verificou-se também uma maior
prevalência de LBG (60,5%) por parte dos
PH em com-paração aos demais pilotos,
seguidos de perto pelos PP que apresentaram
as prevalências de 46,6% e 35,2% para dor
nas costas (AV) e LBG , respectivamente.
Contudo, para esse segundo grupo de pilotos
(PP) não foi possível realizar qualquer análise
comparativa, pois não foram encontrados
dados na literatura sobre pilotos de patrulha.
Este fato reveste-se de grande importância
ao indicar à comunidade científica que esta
classe de pilotos necessita de investigações
mais aprofundadas e novas pesquisas que
possam entender melhor esse fenômeno. Da
mesma forma, o presente estudo revela que
os pilotos de instrução aérea (PI) encontram-
se no mesmo contexto dos PP.
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Dentre os tipos de aviação estudados, a
Aviação de Patrulha foi a que apresentou uma
maior prevalência da dor crônica (20,5%),
seguida pela de Asas Rotativas (16,7%), de
Instrução de Vôo (14,6%), de Caça (10,7%) e de
Transporte (8,2%). Esses achados contradizem
os estudos de Froom et al. (1986) que encon-
traram nos PC o dobro da prevalência de dor
crônica quando comparados com os PH e PT.

O percentual de quase 50% dos pilotos
que sentem dor, e que admitiram que a LBG
exerce influência negativa sobre o seu
desempenho durante o vôo (Gráfico 2), é
um dado preocupante e que deve ser melhor
estudado e analisado posteriormente, pois
pode ser considerado como um fator
contribuinte para a ocorrência de acidentes
aeronáuticos, além de ser um limitador
operacional.

Esse resultado corrobora os achados de
Hansen & Wagstaff  (2001) que destacam a
importância de se considerar a LBG como
fator de aumento de riscos sobre a segurança
de vôo, uma vez que foi verificado que 48,6%
dos pilotos Noruegueses (praticamente o
mesmo índice encontrado no presente estudo
– 48,7%) que sofriam de lombalgia
reportaram que a dor exercia uma grande
influência negativa sobre a sua qualidade de
trabalho.

A significativa dependência encontrada
(p<0,05) entre o tipo de aviação e a dor
lombar indica que algumas aviações são mais
propícias ao desenvolvimento da LBG por
seus tripulantes. Os pilotos mais afetados fo-
ram os PH (66,7%), confirmando pesquisas
anteriores. Contudo, a segunda maior
prevalência ocorreu com os PI (58,3%), dos
quais o autor não encontrou dados na
literatura. O mesmo aconteceu com aqueles
que apresentaram a terceira maior prevalência,
os PP (46,6%), quase empatados com os PC
(44,7%). Por último, os PT, com 36%,
confirmaram os dados da literatura, ficando

atrás dos PH e dos PC (FROOM et al., 1986;
HANSEN & WAGSTAFF. 2001; DREW et
al., 2000), apesar de uma prevalência supe-
rior a encontrada nas pesquisas dos autores
citados.

Mais uma vez, o presente estudo aponta
no sentido de que outras classes de pilotos,
que não tem sido alvo de pesquisas, também
são hostilizados pela dor nas costas, corro-
borando os as sugestões de Ang et al. (2005).

A Incapacidade Funcional também
apresentou forte dependência em relação a
variável Tipo de Aviação (p<0,05), pois dos
38 pilotos que reportaram já terem perma-
necido incapazes para a atividade aérea, 31,6%
pertenciam a Aviação de Caça, 29% a Aviação
de Patrulha, 18,4% a Aviação de Asas
Rotativas, 13% a Aviação de Transporte e
apenas 8% a Aviação de Instrução de Vôo.

Houve uma relevante influência do tipo
de atividade aérea (característica) sobre a
prevalência da LBG na amostra experimen-
tal estudada (p<0,05), destacando-se as
Aviações de Asas Rotativas, de Instrução de
Vôo e de Patrulha, como as principais
responsáveis pela associação entre atividade
aérea e LBG.

Cabe ressaltar a significativa relação de
dependência entre Padrão da Dor, Ocor-
rência da Dor, Dor Crônica/Recorrente e
Influência da Dor no Desempenho Pro-
fissional (p<0,05), demonstrando que a
atividade aérea possui grande influência, não
só sobre a prevalência, mas também, sobre
as características da dor (padrão, freqüência,
persistência, intensidade), região da coluna em
que a dor se manifesta, o tipo de dor (Crônica
e Recorrente), confirmando a característica
recorrente da dor que afeta os pilotos.

Conclusão
Existem poucos dados sobre lombalgia

em pilotos em geral na literatura mundial e,
no Brasil, acredita-se ser este o primeiro
estudo realizado de maneira abrangente.
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As Forças Aéreas de vários países têm se
dedicado ao estudo da lombalgia em pilotos
e buscado soluções para essa disfunção, o
mesmo não foi observado em relação à Força
Aérea Brasileira, apesar de os índices de dor
lombar serem similares e até maiores que os
de outros países e, da mesma maneira,
preocupantes e prejudiciais ao desempenho
operacional e a segurança de vôo.

Os Aviadores brasileiros apresentaram
índices de prevalência de AV e LBG bastante
significativos, demonstrando a necessidade de
aprofundamento de pesquisas nesse sentido,
bem como a adoção de medidas de pre-
venção efetivas, em curto prazo, visando a
melhora da qualidade de vida, da segurança
de vôo e operacional dessas classes.

Na avaliação da dor distribuída nas
regiões da coluna ficou caracterizado que a
dor na região lombar é a mais comum entre
os pilotos pesquisados e a segunda região
com maior queixa de dor foi a cervical. Com
destaque para os PP que apresentaram a maior
prevalência de cervicalgia dentre os pilotos
pesquisados (6,8%).

O condicionamento físico e a prática
regular de exercícios não-específicos, não
atuaram como fatores de prevenção de dor
lombar na amostra experimental ou de
comparação. Confirmando a necessidade da
realização de exercícios específicos para a
estabilização da coluna e para as exigên-
cias do vôo. Contudo, há indícios que o
sedentarismo leva a um aumento da mor-
bidade (sofrimento), tornando a disfunção
mais incapacitante e mais dispendiosa para o
sistema de saúde. O que demonstra, também,
a necessidade da manutenção de um bom
nível de condicionamento físico geral.

O tipo de aviação exerce grande influên-
cia tanto na prevalência quanto na característica
da DL, o que deve ser observado quando a
escolha de intervenções ou programas de
prevenção, realizando procedimentos

diferentes para cada classe de pilotos. Os
pilotos de Patrulha foram os que apre-
sentaram a maior prevalência da dor crônica
(20,5%), seguidos pelos de Asas Rotativas
(16,7%), de Instrução de Vôo (14,6%), de
Caça (10,7%) e de Transporte (8,2%). A dor
crônica confirma a necessidade de se trabalhar
em prevenção e na necessidade de se manter
uma musculatura paravertebral forte.

A incapacidade funcional a que ambos
os grupos relataram em função da dor
lombar, confirma o seu potencial em
produzir prejuízos econômicos, funcionais e
operacionais, como já tem sido observado
no Canadá e na Noruega. Uma vez que, no
presente estudo, ficou evidenciado que a
mesma afetou 31,6% dos PC, 29% dos PP e
18,4% dos PH, o que é um indicador de que
a LBG pode vir a prejudicar o rendimento
operacional (disponibilidade das tri-
pulações) caso não seja providenciada
alguma intervenção nesse quadro.

A influência negativa que a dor exerce no
desempenho profissional em aproxima-
damente metade dos pilotos acometidos pela
LBG, faz dessa disfunção um importante fator
contribuinte, em potencial, para a ocorrência
de incidentes ou acidentes aeronáuticos,
comprometendo a segurança de vôo.

A atividade aérea demonstrou possuir
grande influência, não só sobre a prevalência,
mas também, sobre as características da dor
(padrão, freqüência, persistência, intensidade),
região da coluna em que a dor se manifesta e
o tipo de dor (Crônica e Recorrente),
guardando diferenças também significativas
entre os tipos de aviação.

A presente pesquisa levantou evidências
de que a LBG que acomete os pilotos
brasileiros (com as variações esperadas entre
os tipos de aviação) também deve ser
encarada como um problema para a saúde e
qualidade de vida dos pilotos, para a
disponibilidade para a atividade aérea, para o
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desempenho operacional e para a segurança
de vôo, necessitando de medidas efetivas de
combate e prevenção.

Apesar de existirem estudos, em outros
países, acerca da lombalgia em pilotos e de
se conhecer os possíveis fatores etiológicos,
bem como as implicações de saúde, de
qualidade de vida, operacionais e de segurança
de vôo, pouco ou nada se tem feito na busca
de soluções terapêuticas e/ou ergonômicas
visando o tratamento ou a prevenção desse
quadro no COMAER, possivelmente, por
desconhecimento da magnitude dos prejuízos
e implicações.

Um F-5E Modernizado ou Mirage 2000
(F-2000) com uma equipagem que não possui
condições físicas de sustentar uma carga de 9
G constante ou que a dor na coluna vertebral
limita o seu desempenho no combate aéreo,
não cumpre 100% da sua missão. Da mesma
forma, equipamentos como: H-60L, P-3AM
ou CASA 295 com uma tripulação limitada
operacionalmente, pela dor, em função de
não possuir uma musculatura paravertebral
em condições de resistir às mais diversas
exigências do vôo, adicionada à utilização de
assentos que não atendem às caracterís-
ticas morfológicas dos pilotos brasileiros,
comprometerão o cumprimento pleno e o
sucesso da sua missão por simples limitação
humana.

O conhecimento produzido pelo presente
estudo engendrou demonstrar a magnitude
dos prejuízos provocados pela dor ou
desconforto na coluna em pilotos da FAB e
fornecer uma base racional para auxiliar a
escolha das intervenções a serem imple-
mentadas, em função da situação encontrada.
Buscou, principalmente e concomitantemente,
a aquisição e o aprofundamento de um
conhecimento necessário à melhora da
operacionalidade e da segurança de vôo no
COMAER por meio da aplicação dos
conceitos do condicionamento físico, da

ergonomia e da biomecânica, que permitirão
uma melhor interação do binômio Homem/
Máquina, proporcionando a maximização do
rendimento dos modernos vetores de
combate que a FAB vem adquirindo ao longo
dos últimos anos.

Dessa forma, espera-se ter fornecido
informações necessárias para a tomada de
atitudes que possam trazer como conse-
qüências a melhora da qualidade de vida dos
pilotos, a diminuição do absenteísmo, o
aumento da segurança de vôo, a melhora do
rendimento operacional e a diminuição dos
gastos com assistência médica. Em fim, que
se possa obter diversas vantagens nas áreas
da saúde, operacional, administrativa,
econômica e da segurança de vôo, onde se
beneficiam instituições militares, tripulantes e
passageiros.

Sugestões

Cabe ressaltar que as recomendações que
serão aqui descritas necessitam do empenho
de autoridades, comandantes e tripulantes e
de todos que estão ligados direta ou
indiretamente ao vôo.

Para que se tenha êxito na redução da
sintomatologia lombálgica, bem como na
prevenção da LBG crônica, na melhora da
qualidade de vida e da operacionalidade,
como também na prevenção de acidentes
aeronáuticos, faz-se necessário que os
aeronavegantes, em geral, sejam envolvidos
em programas terapêuticos e de mudanças
de alguns hábitos e procedimentos realizados
antes, durante e após o vôo.

Assim, para que se possa contribuir com
a melhora desse quadro, algumas ações
podem ser realizadas, são elas:

• Promover a educação e a informação
dos pilotos quanto as possíveis causas
desencadeantes da LBG nessa classe (a
reunião anual de cada tipo de aviação é uma
excelente oportunidade para isso);
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• Orientar corretamente, com o auxílio
de recursos didáticos, as formas de preven-
ção e os cuidados a serem tomados nas
atividades da vida diária e nas atividades da
vida profissional (AVDs e AVPs);

• Conscientizar e envolver os tripulantes,
médicos e OSV no trabalho preventivo, para
que participem ativamente das palestras e do
tratamento/treinamento em grupo;

• Incentivar o hábito dos tripulantes em
praticar os exercícios específicos, regularmen-
te, previstos em quadro de trabalho semanal e,
se possível, que se torne um hábito diário;

• Promover os meios (sala de musculação
com aparelhos voltados para as exigências do
vôo e horário obrigatório para a prática –
pelo menos 3 vezes por semana) visando o
fortalecimento dos músculos do tronco,
principalmente, aqueles envolvidos na
estabilização da coluna e nas exigências de cada
tipo de aviação, de acordo com um programa
de exercícios específicos;

• Providenciar, junto ao CIEAR, a
capacitação de pelo menos 02 (dois) militares
do efetivo do Esquadrão como Orientadores
do Treinamento Físico-Profissional Militar,
para o correto acompanhamento e orientação
dos exercícios específicos;

• Confeccionar e distribuir folheto
explicativo de como realizar corretamente os
exercícios, bem como os hábitos e cuidados
à prevenção e à manutenção de uma coluna
sadia nas AVDs e AVPs (ex. Ajuste correto
do assento – altura e inclinação – visando a
prevenção);

• Realizar alongamentos específicos antes,
durante e após o vôo, pelo menos a cada
hora, pois ajuda a tirar a sobrecarga das
estruturas de suporte, promover circulação e
manter a flexibilidade;

• O problema da LBG em vôo pode ser
minimizado com mudanças constantes de
postura e de tarefas durante o vôo;

• Realizar algumas modificações na cabine

de vôo como alterações no modelo das
cadeiras ou revestimentos que melhorem a
ergonomia dos mesmos;

• Utilizar capacetes de vôo com peso
inferior a 1,7Kg;

• Utilizar suportes lombares individuais,
destacando que os referidos suportes não
fazem parte dos assentos, mas são colocados
na cintura dos pilotos. Na Royal Air Force
65% daqueles que utilizaram os suportes
lombares relataram diminuição da dor e 32%
reportaram ausência total da dor (cura
completa). Esses suportes também têm sido
utilizados pelas FFAA Canadenses.

Por fim, recomenda-se que pesquisas
futuras devem ser realizadas no sentido de
melhor conhecer esse distúrbio em pilotos
brasileiros, ampliando os tipos de aviação e
de buscar soluções, de maneira que se possa
desenvolver intervenções, prevenindo e
tratando esse distúrbio tão nocivo e perigoso
que é a dor lombar que acomete os pilotos
de forma geral. O Programa de Pós-
Graduação da UNIFA poderia desenvolver
uma linha de pesquisa que aprofundasse esse
assunto/problema.

Cabe ressaltar que o autor da pesquisa
encontra-se em fase desenvolvimento e
confecção de um guia prático para o
tratamento e prevenção da lombalgia em
pilotos, a ser encaminhado posteriormente
para as respectivas FAe, por intermédio da
Comissão de Desportos da Aeronáutica.
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Resumo

Os aeronavegantes da Força Aérea Brasileira (FAB) realizam, periodicamente, um
Treinamento Fisiológico em Câmara Hipobárica, podendo, conseqüentemente,
apresentar sinais e sintomas da Doença Descompressiva. O estudo realizado objetivou
identificar os principais sintomas da Doença Descompressiva nos aeronavegantes,
após o vôo em Câmara Hipobárica. Após as simulações de vôo foi realizado um briefing
sobre a doença e foi entregue uma ficha com os principais sintomas, devendo ser
preenchida naquele momento e, novamente, 24 horas mais tarde. Os dados foram
colocados em tabelas e analisados posteriormente. Ao contrário do que é encontrado
na literatura, o sintoma mais comum apresentado foi o distúrbio visual leve. Porém,
por ser uma afecção de difícil diagnóstico, alguns sintomas podem ser de outra etiologia,
uma vez que os aeronavegantes são submetidos a outros fatores, como Hipóxia e
Disbarismos.

Palavras-Chave:  Câmara Hipobárica. Doença Descompressiva. Hipóxia.
Aeronavegantes.

18-21



19

Rev. UNIFA, Rio de Janeiro, 18 (21):                  dez 2006

Introdução

Todos os aeronavegantes da Força Aérea
Brasileira (FAB) devem realizar um
treinamento fisiológico periódico para
aprenderem a identificar os sintomas da
hipóxia (deficiência aguda ou gradual de
oxigênio nos tecidos, conseqüente à dimi-
nuição da pressão parcial do oxigênio no ar
inspirado, em situação real). Este treinamento
é realizado em uma Câmara Hipobárica, no
Instituto de Fisiologia Aerospacial (IFISAL),
e pode ter como conseqüência o aparecimento
de sinais e/ou sintomas desta afecção, o que
constitui um risco para a atividade dos
aeronavegantes.

Na tentativa de evitar um mal gene-
ralizado, habitualmente inicia-se o treinamento
com uma desnitrogenação de 30 minutos. Este
procedimento elimina cerca de 1/3 do
nitrogênio dissolvido no organismo, subs-
tância responsável pelo aparecimento da
Doença da Descompressão (DD), que ocorre
com a gaseificação de substâncias dissolvidas
no sangue (N2), formando bolhas na
circulação e nos tecidos, em ambiente
hipobárico (vôo simulado dentro de uma
Câmara Hipobárica).

Na tabela 1, abaixo, apresentam-se as
manifestações clínicas das condições da DD,
extremamente variadas, e as incidências
relativas dos sintomas e sinais durante a
exposição de 2 horas a 28.000 e 37.000 pés
(ERNSTING; KING, 1994, p. 20).

Fonte: ERNSTING; KING (1994, p. 20).

Temporal (2005) comenta a Doença da
Descompressão e alguns tipos de classificação,
conforme a citação abaixo:

A Doença da Descompressão deve ser considerada
como um processo sistêmico, generalizado, do gás
em fase de expansão, podendo apresentar
manifestações localizadas. Golding classificou-a
como: DD tipo I – somente dor articular e DD tipo II –
manifestações sistêmicas [...] O sistema proposto
por Golding em 1960 foi amplamente aceito para
classificar as várias formas de manifestação
predominante da DD, que são: a) articular (Bends), b)
nervosa, c) pulmonar (Chokes), d) cutânea (Itch), e)
muscular, f) cardíaca, g) ocular, h) linfática, i) orelha
interna, j) obstétrica/fetal, l) osteonecrose asséptica,
m) outras (TEMPORAL, 2005, p. 119-121).

Segundo DeHart (1996), na Doença de
Descompressão podem ocorrer a formação
de bolhas em todas as partes do organismo.
Várias partes dos órgãos, entretanto, podem
ser afetadas com maior intensidade e, os
efeitos nesses locais, podem ser a causa dos
sinais e sintomas encontrados.

Na maioria dos casos o quadro clínico
de um paciente acometido da forma
neurológica da Doença Descompressiva está
nas irregularidades sensoriais e motoras, sinais
e sintomas não atribuídos somente a uma área
do cérebro. A cefaléia, às vezes proveniente
de uma enxaqueca natural, é comumente
diagnosticada (DEHART, 1996).

Este estudo teve como objetivo avaliar a
freqüência da Doença da Descompressão em
altitude (vôo simulado em Câmara Hipobálica).
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3 Resultados
Dos 848 tripulantes que participaram do

estudo, 223 (26,3%) tripulantes reportaram alguns
dos sinais e sintomas listados nas fichas de pesquisa,
sendo 81 (25,8%) dos 314 aeronavegantes
acometidos no vôo do tipo II, 66 (26,8%) dos
246 aeronavegantes no vôo do tipo III, 53 (29,1%)
dos 182 aeronavegantes no perfil PQD e 23
(21,7%) dos 106 aeronavegantes no perfil
helicóptero.

Os sintomas mais comuns apresentados
foram distúrbios visuais leves, em 98 (44%)
aeronavegantes; confusão mental, em 41 (18,4%)
aeronavegantes; fraqueza muscular e/ou
formigamento, em 38 (17%) aeronavegantes e
cefaléia, em 34 (15,3%) aeronavegantes. Os
sintomas mais raros foram otalgia e dor abdominal,
cada qual ocorrendo em 3 aeronavegantes. Dor
articular (joelho e cotovelo), foi relatada em apenas
9 aeronavegantes, sendo 4 em vôo do tipo II, 3
em vôo do tipo III, 1 em vôo do tipo PQD e 1
em vôo do tipo helicóptero.

É importante ressaltar que os sintomas
ocorreram durante o vôo no treinamento
fisiológico e que não houve manifestações de
sintomatologia nas 24 horas que se seguiram ao
término dos vôos.

4   Discussão
O sintoma mais comumente relatado, no

presente estudo, foi distúrbio visual leve,
diferentemente do que é encontrado na literatura,
onde a dor articular é o sintoma mais freqüente.

Um questionamento a ser levado em conta
é: será que a cefaléia foi conseqüência,
realmente, de embolia gasosa na circulação
cerebral, ou houve influência de outros fatores,
como o peso do capacete ou os sintomas
relacionados ao teste de Hipóxia a que se
submeteram os indivíduos? Pode-se pensar que,
em função do desaparecimento da cefaléia, ao
longo das 24 horas pós-vôo, sem a necessidade
de tratamento em Câmara Hiperbárica, tal
sintoma não deve ter relação com a DD.

Um outro questionamento se faz em
relação à dor articular, que poderia ser causada
por esforço físico no dia anterior ao vôo.
Sintomas inespecíficos como vertigem,
zumbidos, distúrbios visuais leves, fraqueza
muscular e formigamento podem estar
relacionados a outros aspectos que não aos
da DD, tais como Hipóxia e Disbarismos.

5 Conclusão
      Tentou-se monitorar o aparecimento

da Doença da Descompressão, realizando
um trabalho possivelmente inédito no Brasil,
pois não foram encontrados artigos que
abordem o assunto desta maneira na literatura
nacional pesquisada.

Os dados obtidos durante a pesquisa
foram relevantes em associar a DD com vôos
em altitude, observando que distúrbios visuais
leves tem uma maior incidência em compa-
ração com dor articular citados nas literaturas.

Entretanto, verificou-se que a DD da
altitude é uma afecção de difícil diagnóstico,
pois a falta de especificidade dos sintomas
pode causar dúvidas quanto à etiologia, já que
a Hipóxia, Disbarismos e outros distúrbios
exibem sintomas similares.

Por fim, aconselha-se a realização de novas
pesquisas para o estudo dos sinais e sintomas
decorrentes dos esforços em vôos simulados
em Câmara Hipobálica.
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Resumo

O presente artigo procura apresentar a evolução pessoal e tecnológica de Alberto
Santos-Dumont até a construção do primeiro avião a voar publicamente em 23 de
outubro de 1906, em Paris, o 14 Bis, tendo em conta a guarda que o CENDOC
recebeu de documentos diversos, como recortes de jornais, revistas e fotografias
colecionados pelo próprio “Pai da Aviação” e organizados em álbuns pelo ex-Ministro
da Aeronáutica, Ten Brig Ar Nelson Freire Lavenère Wanderley, a partir de 1969.
Fontes de valor inestimável para a reconstrução de uma biografia, de uma vida de
trabalho em tecnologia e de uma época.

Palavras-chave: Santos-Dumont. 14 Bis. Ten Brig Lavenère Wanderley. História.
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Introdução
Em 23 de outubro de 2006, o Brasil e o

mundo comemoraram o primeiro vôo mecâ-
nico da História. Foi um grande momento para
o povo brasileiro recordar a vida e a obra de
Alberto Santos-Dumont, o primeiro homem a
levantar vôo com um aparelho mais pe-sado
que o ar, diante da Comissão Científica do
Aeroclube de França, no campo de Bagatelle,
em Paris (INCAER 1988).

O Centro de Documentação e Histórico
da Aeronáutica - CENDOC e o Museu de
Astronomia e Ciências Afins – MAST têm
desenvolvido uma parceria, desde o ano de
2003, em atividades decorrentes da doação,
pela Sra Sophia Helena Dodsworth Wanderley,
sobrinha-neta de Alberto Santos-Dumont, de
cerca de quatro mil documentos colecionados
pelo próprio inventor. Em 1969 esse conjunto
de documentos foi organizado pelo Tenente-
Brigadeiro Nelson Freire Lavenère Wanderley,
marido de D. Sophia Helena, e acrescentado
de diversos outros documentos que foram
plenamente usados para variadas pesquisas.

2 Os Primeiros Passos
Alberto Santos-Dumont nasceu em 20 de

julho de 1873, no sítio Cabangu, situado no
atual município de Santos-Dumont – MG,
sendo filho de Henrique Dumont, engenheiro
civil de obras públicas e de Francisca Paula
Santos, moça de tradicional família mineira
(INCAER, 1988).

Henrique Dumont, de ascendência
francesa, teve papel fundamental na trajetória
do filho Alberto ao perceber nele o fascínio
pelas máquinas – que existiam em grande
quantidade em sua fazenda Arindeúva - a
maior fazenda de café do Brasil em fins do
século XIX, localizada em Ribeirão Preto –
SP (BARROS, 2004).

Sua primeira viagem a Paris foi em 1891.
Em visita ao Palácio da Indústria, acom-
panhado por seu pai, o jovem Alberto

admirou-se com os motores de combustão
interna a petróleo que impulsionavam os
primeiros automóveis. Desta viagem, Santos-
Dumont trouxe o primeiro automóvel a
rodar nas ruas de São Paulo (HOFFMAN,
2004). No ano seguinte, emancipado pelo pai,
ele retornou a Paris e dedicou-se ao estudo
de mecânica, física, química e eletricidade,
além de empenhar-se em dominar o
funcionamento do automóvel. Também
promovia e participava de corridas
(INCAER, 1988).

O primeiro vôo de Santos-Dumont num
balão livre foi em 1897. Um ano depois, após
adquirir experiência como piloto, projetou e
encomendou à Casa Lachambre seu primeiro
balão, chamado “Brasil” (BARROS, 2004).
Em seguida, associando os leves motores de
combustão interna a petróleo aos seus leves
balões costurados com seda japonesa e
envernizados, e dotando-os de lemes e con-
tra-pesos, viabilizou os balões dirigíveis, que
se sucederam, conquistando prêmios no
Aeroclube da França e causando impacto na
imprensa mundial. O sucesso despertou o
interesse militar para seus balões dirigíveis e
fez aumentar o debate científico sobre a
viabilidade da aeronáutica (BARROS, 2004).

3 Construindo um Aparelho
mais Pesado que o Ar

No início do século XX, Santos-Dumont
era o único homem a pilotar um balão
dirigível no mundo (HOFFMAN, 2004).
Com o seu dirigível n° 6 ele contornou com
sucesso a Torre Eiffel, navegando contra o
vento, em 19 de outubro de 1901. Seu
dirigível n° 9, o Baladeuse, era um pequeno
balão no qual o inventor brasileiro passeava
pelos céus de Paris.

Em fins do século XIX e início do XX,
vários aeronautas tentaram o vôo com
planadores e aeroplanos, ou seja, aparelhos
voadores mais pesados que o ar. Muitos
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morreram tentando o chamado “vôo
mecânico”, mostrando como era perigosa a
vida dos aeronautas nos primórdios da
aviação. O desafio do vôo mecânico
permanecia (HOFFMAN, 2004).

Santos-Dumont não estava sozinho na
empreitada aeronáutica. Nos EUA, o Dr.
Samuel Pierpont Langley, cientista entusiasta
da aeronáutica e diretor do Instituto
Smithsonian, um centro de pesquisas
astronômicas e naturais, estava construindo,
com subvenção do governo dos EUA, um
avião motorizado que pudesse transportar um
piloto. Entretanto, essa experiência de Lan-
gley com o mais pesado que o ar fracassou,
quando seu protótipo caiu no rio Potomac,
em dezembro de 1903, sem ter conseguido
voar (HOFFMAN, 2004).

Sem abandonar os balões dirigíveis,
Santos-Dumont projetou um monoplano
mais pesado que o ar, o n° 11, movido por
um motor e duas hélices (BARROS, 2004).
Também fazia testes de aerodinâmica com
pequenos planadores e flechas com variados
formatos (HOFFMAN, 2004).

Em 1905 Santos-Dumont construiu o
balão dirigível n° 14 e transformou-o em um
rebocador aéreo para transportar o avião que
construía – daí o nome 14 Bis (MUSA et al.,
2001). E os testes tiveram início em julho de
1906.

A nova máquina de Dumont possuía o
formato da letra T, com uma envergadura
de asas de 12 metros por 10 metros de
comprimento e era composta de células-cubo
atadas entre si e sustentadas por uma estrutura
de madeira e bambu amarrada por cordas
de piano. O motor desse avião biplano ficava
logo atrás da barquinha de vime e uma hélice
de 1 metro de raio impulsionava a aeronave
no sentido da ponta dianteira, onde ficava
uma célula-cubo para os controles de
decolagem e de aterrissagem e de direção
(para  os  lados).  O controle  de   rotação

(o movimento giratório em torno do eixo
longitudinal da aeronave) era feito por meio
de ailerões presos a cabos ligados à jaqueta
do piloto. Os cubos eram confeccionados
com seda japonesa costurada. Todo o
conjunto pesava 290Kg.

O 14 Bis possuía também um “trem de
pouso”, ou seja, duas rodas de aros abaixo
do motor que permitiam o vôo mecânico
completo, de modo que ele pudesse, com a
força exclusiva de seu próprio motor, ganhar
velocidade movendo-se por uma superfície
plana sem declive e, a partir da inclinação de
ataque de seus lemes horizontais, ganhar
sustentação e decolar, mantendo-se no ar por
uma certa distância estabelecida para em
seguida, ao comando do piloto, aterrissar sem
danos ao aparelho (BARROS, 2004).

4 O Primeiro Vôo do Mais Pesado que o Ar
Após todos os testes mecânicos no seu

avião 14 Bis em julho e agosto de 1906,
Santos-Dumont resolveu tentar realizar o 1º
vôo. O Aeroclube da França havia instituído
um prêmio para o primeiro aeronauta que
conseguisse voar mais de 100 metros com
um avião por meios mecânicos próprios. O
financista e advogado Ernest Archdeacon,
presidente do Aeroclube, estabeleceu um
prêmio de 3.500 francos para um vôo em
uma distância mínima de 25 metros.

Em 13 de setembro de 1906, diante da
comissão científica do Aeroclube da França
e de uma multidão de testemunhas e
repórteres de vários jornais e revistas de todo
o mundo, o avião 14 Bis realizou um salto de
7 metros no campo de Bagatelle, em Paris, o
que levou Santos-Dumont a perceber a pouca
potência do motor, motivo pelo qual
encomendou outro motor de 50 HP, duas
vezes mais forte (HOFFMAN, 2004).

No dia 23 de outubro de 1906, às 16:45h,
Santos-Dumont realizou, a bordo do avião
14 Bis, um vôo mecânico completo de 60
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metros de distância a uma altura de três
metros, vencendo o prêmio Archdeacon,
diante da comissão científica do Aeroclube
de França, de uma multidão de testemunhas
e da imprensa mundial (figura 1). Era o
primeiro vôo da História (INCAER, 1988).

Em 12 de novembro do mesmo ano,
com a mesma Comissão Científica do
Aeroclube de França presente, e tendo o
aeronauta francês Louis Blériot como
concorrente, Santos-Dumont estabeleceu o
primeiro vôo homologado da História,
voando 220 metros de distância, a uma altura
entre cinco e seis metros (INCAER, 1988).

Conclusão

A despeito de toda a controvérsia sobre
quem teria sido o primeiro homem a voar, a
aviação não foi obra de apenas um homem,
mas foi a conquista de toda a humanidade.
Muitos aeronautas, antes de Santos-Dumont
e dos irmãos norte-americanos Orville e
Wilbur Wright, contribuíram decisivamente
para o avanço aeronáutico, e muitos outros,
depois deles, aperfeiçoaram suas máquinas
voadoras, deixando-as mais velozes e ágeis.
Entretanto nunca é demais lembrar que todos
os passos inventivos de Alberto Santos-
Dumont foram plenamente documentados
e acompanhados publicamente por especia-
listas em aeronáutica na França, país que
efetivamente liderava as experiências

científicas nessa área do conhecimento e onde
foi criado o primeiro aeroclube do mundo
(BARROS, 2004; HOFFMAN, 2004).

Os trabalhos aeronáuticos de Santos-
Dumont podem ser acompanhados passo a
passo ao se analisar os documentos doados
ao CENDOC por sua família e o reconhe-
cimento em vida dado por seus pares. O
Pioneiro tinha uma clara visão da sua
importância na história da ciência, tanto que
teve a iniciativa de colecionar todas as
referências na imprensa mundial ao seu nome
e à aeronáutica, conforme atestam esses
documentos. As fotografias, os recortes de
jornais, notas fiscais, artigos diversos
publicados, cartas, dentre outros documentos,
demonstram uma visibilidade futura sobre a
construção de sua própria biografia, apenas
comparável aos grandes inventores e cientistas
do final do século XIX e início do século XX.

A projeção tecnológica de Santos-
Dumont confere-lhe um lugar de destaque
no contexto dos grandes gênios da huma-
nidade. Cabe destacar, ainda, o fato de ele ter
sido um ardoroso defensor da paz entre as
nações, principalmente após a 1a Grande
Guerra, quando percebeu a contragosto que
a tecnologia poderia ser usada para destruir e
não para unir os homens.

Tal preocupação coloca Santos-Dumont
em um patamar diferente dos demais
inventores de sua época, que em sua grande
maioria apenas visavam o lucro, entrando em
disputas por patentes que por vezes duravam
anos. Como se sabe, Santos-Dumont não
patenteou seus inventos, adiantando em
décadas uma prática que atualmente ocorre
na tecnologia de in-formática, com o
desenvolvimento de programas e sistemas
operacionais com o código aberto, em que
não há proprietários mas sim desenvolvedores
anônimos, e no qual o uso é franqueado.
Neste sentido, a publicação dos planos de
construção do avião Demoiselle em diversas

Figura 1 -O vôo histórico de 23 de outubro de 1906.
Fonte: Acervo Ten Brig Lavenère Wanderley/CENDOC
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revistas especializadas em aeronáutica apenas
corrobora a afirmação (INCAER, 1988).

De outra parte, o reconhecimento ao
trabalho aeronáutico de Santos-Dumont
ocorreu ainda em vida. Ele recebeu a Legião
de Honra da França, no grau de Cavaleiro,
em 1905 (figura 2), e de Grande Oficial, em
1930. Em 1909, foi aclamado presidente de
honra do Aeroclube do Brasil. No ano
seguinte, no Campo de Bagatelle, em Paris, foi
erigida uma placa de granito, comemorando
o primeiro recorde de aviação do mundo,
qual seja o vôo de 220 metros percorridos
pelo 14 Bis em 12 de novembro de 1906
(INCAER, 1988). Em 1913, inaugurou-se em
Saint Cloud um Ícaro de bronze “para
comemorar as experiências de Santos
Dumont, pioneiro da locomoção aérea”
(INCAER, 1988, p. 338). Em 1931, Santos

Dumont foi eleito para a Academia Brasileira
de Letras (INCAER, 1988).

O falecimento do Pioneiro, em 23 de
julho de 1932, em Santos/SP, após longa
enfermidade que o levou ao suicídio
(INCAER, 1988) não apagou da memória
mundial a sua importância para a ciência.

Deste modo, as comemorações do
centenário do primeiro vôo mecânico
resgatam a vida e a obra deste brasileiro
oriundo do interior que não abriu mão do
seu sonho em dotar a humanidade de um
meio de transporte inovador.

Como mais um reconhecimento à
realização deste sonho pioneiro, Alberto
Santos-Dumont foi inscrito, em 9 de maio
de 2006, no Livro dos Heróis da Pátria,
permanentemente depositado no Panteão da
Liberdade e da Democracia, em Brasília.

Figura 2 - Santos-Dumont recebe a Condecoração da Legião de Honra da França em março de 1905.
Fonte: Acervo Ten Brig Lavenère Wanderley/CENDOC.
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Resumo

Este trabalho realizou uma análise comparativa entre a formação do piloto militar
brasileiro e o norte-americano, apresentando os dados históricos relativos à instrução
aérea militar no Brasil. Foi realizada uma pesquisa exploratória, a fim de apresentar,
de forma sucinta, os aspectos relevantes encontrados no currículo de formação dos
pilotos militares brasileiros. Pesquisou-se na rede mundial de computadores as
informações referentes à formação do piloto militar norte-americano, de forma a se
realizar uma análise comparativa e com o intuito de determinar as principais diferenças
e similaridades entre as duas escolas de formação.
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Introdução
A Academia da Força Aérea (AFA) é a

Organização de Ensino do Comando da
Aeronáutica que tem por atribuição a
formação, em nível superior, dos futuros
oficiais aviadores, intendentes e infantes da
Força Aérea Brasileira (FAB).

A missão da Academia é forjar homens, desen-
volvendo, incentivando e aprimorando, em cada
cadete, os atributos intelectuais, morais e físicos, de
forma a obter-se, como produto final desse treinamento,
oficiais capazes e eficientes, em condições de
tornarem-se os verdadeiros líderes de uma moderna
Força Aeroespacial (ACADEMIA DA FORÇA AÉREA,
2005).

Os ensinamentos morais, científicos,
militares e técnico-especializados são
ministrados por oficiais dos diversos quadros
da Força Aérea e por professores civis,
coordenados pela Divisão de Ensino da AFA.

De maneira similar, a United States Air
Force Academy (USAFA) também realiza a
formação de seus profissionais. No entanto,
existe uma diferença significativa na formação
do piloto militar.

O presente artigo aborda esta diferença,
sendo o seu objetivo fazer uma análise
comparativa entre o atual processo de
formação do piloto militar nas academias
brasileira e norte-americana.

Como conseqüência, realiza-se o seguinte
questionamento: quais os pontos de apro-
ximação e de divergência encontrados na
formação do piloto militar brasileiro e
americano?

Esse assunto reveste-se de especial
importância, pois trata da formação dos
futuros pilotos da Força Aérea Brasileira,
responsáveis não só pela manutenção da
soberania do espaço aéreo, mas também pela
gestão dos processos administrativos das
organizações militares.

Assim sendo, a atividade aérea torna-se
um fator prioritário na formação do piloto
militar, visto que o insucesso da mesma

inviabiliza, de forma irreversível, a sua
formação profissional como oficial aviador
da Força Aérea Brasileira.

Para um melhor entendimento do
assunto convém realizar uma retrospectiva
histórica relativa à criação do centro de
excelência na formação do piloto militar
brasileiro.

2 Histórico
De maneira a melhor elucidar a trajetória

histórica da aviação e da instrução aérea no
Brasil, buscou-se resumir neste item parte da
obra História Geral da Aeronáutica Brasileira
do Instituto Histórico-Cultural da
Aeronáutica (1988), enfocando o assunto em
tela.

O paulista Eduardo Pacheco Chaves foi
o pioneiro da instrução aérea no Brasil. Em
1911, com dois aviões Bleriots ele manteve uma
escola de vôo nas proximidades do centro
da capital paulista, entre os bairros de Santana
e Guarulhos.

Em 1912, Ernesto Darioli iniciou a
instrução de pilotos no Rio de Janeiro,
utilizando um hangar em Santa Cruz. Um de
seus alunos, o Tenente Ricardo João Kirk, foi
enviado à França por ordem do General
Vespasiano Gonçalves de Albuquerque e Silva,
então ministro da guerra, a fim de receber
instrução de vôo e obter os subsídios
necessários para a formação da almejada
escola de aviação civil, o Aeroclube “Dêem
Asas ao Brasil”.

No campo militar, quatro escolas de
aviação marcaram o início da instrução aérea
no Brasil: a Escola Brasileira de Aviação, a
Escola de Aviação da Força Pública, a Escola
de Aviação Naval e a Escola de Aviação
Militar.

Em 1941, a partir da fusão da Aviação
Militar e da Aviação Naval foi criado o
Ministério da Aeronáutica e, em seguida, a
Escola de Aeronáutica. Situada no Campo
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dos Afonsos. Essa escola era encarregada de
ministrar a instrução aérea aos pilotos militares.
Havia um sistema de classes e estágios
subordinados a uma Divisão de Vôo,
diretamente ligada ao Comandante da Escola.

Ao longo da década de 1940, a Escola
de Aeronáutica empenhou-se em aumentar
o número de Aspirantes-a-Oficial-Aviador,
buscando atender a rápida expansão expe-
rimentada pelo Ministério da Aeronáutica.

O Curso Preparatório de Cadetes do Ar
foi criado em 28 de março de 1949, porém,
somente em abril, com 200 alunos, iniciou
suas atividades na Escola Técnica de Aviação,
em São Paulo.

A primeira turma de alunos do Curso
Preparatório de Cadetes do Ar chegou a
Barbacena em 1950. Nesta mesma cidade,
por intermédio da lei 1105, foi oficialmente
criada a Escola Preparatória de Cadetes do
Ar – EPCAR.

Na EPCAR é realizada a preparação dos
alunos para o ingresso na AFA. A duração
completa do curso é de três anos e o acesso é
feito mediante um concurso público. Os
custos com a instrução, alimentação, assistência
médica e estadia são subsidiados pela Força
Aérea.

Quanto à Escola de Aeronáutica dos
Afonsos, já em 1942, verificou-se a ne-
cessidade de mudança de localidade, em
virtude da grande proximidade com os
aeroportos do Rio de Janeiro. Assim sendo,
a escolha recaiu sobre a cidade de
Pirassununga, devido às características
climáticas e topográficas. As obras da nova
escola foram iniciadas em 1952.

As primeiras turmas de cadetes foram
recebidas em 1964, no destacamento
precursor da Escola de Aeronáutica.

Em 1967, com a chegada dos novos
aviões T-37, foi modificada a sistemática da
instrução aérea e foram criadas as esquadrilhas
de vôo, subordinadas ao Grupo de Instrução

Aérea. Em síntese, a antiga Escola de
Aeronáutica permaneceu funcionando com
a Divisão de Vôo e seus dois estágios: o de
treinamento primário e o de seleção de pilotos
militares e, em Pirassununga, o Grupo de
Instrução Aérea, formado pelo sistema de
Esquadrilhas de vôo.

Em 1971, é efetuada, em definitivo, a
transferência da antiga Escola de Aeronáutica
do Campo dos Afonsos para a nova
Academia da Força Aérea.

Durante esse período várias modi-
ficações foram implementadas na instrução
de vôo, salientando o aumento do período
de formação para quatro anos, vindo, assim,
a atividade aérea a dividir a atenção do Cadete
com o Departamento de Ensino em suas
demais matérias técnicas.

Os alunos que concluem com êxito o
curso da EPCAR têm seu ingresso assegurado
na AFA, desde que atendam ao número de
vagas estipuladas para iniciar o primeiro ano
da Academia e sejam aprovados nos exames
médico e psicológico. Existe outra forma de
acesso à Academia. Trata-se do exame
vestibular, que consta de quatro avaliações
(cognitiva, médica, psicológica e física), que
possibilita a todos os demais interessados em
participar do ensino militar na AFA (BRASIL,
2004).

O Departamento de Ensino, seguindo as
orientações dos órgãos superiores, durante
vários anos, pôde aproveitar os cadetes que
não logravam êxito na atividade aérea, para
os quadros de Intendência e de Infantaria.

Atualmente esse fato é observado de uma
forma um pouco distinta, visto que o aluno,
ao ingressar na EPCAR, realiza sua opção
pela atividade aérea. No caso de inaptidão
para o vôo na Academia, o cadete será
definitivamente afastado do mesmo. Nesse
caso, existe a possibilidade da realização de
um novo exame de admissão, com vagas
destinadas para este fim. Em caso de
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aprovação, o cadete será matriculado no
terceiro ano da AFA, no curso de formação
de oficiais Intendentes ou Infantes (BRASIL,
2004).

3 A Formação do Piloto Militar Brasileiro
3.1 O Currículo Atual

Todas as informações referentes ao
currículo atual do cadete aviador foram
retiradas da Instrução do Comando da
Aeronáutica 37-113 de 2002 (Currículo
mínimo do curso de formação do oficial
aviador) e do Plano de unidades didáticas do
curso de formação do oficial aviador (2004).

A fim de direcionar as etapas visando à
formação profissional dos cadetes aviadores,
encontra-se em vigor, na Academia da Força
Aérea, o Curso de Formação de Oficiais
Aviadores (CFOAV). Este curso é estruturado
em uma única fase, com a duração de 4
(quatro) anos letivos, onde são ministradas
instruções no Campo Geral, Técnico-
Especializado e Militar.

Durante a realização de sua formação
acadêmica, os cadetes usufruem uma
assistência médico-hospitalar integral,
recebendo, ainda, um soldo para custear suas
despesas pessoais.

A instrução nos Campos Geral e Técnico-
Especializado compreende as seguintes áreas
do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra,
Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas,
Engenharia e Tecnologia, Lingüística, Letras
e Artes, Ciências da Saúde, Ciências
Aeronáuticas, Ciências Militares e Engenharia
Aeroespacial.

Os ensinamentos morais, científicos,
militares e técnico-especializados são
ministrados por professores civis, instrutores
militares e monitores, seguindo uma seqüência
de instrução dentro de modernos moldes
pedagógicos coordenados pela Divisão de
Ensino da Academia, juntamente com o
Corpo de Cadetes da Aeronáutica.

Matemática, Cálculo Diferencial e Inte-
gral, Geometria Descritiva, Informática,
Eletricidade, Mecânica, Física, Química,
Desenho Técnico, Língua Portuguesa, Inglês,
Psicologia, entre outras disciplinas de nível
universitário, dão o embasamento cultural
necessário à formação acadêmica dos futuros
Oficiais Aviadores.

Os cadetes aviadores iniciam a instrução
aérea no 1º semestre da 2ª série, voando o T-
25 “UNIVERSAL”, avião de instrução
primária básica, de fabricação nacional. Nessa
aeronave, voam cerca de 75 horas. Na 4ª série,
os cadetes realizam a sua instrução na aeronave
T-27 “TUCANO”, turbo hélice de instrução
avançada, também de fabricação nacional, no
qual voam cerca de 125 horas.

Nessas aeronaves, os Cadetes desen-
volvem as qualidades individuais de pilotos
militares, dominando o avião em manobras
de precisão, acrobacias, vôos de formatura e
por instrumentos.

Dessa forma, preparam-se para em-
pregá-lo em futuras operações de combate,
o que se verificará, após os quatro anos
acadêmicos, nas unidades aéreas.

Aerodinâmica, Propulsão a Jato, Nave-
gação Aérea, Tráfego Aéreo, Inglês Técnico
e Meteorologia completam o currículo
técnico-especializado do CFOAV.

Para possibilitar a prática da atividade aérea, os cadetes
devem atingir os seguintes padrões de desempenho
na execução da atividade técnico-especilaizada:
a) conhecer o processo de transmissão e recepção
de mensagens-rádio relativas a proteção ao vôo e
controle do tráfego aéreo;
b) compreender o mecanismo de funcionamento dos
vários sistemas de aeronaves;
c) utilizar os procedimentos recomendados pela
medicina de aviação;
d) planejar missões de vôo local ou em rota; e
e) realizar missões de vôo local ou em rota, individual
ou em formatura, dentro das regras de vôo visual e
de vôo por instrumentos. (ICA 37-113, 2002, p.11)

Para fins didáticos, o ano letivo é fixado
em 200 (duzentos) dias, totalizando 800
(oitocentos) dias letivos no curso. A aula tem
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duração de 50 (cinqüenta) minutos, tota-
lizando 6410 (seis mil e quatrocentos e dez)
tempos de carga horária total, equivalente a
cerca de cinco mil e trezentas horas.

Nos finais de semana, em complemento
às atividades acadêmicas, os cadetes possuem
à sua disposição diversos clubes. As atividades
são gerenciadas pelos cadetes mais experientes
e supervisionadas por oficiais. Esses clubes
recebem suas denominações de acordo com
a atividade que desenvolvem: Clube de Vôo
a Vela, Clube de Aeromodelismo, Clube de
Plastimodelismo, Clube de História Militar,
Clube de Literatura, Clube de Informática,
Clube de Tiro, Clube das Gerais e Centro de
Tradições Gaúchas e Clube de Tradições
Nordestinas.

Os clubes possuem estatutos, são de
caráter recreativo, a adesão é realizada de
acordo com o interesse de cada cadete e são
administrados com recursos provenientes de
uma pequena taxa paga por cada sócio. O
material permanente é de propriedade do
Comando da Aeronáutica.

O Clube de Vôo-a-Vela é o de maior
destaque. O mesmo possui planadores Blanik
L-13, Quero-Quero, de fabricação nacional,
e planadores de alta performance ASW-20 e
Libelle, tendo ainda dois rebocadores Ipanema.
O referido clube possibilita aos cadetes o
permanente contato com a atividade aérea,
desenvolvendo o espírito de equipe, de
companheirismo, de camaradagem e de
confiança mútua.

3.2 Óbices Decorrentes do Atual Processo

Ocorre, porém, uma velada pressão
exercida pela atividade aérea nos cadetes
aviadores, fazendo com que os mesmos
venham a priorizar o estudo das matérias
relativas ao vôo em detrimento das demais
disciplinas de formação acadêmica.

No entanto, isso é uma conseqüência do
processo de formação que estabelece o

desligamento dos cadetes que não obtiverem
êxito na formação como piloto militar.

O acima exposto implica na dedicação,
quase que exclusiva, no preparo antecipado
de suas missões de vôo, havendo inclusive o
agravamento dos aspectos psicológicos
decorrentes de uma avaliação subjetiva por
parte da atividade aérea (BRASIL, 1999).

4  O Modelo Utilizado pela USAFA
De maneira a se conhecer melhor o

processo norte-americano na formação de
seus aviadores, buscou-se coletar as presentes
informações na página oficial da USAFA,
disponível na rede mundial de computadores
em 2005.

A academia americana, a United States Air
Force Academy (USAFA), localizada em Colorado
Springs, forma oficiais para a sua Força Aérea
em quatro anos.

Ela proporciona aos seus cadetes toda
assistência necessária para a realização do
curso, incluindo a assistência médica,
odontológica, alimentação e moradia. Além
disso, realiza o pagamento de 700 dólares por
mês para cobrir alguns gastos pessoais, além
de 5,75 dólares por dia para gastos com
alimentação.

Assim que ingressa na USAFA, o cadete
inicia o Basic Cadet Training (BCT). Trata-se de
um programa que faz a transição da vida civil
para a militar, além de testar as habilidades
físicas e mentais e desenvolver a estabilidade
emocional, a auto-confiança, a iniciativa e o
condicionamento físico. O cadete fica sujeito
a uma disciplina rigorosa, presta mais atenção
aos detalhes e à pontualidade.

O programa acadêmico relaciona diversas
matérias nas áreas de Engenharia, Ciências
Sociais, Humanas e Estudos Estratégicos
Militares.

Matemática, Química, Física, Ciências da
Computação, Cálculo, Mecânica, Engenharia
de Sistemas, Aeronáutica, Astronáutica,
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Biologia, Economia, Literatura, História
Militar e Geopolítica são alguns cursos
acadêmicos ministrados aos cadetes.

Dentre os cursos militares relacionam-se
a Arte da Guerra, a Teoria Militar, a Doutrina,
o Emprego da Força e o Poder Aéreo Militar.
Os cadetes do segundo ano realizam o
treinamento de sobrevivência em combate.

Os cursos relacionados com a atividade
aérea são realizados no quarto ano, apenas
para os cadetes qualificados e selecionados
para o UPT, Undergraduate Pilot Training. Trata-
se do IFT, Introductory Flight Training, que
proporciona 50 horas de vôo com instrutores
civis certificados e pilotos militares.
Concluindo com êxito esse curso, o cadete
recebe a licença de piloto privado.

Ainda na academia, os cadetes realizam
outros cursos relacionados com a atividade
aérea: Aviônicos, Operações da Força Aérea,
Astronáutica, tópicos especiais de aviação,
outros. Realizam ainda o curso de pára-
quedismo, com cinco saltos e o curso de vôo-
à-vela, com planadores do clube que é
supervi-sionado por oficiais e administrado
por cadetes

Concluído o curso na USAFA,
os oficiais formados e escolhidos
para a carreira de piloto ou
navegador realizam o treinamento
aéreo nas diversas bases ame-
ricanas. Eles podem optar pela
carreira de Piloto de Caça, Piloto
Navegador, Piloto de Bombar-
deiro, Piloto de Helicóptero, Piloto
de Reconhecimento, Astronauta,
dentre outros. São 15 (quinze)
cursos no total.

Caso não atinjam o desempenho neces-
sário para a carreira de piloto ou navegador,
os oficiais formados podem optar pela
carreira em outras 30 (trinta) especialidades,
agrupadas em quatro categorias principais:
Operacional, Técnico-Científico, Logística e

Missões de Apoio. Dentre as especialidades
relacionam-se: Controlador de Tráfego
Aéreo, Controlador de Armamento Aéreo,
Operações Espaciais, Engenharia Civil,
Comunicações, Suprimento, Segurança e
Policiamento, Finanças, Inteligência, Serviços
de Saúde, Administração, outros.

Para as atividades extra curriculares, os
cadetes americanos voluntários podem
desfrutar dos clubes disponíveis para
desenvolver seus talentos e interesses.
Atualmente, existem aproximadamente
oitenta times e clubes na Academia.

Esses clubes são administrados pelos
próprios cadetes, com a supervisão realizada
pelos oficiais. Dentre os clubes relacionam-se
o de pára-quedismo, vôo-à-vela, ciclismo,
handebol, voleibol, artes marciais, xadrez,
outros.

5 Análise Comparativa
Analisando as duas Academias, verifica-

se uma grande similaridade na formação
acadêmica de seus cadetes, conforme
resumido abaixo no quadro 1, onde observa-
se uma maior preocupação em desenvolver

Quadro.1 – Principais pontos de aproximação na formação dos pilotos (AFA e USAFA).

e aprimorar os atributos desejáveis, esperados
do futuro oficial.

A grande diferença, que certamente vem
contribuindo de forma negativa na formação
de nosso cadete, está no fato de o mesmo
sofrer uma enorme sobrecarga psicológica
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por parte da atividade aérea. De forma
bastante distinta, a USAFA preocupa-se
basicamente com a formação militar e
acadêmica de seu cadete, tornando o vôo uma
tarefa específica das Unidades Aéreas, após a
formação do oficial.

O quadro 2, mostrado acima, relaciona
as principais diferenças encontradas.

Conclusão
A história da formação do piloto militar

brasileiro, desde a Escola de Aeronáutica no
Campo dos Afonsos até os dias atuais,
evidencia uma cultura que engloba a formação
simultânea do militar e do aviador.

Procurou-se, de forma sucinta, salientar
os principais aspectos do atual currículo da
AFA, mostrando a influência da atividade
aérea, realizada de maneira concomitante com
as demais matérias, nos cadetes, que priorizam
o vôo em detrimento das demais disciplinas
acadêmicas.

O acima exposto pode, de uma forma
velada, estar afetando o aprimoramento do
futuro piloto militar no que tange ao
complemento de sua formação profissional.

Verificou-se, por meio de uma análise
comparativa com a United States Air Force
Academy, vários aspectos bastante interessantes
em relação as semelhanças no processo de
formação acadêmica. Observou-se também
algumas diferenças, sendo que a principal e
talvez a mais importante seja o fato de que a
atividade aérea é realizada somente após o

cadete ser declarado oficial, não havendo
assim qualquer perda no investimento
realizado para a formação do profissional
militar americano.

Se nosso método de formação é o ideal,
ainda não sabemos, mas devemos sempre
realizar os devidos questionamentos na busca
de uma Força Aérea moderna e altamente
motivada.

Quadro 2 – Principais pontos divergentes na formação dos pilotos (AFA e USAFA).
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Resumo

Esse trabalho tem por objetivo apresentar dados científicos que orientem o
planejamento do processo de introdução de mulheres na Aviação de Caça da Força
Aérea Brasileira (FAB). Tal iniciativa demonstrou estar recebendo boa acolhida pela
sociedade, reforçando a imagem institucional da organização. Os dados foram colhidos
por meio de revisão da literatura e da análise dos dados preliminares da FAB. Foi
constatado que as principais diferenças de desempenho relacionam-se com a menor
força física, alterações associadas ao ciclo menstrual, capacidade de termorregulação,
ocorrências de Doença da Descompressão e aerocinetose, inadequação ergonômica
às cabines e equipamentos de vôo, em função de características antropométricas e à
menor habilidade psicomotora. No entanto, essas diferenças não justificariam a
segregação das mulheres na Aviação de Caça, embora restrinjam a representatividade
feminina nessa atividade. Contribuem para o sucesso desse processo, ações afirmativas
como a aquisição de trajes e equipamentos de vôo adaptados à antropometria feminina,
a adoção de programas de condicionamento físico personalizados e o acompanhamento
clínico e psicológico das aviadoras.

Palavras-chave: Aviadoras. Mulheres. Aviação de Caça. Força Aérea Brasileira.

*Autor: Augusto César Abreu dos Santos, Major Aviador, formado pela Academia da Força Aérea (AFA) em 1988, Líder de
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Introdução
Ao final do presente ano, a Academia da

Força Aérea (AFA) irá formar a primeira
turma de mulheres aviadoras da Força Aérea
Brasileira. No entanto, até o momento,
desconhece-se o planejamento da Força Aérea
sobre a especialização operacional dessas
futuras equipagens de combate.

No aspecto institucional, a questão
relaciona-se com o processo de integração
da mulher na Aeronáutica, iniciado em 1981,
com a criação do Corpo Feminino da Reserva
da Aeronáutica. Processo esse ampliado por
meio de conquistas como a admissão no
Corpo de Oficiais da Ativa da Aeronáutica,
em 1990, no Curso de Formação de Oficiais
Intendentes da Academia da Força Aérea
(AFA), em 1996 e no Curso de Formação de
Oficiais Aviadores, em 2003. Nos dias atuais,
as mulheres representam cerca de 19% da
oficialidade e 6% do efetivo militar do
Comando da Aeronáutica (BRASIL, 2006e).

Essa integração está sendo bem recebida
pela sociedade, repercutindo positivamente
na imagem institucional da Força. Diversas
ações de comunicação social exploram a
participação da mulher no Comando da
Aeronáutica, com destaque para as atividades
das Cadetes Aviadoras.

No entanto, esse processo não foi
precedido de estudos científicos destinados a
orientar o planejamento do emprego das
aviadoras após a conclusão do curso na AFA,
em dezembro de 2006. O desconhecimento
sobre a influência das especificidades do sexo
feminino na atividade aérea em aeronaves de
alta performance facilita a manutenção de
estereótipos e preconceitos, gerando
incertezas e reações adversas à mudança
pretendida (CASTRO, 2002).

O assunto reveste-se de relevância social,
por tratar da inserção de mulheres em
atividade até então exclusiva para homens.
Dessa forma, o estudo servirá de insumo

para o planejamento do processo de
especialização operacional e emprego das
futuras aviadoras da FAB.

Questões sobre a conveniência de utilizar
mulheres na Aviação de Caça, o esta-
belecimento de políticas de cotas para
assegurar possibilidades iguais de ingresso, o
afastamento prolongado por motivo de
gravidez e o emprego em missões reais de
combate serão decididas com maior pro-
priedade à luz dos ensinamentos obtidos em
outras Forças Aéreas, assim como por meio
de coleta de dados que quantifiquem as
variáveis envolvidas no processo.

Dessa forma, esse processo deve ser
medido por meio de indicadores de
desempenho, a fim de revelar informações
sobre sua realidade e resultados, habilitando
os gestores a tomarem as decisões mais
apropriadas. As medidas são as fontes mais
seguras e insuspeitas para a tomada de
decisões consistentes (MARANHÃO, 2004).
Por meio da análise dos dados preliminares,
referentes às primeiras aviadoras militares
brasileiras, poder-se-á estabelecer os primeiros
indicadores de desempenho desse processo.

A suposição-base que será investigada é
de que, em média, as mulheres possuem
desempenho físico, biológico e habilidade
psicomotora inferior ao dos homens, mas essa
diferença não inviabiliza o emprego de
mulheres na Aviação de Caça. A segunda
suposição é de que, concorrendo em
condições de igualdade no processo seletivo
e de formação, a proporção de mulheres será
pouco significativa no aspecto numérico, mas
benéfica para a instituição.

2 Histórico

A participação das mulheres na aviação
iniciou-se logo após os primeiros vôos do
mais pesado que o ar. Em 08 de março de
1910, a Baronesa Raymonde de la Roche foi
considerada a primeira aviadora oficial ao ser
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brevetada pelo Aeroclube de Paris. Em
setembro do mesmo ano, Bessica Raiche
realizou seu primeiro vôo solo nos Estados
Unidos. No Brasil não foi diferente, des-
tacando-se o pioneirismo de Anésia Pinheiro
Machado, Thereza di Marzo e Ada Rogato
(TEMPORAL, 2005).

Na Primeira Guerra Mundial, diversas
aviadoras voluntariaram-se para o serviço
militar, sendo registradas participações
esporádicas na França e na Rússia em missões
de reconhecimento, ligação e observação
(SAMUELSON, 1984).

Já na Segunda Guerra Mundial a par-
ticipação feminina foi mais expressiva. Nos
Estados Unidos foi criado o Women’s Airforce
Service Pilots (WASP), contando com 1074
aviadoras, responsáveis pelos vôos de
translado das aeronaves entregues pelos
fabricantes até as bases operacionais em
território americano. Serviço semelhante foi
criado na Inglaterra, utilizando cerca de cem
aviadoras militares. No lado alemão, foi
registrada a participação feminina no
desenvolvimento de diversos projetos de
aeronaves e armamentos, na arriscada função
de piloto de provas, com destaque para
Hanna Reitsch (SAMUELSON, 1984).

No entanto, a participação mais
impressionante ocorreu no lado soviético,
onde as aviadoras participaram efetivamente
das missões de combate. Mais de 5000
mulheres participaram, como tripulantes, nas
mais diversas missões dessa natureza
(SAMUELSON, 1984).

Discriminadas pelos homens, que
alegaram até que elas proporcionavam má
sorte nas missões, foram agrupadas em três
unidades formadas exclusivamente por
mulheres, sendo uma de caça, uma de
bombardeio diurno e outra de bombardeio
noturno. Na unidade de caça, foram
registradas 4419 surtidas de combate, 125
batalhas aéreas e confirmadas 38 vitórias

russas, a despeito da superioridade das
aeronaves alemãs (SAMUELSON, 1984).

Merece destaque a participação de Liliia
Litviak, com 12 vitórias confirmadas. Ao final
da guerra, todas essas unidades foram
desmobilizadas, retornando as mulheres para
suas ocupações originais (SAMUELSON,
1984).

Essa situação perdurou pelos trinta anos
subseqüentes, até que, em 1974, a Marinha
Americana (USNAVY) e, em 1976, a Força
Aérea Americana (USAF) admitiram as
primeiras turmas de aviadoras militares,
embora ainda permanecessem as restrições
para que voassem em aeronaves de combate.
Em 1991, foram autorizadas a voá-las, mas
ainda estava vedada a participação em
missões reais de combate. Em 1993, todas as
restrições foram canceladas (WILLIAMS,
2003).

Nos anos seguintes, as aviadoras ameri-
canas realizaram missões de combate nos
conflitos dos Bálcãs, Afeganistão e Iraque. Em
fins de 2005, a Tenente-Coronel Martha
McSally foi designada para comandar um
Esquadrão de Caça da USAF (WILLIAMS,
2003).

Em fevereiro de 2006, foram conta-
bilizadas 63 aviadoras na Aviação de Caça da
USAF, representando 1,9% do total de pilotos
e 12% das aviadoras (ESTADOS UNIDOS,
2006). Existem ainda pequenas representações
em diversas Forças Aéreas, como Canadá,
Israel, Inglaterra, Finlândia, Noruega,
Paquistão e outras, com previsão da entrada
em outros países como África do Sul, Chile e
Argentina.

Na USNAVY, a implementação desse
processo foi prejudicada por ingerências
políticas. Por infortúnio, a primeira piloto de
F-14, Tenente Kara Spears Hultgreen, faleceu
em um acidente durante pouso embarcado
no Porta Aviões USS Abraham Lincoln
(WILLIAMS, 2003).
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Apesar de comprovada a falha material
como determinante para o acidente, as
investigações levantaram denúncias de
relaxamento nos padrões de seleção para a
atividade, com vistas a viabilizar a admissão
de duas aviadoras. Houve ainda casos de
assédio sexual e discriminação contra as
mulheres, que foram objetos de investigações
no Senado Americano (KOTZ, 1996).

Atualmente, a USNAVY estuda formas de
aumentar a retenção das aviadoras, uma vez
que a difícil conciliação da vida familiar com
os constantes deslocamentos embarcados têm
motivado um excessivo número de pedidos
de afastamento (KEEGAN, 1999).

Na Força Aérea de Israel (IAF), o
processo foi imposto por decisão da
Suprema Corte, em 1997. As alegações da
IAF de que se tratava de um investimento
muito vultoso em uma área sensível da defesa
nacional e que a expectativa do tempo de
permanência das mulheres seria menor que a
dos homens, foram julgadas improcedentes
(ISRAELI AIR FORCE, 2006).

Em 2001, a Tenente Roni Zuckerman
tornou-se a primeira aviadora de caça da
exigente IAF, classificando-se em sexto lugar
numa classe de 70 pilotos. Somente em 2005
ocorre a segunda classificação feminina na
Aviação de Caça Israelense. A taxa de
aproveitamento de mulheres para essa aviação
encontra-se em torno de 10% (ISRAELI AIR
FORCE, 2006).

No Brasil, a FAB deu continuidade ao
processo de integração da mulher, em agosto
de 2002, ao anunciar a reserva de vinte vagas
para mulheres no Concurso de Admissão para
a AFA, para o Curso de Formação de Oficiais
Aviadores (CFOAv). Nos dois exames de
admissão subseqüentes, não houve distinção
de vagas, sendo selecionadas, respectivamente,

seis e três candidatas ao quadro de aviadoras
(BRASIL, 2006e). No edital destinado à
seleção de candidatos para o ano de 2007,
voltou-se a destinar vinte vagas para o sexo
feminino (BRASIL, 2006c). Essa ação
afirmativa1 destina-se a aumentar a parti-
cipação feminina no curso, compensando o
fato de que não há vagas para mulheres na
Escola Preparatória de Cadetes do Ar
(EPCAR), de onde provém a maior parte
dos Cadetes Aviadores da AFA.

3 Dimensionamento da Atividade
3.1 Aspecto Físico

Se por um lado, o homem produziu
engenhos com enormes avanços tecnológicos,
em contraste, no campo biológico, os pilotos
dos modernos caças atuais não apresentam
qualquer evolução que os diferenciem dos
pioneiros da aviação. As cargas estressoras a
que esses incomuns profissionais submetem-
se são extremadas, de forma que o des-
preparo, ou a falta de percepção clara de
alguns sintomas físicos, podem levá-los à
falência física, seguidos até mesmo da morte
(SILVA JUNIOR, 2006).

Poucas profissões requerem tamanha
unidade teórico-prática e poucas situações
pedem tantas capacidades de um só indivíduo
(DEJOURS, 1992). Além das exigências
físicas, provocadas pelas elevadas acelerações
e longas jornadas de trabalho, o geren-
ciamento dos sistemas de armas, navegação
e comunicação, o controle da performance,
além do processamento de informações,
podem facilmente atingir o limite da
capacidade humana (SILVA JUNIOR, 2006).

Entre as variáveis de aptidão física
necessárias para o piloto de caça, destaca-se a
força muscular, a flexibilidade e a condição
aeróbica como as mais importantes. Um

1 Ação Afirmativa: prática que visa permitir que certos grupos consigam trabalhos que lhes foram negados no passado. Pode
envolver muitos passos diferentes, desde esforços extras para atrair candidatos, até o tratamento especial dedicado a eles nas
ofertas de oportunidades. Não é um sistema de cotas, nem exige que se selecione alguém sem os pré-requisitos necessários.
(SPECTOR, 2002, p. 165)
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piloto bem condicionado terá maiores
condições de exercer pressão nas manobras
de combate aéreo, permanecer engajado por
maior tempo e em níveis mais intensos,
ampliando suas chances de sucesso e de
sobrevivência (SILVA JUNIOR, 2006).

3.2 Aspecto Fisiológico
Comparadas aos homens, as mulheres

apresentam menor massa muscular, tra-
duzindo-se por menor disponibilidade de
energia para os músculos. A capacidade
máxima de potência anaeróbica2 do
organismo como um todo é de, aproxi-
madamente, 2,1 HP para um homem
comum e de 1,7 HP para a mulher comum.
Essas costumam ter a capacidade de seu
sistema de glicólise anaeróbica3 igualmente
menor. Isso lhes confere ligeira desvantagem
em atividades físicas com duração com-
preendida entre 01 e 04 minutos, por envolver
um alto grau de participação da glicólise
anaeróbica (FOX, 2000).

Pode-se traçar um paralelo com o
esforço despendido em manobras de
combate aéreo, cuja duração usual situa-se
entre 02 e 03 minutos.

A potência aeróbica4 máxima (VO2 máx)
das mulheres também é menor em 15 a 25%
que a dos homens, principalmente devido a
fatores ligados à dimensão corporal (FOX,
2000). O percentual de gordura médio entre
não-atletas é de 25,5% entre mulheres e de
16,8% entre homens (FOX, 2000).

A distribuição de fibras musculares e as
características enzimáticas são bastante
semelhantes entre homens e mulheres. No
geral, os homens possuem fibras mais
volumosas. No entanto, as atletas de elite

apresentam fibras maiores que homens
comuns (FOX, 2000).

A endurance muscular local é definida
como aptidão ou capacidade de um grupo
muscular realizar contrações repetidas contra
uma carga ou manter uma contração por um
período de tempo prolongado. Nos testes
com carga relativa, as mulheres superam os
homens com bastante freqüência, espe-
cialmente nos percentuais com atribuições de
cargas mais baixas (FOX, 2000).

A termorregulação ou equilíbrio térmico,
também é influenciada pelo sexo. Como em
geral as mulheres possuem maiores quan-
tidades de gordura corporal que os homens,
sua capacidade de dissipar calor será mais
afetada ao se exercitarem em ambientes
quentes. Isso se explica também pelas
diferenças que ocorrem entre a área superficial
e a massa corporal entre os sexos. Em
ambientes frios, as respostas também diferem.
Embora a maior gordura corporal pro-
porcione um isolamento contra o frio, a maior
relação entre área superficial e massa corporal,
assim como a menor massa muscular (menor
produção de calor), tornam a velocidade de
esfriamento corporal maior que a dos homens
(FOX, 2000).

Em 1992, uma Comissão Presidencial nos
Estados Unidos conduziu um estudo onde
se procurou condicionar mulheres do
exército, de forma a atingir os mesmos
padrões de condicionamento físico que seus
pares do sexo masculino. Apenas 3,4 % das
mulheres atingiram o padrão médio mas-
culino, ao custo de uma taxa duas vezes maior
de lesões nas extremidades inferiores e quatro
vezes mais casos de fraturas por estresse.
Concluiu-se que as mulheres estudadas

2 Potência anaeróbica: medida da capacidade individual de produzir potência em uma área muscular localizada, independente
de suprimento de sangue ou oxigênio (FOX, 2000, p. 38).
3 Glicólise anaeróbica: desintegração química incompleta dos carboidratos, cujas reações anaeróbicas liberam energia para que
a célula realize trabalho, à medida que produzem ácido lático (FOX, 2000, p 140).
4 Potência aeróbica: capacidade dos pulmões, coração, músculos e outros órgãos e sistemas em transportar e utilizar o
oxigênio na produção de energia(FOX, 2000, p 140).
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possuíam de 50 a 60 % da força muscular no
torso superior e de 70 a 75% da capacidade
aeróbica dos homens (WILSON, 2005).

Quanto à tolerância à força +G5, estudos
em centrífugas demonstram que a influência
negativa do fator altura é mais preponderante
que a do fator sexo. Isso beneficia as mulheres,
no geral menores, apontando uma tolerância
média similar à dos homens. Comparando-
se indivíduos de mesma estatura, a tolerância
das mulheres é cerca de15% inferior.
(WILSON, 2005; WATERMAN, 2001).

Diversos estudos apontam a maior
incidência de aerocinetose6 em mulheres, na
proporção de 5 para 3 em relação aos
homens. Essa proporção pode ser agravada
pelo uso de contraceptivos e menstruação.
Embora a adaptação sensorial seja um
importante fator na seleção de pilotos para a
aviação de caça, a incidência de aerocinetose
tende a diminuir com o aumento da
experiência de vôo (WILSON, 2005).

Quanto à incidência de Doença da
Descompressão7 (DD), estudos da USAF
apontam incidência 4,3 vezes maior entre
mulheres. A hipótese mais aceita relaciona o
fato à combinação de maior gordura corporal
com as influências das alterações endócrinas
e metabólicas associadas ao ciclo menstrual.
(TEMPORAL 2005). Cabe ressaltar que são
raros os registros de DD na FAB, o que torna
essa diferença pouco representativa em
números absolutos.

3.3 Antropometria
A antropometria pode ser definida como

processo ou técnica de mensuração do corpo
humano ou de suas várias partes. Algumas

características básicas dos seres humanos
relacionam-se com o tamanho, forma e
movimentos de diversas partes do corpo.
Está intimamente relacionada com a
ergonomia, que é o estudo da interação entre
o homem e seu posto de trabalho, visando
melhorar o desempenho, o conforto e a
segurança (IIDA, 1992; TEMPORAL, 2005).
Nos projetos aeronáuticos, relaciona-se com
a geometria básica da cabine, a localização e
configuração tanto dos comandos como dos
assentos, além da visibilidade exterior.

Normalmente as medidas antropo-
métricas são representadas pela média e o
desvio padrão de uma determinada faixa da
população (IIDA, 1992). As aeronaves, trajes
e equipamentos de suporte à vida
empregados na aviação de caça são
projetados, segundo normas internacionais,
de forma a atender a uma faixa de 5 a 95%
da população masculina. Ou seja, atinge 90%
dessa população (TEMPORAL, 2005).

Como, em média, o homem é mais
pesado, mais alto e mais forte que a mulher,
um percentual significativo das mulheres não
pode ser acomodado nas cabines das
aeronaves atuais. Estima-se que 77% da
população feminina encontra-se abaixo do
percentual de 5% masculino na altura sentado
e 27% na distância nádegas-joelhos, critérios
críticos de segurança para aeronaves de caça
(TEMPORAL, 2005).

No concurso de admissão para a AFA,
foi estabelecido, para ambos os sexos, o
critério de altura entre 1,64m e 1,87m
(BRASIL, 2006c), limites adotados para a
aeronave T-27, o que reduz significativamente
o recrutamento entre a população feminina.

5 Força +G: aceleração aplicada no sentido cabeça-pé, expressa como múltiplo da aceleração da gravidade (TEMPORAL 2005,
p. 231).
6 Aerocinetose: resposta fisiológica a um estímulo sensorial relacionado ao vôo, real ou aparente, conflitante com os padrões
armazenados no cérebro, caracterizada por enjôo, vômito, palidez, sudorese, cefaléia, apatia e prostração (TEMPORAL, 2005, p.
253).
7 Doença da Descompressão: processo sistêmico e generalizado do gás em expansão, com formação de bolhas de nitrogênio no
interior de vasos e tecidos, podendo se apresentar nas formas articular, nervosa, pulmonar e muscular, dentre outras (TEMPORAL,
2005; p. 119).
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Outro critério crítico para aeronaves
dotadas de assento ejetável, é o peso do
tripulante, que deve estar compreendido entre
58,65 e 93,53 Kg, a fim de assegurar um
envelope de operação seguro (EMPRESA
BRASILEIRA DE AERONÁUTICA, 2004).
Nesse critério, as mulheres têm apresentado
dificuldade no atendimento ao limite inferior.
Atualmente, três aviadoras estão impedidas
de voar a aeronave T-27 no quarto ano da
AFA. Como paliativo, prosseguiram a
instrução na aeronave T-25, destinada à
instrução básica, no segundo ano do curso.

Estudos da USAF evidenciam que a
combinação de força física e ergonomia
inadequada resulta em um expressivo
percentual de mulheres abaixo dos critérios
para atuação nos controles de aeronaves de
caça, conforme evidencia o quadro 1.

A USAF desenvolveu o Fighter Aircrew
Conditioning Test, destinado a avaliar a força e
a resistência necessárias para a operação de
aeronaves de caça. A avaliação de força é
composta de séries de exercícios de força
onde a carga é dimensionada em relação ao
peso corporal e de exercícios de resistência
muscular localizada, em 1 minuto, não
havendo diferenciações por gênero ou idade
(ESTADOS UNIDOS, 2000).

Cabe ressaltar que, atualmente, a FAB
realiza apenas testes destinados à avaliação do
condicionamento físico relacionado a saúde,
onde os requisitos baseiam-se em padrões
médios de grupos separados por sexo e

idade, visando atingir o Padrão Mínimo de
Desempenho - PMD (BRASIL, 2006b).
Embora seja eficiente para o fim proposto,
não se aplica como parâmetro na seleção de
pilotos de caça.

Apesar de ainda não implantado, está
previsto a adoção e cobrança do Padrão
Específico de Desempenho (PED) que visa
avaliar parâmetros físicos relacionados com
a capacitação operacional específica do militar,
independente de sexo ou idade (BRASIL,
2006b). No momento, a Comissão de
Desportos da Aeronáutica está voltada para
o estabelecimento dos parâmetros e testes
relacionados a avaliação do PED.

3.4 Aspecto Psicomotor

A Força Aérea Inglesa (RAF) desenvolveu
um eficiente sistema de pré-seleção para a
atividade aérea. Desde 1991, mais de 2500
candidatas foram avaliadas, constatando-se
nesse grupo uma média inferior nos testes
psicomotores. Cerca de 10% das mulheres
enquadraram-se nos requisitos estabelecidos
pela RAF, contra 40% dos homens
submetidos aos mesmos testes. (REINO
UNIDO, 2002 apud CUIN, 2004).

As causas dessa diferença não estão
claramente determinadas, sendo objeto de
diversos estudos não conclusivos, embora
testes semelhantes aplicados em tripulantes
operacionais da IAF e USAF tenham chegado
a resultados semelhantes nesse aspecto
(CARRETTA, 1996). Carretta 1996 sugere
que essa diferença de desempenho pode
relacionar-se com o fato de haver menos
mulheres interessadas na carreira, assim como
relaciona as áreas de interesse no
conhecimento acadêmico e atividades
extracurriculares tipicamente masculinas com
o melhor desempenho desse grupo nos testes
realizados.

A despeito dessas diferenças, o estudo
conclui que não existem diferenças nos

Quadro 1 - Porcentagem de homens e mulheres que não se enquadram
nos critérios de design estabelecidos pela norma MIL-F-8782B.
Fonte: McDaniel, J.W. Male and female strength capabilities for operating
aircraft control. 1981, p.12.
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modelos de aquisição de conhecimento e
habilidades necessárias à atividade aérea, não
encontrando argumentos que suportem a
adoção de programas de instrução distintos
entre homens e mulheres.

Na USNAVY, estudo destinado a
averiguar a ocorrência de preconceitos de
natureza racial e sexual, levantou que a taxa
de sucesso do grupo feminino situava-se entre
10 a 20% inferior à do grupo de controle,
formado por homens brancos (MILLER,
1994).

Nesse estudo, as análises para determinar
as causas dessa diferença de desempenho não
foram conclusivas. Foi relatado, ainda, que o
tempo de vôo médio e o número de missões
extras do grupo feminino eram superiores à
média do grupo de controle.

No Brasil, os primeiros indicadores
apurados na instrução básica tendem a
confirmar as conclusões da RAF, USNAVY
e USAF. A despeito de algumas cadetes
apresentarem padrão de pilotagem acima da
média, o desempenho global das mulheres
foi inferior à média masculina (CUIN, 2004),
conforme o quadro 2, como será demons-
trado posteriormente.

Ressalte-se que a amostra analisada não é
significativa para sustentar conclusões
definitivas. Encontra-se em processo de
validação na FAB o Teste de Avaliação de
Pilotagem Militar (TAP 1000), com entrada

em operação na pré-seleção da AFA, a partir
de 2010. Os dados parciais coligidos por esse
sistema ainda não se encontram disponíveis
para consulta.

3.5 Menstruação e Gravidez
O ciclo menstrual nas mulheres dura cerca

de 28 dias. Dois ou três dias antes da
menstruação, a queda no nível do hormônio
progesterona provoca irritabilidade, tensão e
depressão em 25 a 35% das mulheres, sendo
que 10% apresentam fortes dores, inca-
pacitantes para o trabalho. Este quadro é
conhecido como tensão pré-menstrual.
Diversos estudos relacionam atividades físicas
pesadas com desorganizações do ciclo
menstrual. Isto ocorre, por exemplo, com
as atletas em períodos de competição.
Estudos com atletas de alto desempenho
reportam queda no desempenho no período
pré-menstrual e durante a menstruação.
(SANTOS; BUENO, 2002).

A amenorréia secundária, ausência de
menstruação em mulheres que já vinham
menstruando, precedida freqüentemente
por ciclos irregulares, ocorre com maior
freqüência em mulheres submetidas a
exercícios crônicos. Já a dismenorréia, ou
menstruação dolorosa, não se relaciona
com a participação em exercícios (FOX,
2000).

Como já mencionado, estudos pre-
liminares apontam clara relação entre o ciclo
menstrual e as ocorrências de Doença da
Descompressão. Outros estudos, relacionados
à tolerância à força +G e à ocorrência de
hipóxia8, não encontraram diferenças
significativas (WATERMAN, 2001).

Os contraceptivos orais, além da atri-
buição primária de prevenir a gravidez,
possuem diversos benefícios adicionais, como

Nota: Dados extraídos do controle de três, das quatro esquadrilhas do 2º
Esquadrão de Instrução Aérea da AFA. Com referência ao número de cadetes
desligados, foi calculado em relação à quantidade que iniciou o vôo, 17 mulheres
e 140 homens.

Quadro 2 - Desempenho na atividade aérea, na fase de pré-solo, durante
instrução no 2º Esquadrão de Instrução Aérea, no ano de 2004.
Fonte: CUIN, 2004.

8 Hipóxia – redução de oxigênio oferecido aos tecidos. Dentre os tipos conhecidos, a Medicina de Aviação destaca a hipóxica,
resultante da queda da pressão parcial de oxigênio no ar inspirado, e a estagnante, devido ao comprometimento na circulação do
sangue, relacionada às acelerações em vôo (TEMPORAL, 2005, p. 91).
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regularização do ciclo menstrual, redução do
fluxo, das dores abdominais e mamárias, dos
riscos de anemia, endometriose e inflamação
pélvica, dentre outros. Por outro lado,
potencializa o risco de problemas cardio-
vasculares e circulatórios. A despeito disso,
diversas forças aéreas consideram o risco
aceitável. No entanto, interrupções periódicas
são requeridas, de forma a minimizar esses
riscos (WILSON, 2005).

Quanto à gravidez, existe consenso sobre
o afastamento do vôo durante todo o
período da gravidez (ESTADOS UNIDOS,
1994). Considerando-se ainda o período de
licença maternidade e aleitamento, pode-se
estimar um período de indisponibilidade
para a atividade aérea compreendido entre
treze e quinze meses. Essa interrupção
acarretará considerável prejuízo ao
condicionamento físico e à progressão
operacional.

É de se esperar, ainda, um aumento do
absenteísmo e a necessidade de flexibilização
na rotina de trabalho, requerendo adaptações
por parte das Unidades Aéreas (KEEGAN,
1999).

Cabe ressaltar que, para o piloto de caça,
quedas nos níveis de motivação e agres-
sividade concorrem para o afastamento
precoce da atividade. Segundo Dejours
(1992), quando um investimento mais
importante aparece na vida familiar, estoura
um conflito entre a vida profissional e o
engajamento familiar, que muitas vezes
termina num questionamento da atividade
profissional. Para esse autor, a menor queda
da motivação, no entusiasmo ou na agres-
sividade pode comprometer a qualidade da
performance.

4 Custos x Benefícios

A especialização operacional9 de um
piloto de caça é um processo lento e
dispendioso. Selecionado na AFA entre
voluntários, os estagiários são matriculados
no curso de caça, ministrado na aeronave A-
29. O custo médio apurado desse curso,
incluindo instrução teórica, simulador de vôo
e atividade aérea é de US$160.000,00 por
piloto formado. A taxa de insucesso média é
de 9%10.

Após a formação inicial, o jovem caçador
é designado para uma unidade operacional
dotada de aeronaves A-29, onde servirá por
um período de três a seis anos, prosseguindo
sua elevação operacional11. Ao final do terceiro
ano nessas unidades, habilita-se a concorrer
às vagas nas unidades equipadas com
aeronaves A-1, F-5 e Mirage 2000, onde
atingirá a maturidade operacional. Após novo
período de quatro a seis anos, a maior parte
dos pilotos retorna para as unidades de A-
29, na condição de instrutor de vôo (BRASIL,
2006d)

A fim de compensar o alto investimento
realizado pela FAB, o período ideal de
permanência do piloto na aviação de caça é
de doze anos, sendo aceitável um período de
nove anos (BRASIL, 2006d). O afastamento
precoce, atualmente na ordem de 6% nos
primeiros oito anos12, causa prejuízo para a
organização, uma vez que o recompletamento
será realizado com pilotos recém-formados,
acarretando queda na operacionalidade da
Unidade Aérea.

Tomando como base a experiência
internacional, a introdução de mulheres no

9 Especialização Operacional: atividade desenvolvida pelo Aspirante-a-Oficial ou Oficial Aviador, de acordo com o programa de
instrução específico, visando a obter a sua qualificação inicial na Aviação de Caça (BRASIL, 2006d).
10 Dados de custo e taxa de atrito fornecidos pela Seção de Operações do Segundo Esquadrão do Quinto Grupo de Aviação.
11 Elevação Operacional: atividade desenvolvida pelo Oficial Aviador, visando a fixar e a aprimorar os conhecimentos, a
desenvolver aptidões e a elevar a sua qualificação operacional na Aviação em que se especializou, bem como em equipamentos
mais complexos, que requeiram experiência anterior (BRASIL, 2006d).
12 Dado fornecido pela Seção de Pessoal do Estado-Maior da Terceira Força Aérea.
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curso de caça, segundo critérios estritamente
meritocráticos, não causará impacto na taxa
de insucesso. No entanto, a representatividade
será baixa, como ocorre na USAF (1,9%)
(ESTADOS UNIDOS, 2006) e IAF (duas
aviadoras). Nesse cenário, problemas rela-
cionados ao absenteísmo e ao afastamento
precoce serão facilmente administráveis.

No caso de adoção de cotas para
mulheres, haverá um impacto econômico,
devido ao aumento da taxa de insucesso e
do índice de vôos deficientes. A utilização de
padrões diferenciados de avaliação e seleção
colocará em risco esse processo, uma vez que,
ao impor às unidades profissionais com
qualificação abaixo da média, poderá acirrar
preconceitos e reforçar estereótipos sobre a
capacidade feminina (CASTRO, 2002). As
unidades deverão se preocupar ainda com a
administração do absenteísmo e afastamento
precoce, a fim de manter o aprestamento
operacional.

Por outro lado, o desenvolvimento de
ações que atendam aos interesses da sociedade
gera publicidade e visibilidade à instituição,
complementando a propaganda conven-
cional, conforme exemplifica o quadro 3,
como será demonstrado posteriormente. A
admissão de mulheres na aviação reforça a
imagem de modernidade e sintonia da FAB
com o progresso da sociedade e a respon-
sabilidade social, indo ao encontro dos

objetivos da comunicação social do
Comando da Aeronáutica (BRASIL, 2001).

Por fim, não se pode ignorar a teoria
econômica, segundo a qual, a eliminação de
restrições a algum fator de produção, no caso
as mulheres, conduz a uma maior eficiência
econômica (SANTOS; BUENO, 2002).

Conclusão

Por meio da revisão da literatura e da
análise dos dados preliminares da FAB, pôde-
se constatar que a participação de mulheres
na aviação de caça já se mostrou possível
desde os primórdios da aviação, sendo
adotada, ainda que de forma incipiente, em
diversas Forças Aéreas atuais.

Esse processo fortalece a imagem
institucional da organização, identificada com
os princípios éticos da democracia, res-
ponsabilidade, legitimidade e impesso-
alidade.

Por outro lado, as especificidades do sexo
feminino, como fisiologia, alterações
associadas ao ciclo menstrual, gravidez,
antropometria e psicomotricidade conferem
às mulheres desempenho médio inferior a de
seus pares do sexo masculino.

As principais diferenças de desempenho
relacionam-se com a força física, ter-
morregulação, ocorrências de doença da
descompressão, aerocinetose, habilidade

psicomotora e inadequa-
ção ergonômica às aero-
naves e equipamentos
de vôo.

Dentre os fatores
analisados, o mais res-
tritivo foi à inade-
quação ergonômica de
grande parte da po-
pulação feminina às
cabines e assentos ejetá-
veis das aeronaves, assim
como aos equipamentos

Quadro 3 – Reportagens que abordaram o tema mulheres aviadoras, entre março de
2004 e março de 2006.
Fonte: Centro de Comunicação Social da Aeronáutica – CECOMSAER (2006).
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de vôo, visto que os mesmos foram
especificados para atender aos padrões
antropométricos da população masculina.

Merece destaque também a menor força
física, especialmente nos membros superiores,
o que, aliado aos problemas de ergonomia,
pode dificultar o controle das aeronaves em
todo o envelope de operação.

Os estudos em centrífuga não apontaram
diferenças significativas na tolerância à Força
+G, visto que o fator altura é mais pre-
ponderante que o fator sexo.

Foram encontradas diferenças na ca-
pacidade de termorregulação, suscetibilidade
à ocorrência de Doença da Descompressão
e aerocinetose, sem, contudo impactar
significativamente no desempenho na
atividade.

Quanto às questões ligadas à menstruação
e gravidez, os dados da literatura indicam
maior probabilidade de absenteísmo entre
mulheres. A utilização de contraceptivos orais
previne diversas características indesejáveis
ligadas ao ciclo menstrual, a despeito da
necessidade de se monitorar os riscos
cardiovasculares e circulatórios associados a
esses medicamentos.

Essas diferenças, embora restrinjam o
universo de candidatas à aviação de caça, de
forma alguma justificariam a segregação das
mulheres nessa atividade, visto que os pilotos
de caça, independente do sexo, não se
enquadram nos padrões medianos de
condicionamento físico, mental e psicológico.

Dentre as recomendações para imple-
mentação desse processo, destaca-se a
necessidade da FAB implementar testes de
aptidão física específicos para essa atividade,
nos moldes do Fighter Aircrew Conditioning Test,
aplicado na USAF.

Ações afirmativas, como a aquisição de
trajes e equipamentos de vôo adaptados às
medidas antropométricas feminina, acom-
panhamento clínico e psicológico, assim como

a adoção de programas personalizados de
condicionamento físico, facilitarão essa
integração.

Por fim, ressalta-se a conveniência da
manutenção de critérios estritamente meri-
tocráticos na seleção de pilotos de caça. A
despeito da baixa representatividade numérica
que esses critérios proporcionarão, as mulheres
formadas em nada deixarão a desejar quanto
à eficiência e eficácia operacional, derrubando
preconceitos, sem afetar valores caros à cultura
da organização.
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Resumo

O desenvolvimento da aviação como arma de guerra se afirmou na promessa de
vitórias rápidas e decisivas, conforme já defendiam Douhet, Trenchard e Mitchell.
Foi Mitchell, porém, quem ampliou as discussões sobre a estratégia da paralisia.
Contudo, durante a Guerra Fria, imperou a estratégia da dissuasão, até a década
de setenta, quando começaram a se destacar novos estrategistas do poder aéreo.
John Boyd introduziu a teoria do “ciclo OODA” e John Warden desenvolveu a
sua estratégia de paralisia baseada na teoria dos “cinco anéis”. Warden analisa o
inimigo como um sistema que pode ser desmembrado em cinco componentes. O
mais importante é a sua liderança, posicionada como o anel central. Em volta
deste, em ordem decrescente de importância ficam os demais componentes que
completam o sistema: órgãos essenciais, infra-estrutura, população e forças mili-
tares. No interior de cada um desses anéis existe um centro de gravidade, cuja
neutralização faz cessar a efetividade do componente, provocando a paralisia do
inimigo. O impacto no sistema como um todo dependerá da posição do anel:
quanto mais interno mais efetivo deverá ser o efeito. Da união das suas idéias,
com as lições aprendidas nas campanhas do Golfo Pérsico, Warden estabeleceu
os fundamentos teóricos do emprego do poder aéreo no Século XXI.
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Introdução
Logo após o advento do vôo da

aeronave mais pesada que o ar entraram em
cena os primeiros estrategistas do poder
aéreo. Giulio Douhet, Hughes Trenchard e
William Mitchell chamavam a atenção para o
potencial da aviação e as suas conseqüências
no planejamento e na execução da guerra.
Esses homens perceberam que uma nova era
estava se iniciando e que seriam exigidas
mudanças de comportamento por parte dos
estrategistas.

Obstáculos naturais e artificiais da
superfície tornaram-se uma mera referência
para a navegação aérea rumo aos pontos
vitais, no coração da nação inimiga, sem a
necessidade de romper as tradicionais linhas
de frente de combate. Os estrategistas
militares que não vislumbraram essa ameaça,
por não compreenderem o seu alcance ou
pela relutância em alterar estratégias
consagradas da guerra de superfície, mesmo
depois da comprovada capacidade do avião,
pagaram um pesado tributo, como aconteceu
com as defesas francesas da histórica Linha
Maginot, na Segunda Guerra Mundial (HART,
1966).

O advento da aviação como arma de
guerra prometia vitórias rápidas e decisivas
com custos relativamente baixos em recursos
materiais e humanos. O General italiano
Giulio Douhet, o primeiro e mais ferrenho
estrategista do poder aéreo, afirmava que
venceria a guerra quem conquistasse o
domínio do ar. Em paralelo, defendia o
emprego do bombardeio estratégico em larga
escala para provocar a desordem e o medo
na nação inimiga, visando destruir a sua moral
e deixar-lhe como única opção a rendição.
Tarefa que, na sua concepção, onde os fins
justificavam os meios, poderia ser executada
exclusivamente pelo poder aéreo,
bombardeando os centros populacionais
inimigos com bombas de efeito explosivo,

incendiário e, até mesmo, com gases
venenosos para evitar as ações de recuperação
do adversário (DOUHET, 1988).

O comandante da primeira força aérea
autônoma, Marechal Hugh Trenchard da RAF,
seguia uma linha de raciocínio semelhante. Sua
concepção estratégica visava afetar a moral
inimiga por meio da destruição dos centros
vitais de sustentação do esforço de guerra,
evitando, ao contrário de Douhet, atingir
diretamente os centros populacionais
(TRENCHARD, 1946).

Nos Estados Unidos, o General William
Mitchell, embora desse grande importância
para a aviação de combate, também
acreditava no papel, decisivo reservado para
o bombardeio estratégico. Defendia ataques
em massa nos centros nervosos do inimigo,
logo no início da guerra, a fim de provocar a
paralisação do adversário na maior extensão
possível do seu esforço de guerra, alargando
as discussões sobre a estratégia da paralisia
como uma opção para apressar a decisão dos
conflitos (MITCHELL,1925).

2 O Nascimento da Estratégia da Paralisia
As raízes da estratégia da paralisia do

inimigo vão longe na história das guerras. Há
dois milênios, Sun Tzu já fornecia seus
fundamentos ao afirmar que “o mérito
supremo consiste em quebrar a resistência do
inimigo sem lutar” (CLAVELL,1983).

Até mesmo Clausewitz (1996), por muitos
considerado o estrategista da aniquilação,
reconhece a existência de dois tipos de guerra:
a guerra total, cujo objetivo é a aniquilação
total do inimigo; e a guerra real, cujos planos
de ataque são mais limitados, na qual a
aniquilação não é uma opção estratégica
devido às restrições impostas pela política e
pela limitação da força militar. No primeiro
volume da obra “On War”, Clausewitz (1996)
definiu o que entendia como destruição das
forças inimigas dizendo que “elas devem ser
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conduzidas a uma situação tal que não tenham
condições de prosseguir no combate”.
Observa-se que essa concepção de destruição
do inimigo está mais coerente com a estratégia
da paralisia do que propriamente com a da
destruição.

Logo após a Primeira Guerra Mundial,
o inglês J. F. C. Fuller (1966), a quem é
atribuída a primazia da moderna concepção
da estratégia da paralisia, escrevia, em 1919,
que “a força física de um exército depende
da sua organização, controle e cérebro.
Paralisando seu cérebro o corpo pára de
operar”. Fuller (1966) defendia a idéia que o
cérebro da guerra é o meio mais rápido e
eficiente para destruir a organização do
inimigo e, conseqüentemente, a sua força
militar. Para economizar a aplicação da força
militar é necessário afetar o inimigo de forma
contundente, como o resultado de “um tiro
na cabeça” no lugar da “lenta sangria de
ferimentos leves”.

Para explicar melhor a sua teoria, Fuller
(1966) fez uso da seguinte analogia: assim
como o corpo humano é constituído por
corpo, mente e espírito, a guerra, como uma
atividade humana, apresenta uma constituição
similar.

A partir desse pressuposto, postulou a sua
teoria sobre a natureza da guerra funda-
mentada em três vertentes (ou esferas) que
tratam, respectivamente, da anulação da força
física do inimigo (elementos materiais que
formam o poder de combate), a desor-
ganização do seu processo mental (capa-
cidade de planejamento, comando e controle)
e a desestabilização a sua moral (vontade de
resistir). Fuller argumentava que essas forças
atuam em sinergia, uma vez que a força
mental, a moral, ou mesmo a física, isola-
damente, não vencem a guerra. O que vence
a guerra é a perfeita sinergia entre elas, atuando
como uma única força. Assim, a estratégia da
paralisia consistiria em atuar na dimensão física

do poder inimigo, procurando afetar sua
capacidade mental e, indiretamente, atingir a
sua vontade moral.

À semelhança de Fuller, seu conterrâneo
Liddell Hart advogava que a mais eficiente e
econômica forma de fazer a guerra seria
paralisar o inimigo ao invés de destruí-lo ou
aniquilá-lo. Hart (1966) argumentava que os
estrategistas deveriam pensar em termos de
paralisia em todos os níveis da guerra. No
nível tático, um soldado morto seria apenas
um soldado a menos, enquanto um soldado
desestabilizado e com medo contaminaria
toda a tropa. No plano mais elevado do
planejamento da guerra a pressão psicológica
no governo de um país poderia ser suficiente
para anular o seu poder militar, afirmando
que “a espada não se sustenta na mão
insegura”.

Portanto, a estratégia da paralisia, no nível
político-estratégico, é uma opção militar cujo
objetivo é incapacitar o poder nacional
inimigo para a ação, visando obter a maior
vantagem política com o mínimo de esforço
militar, ao invés de tentar destruí-lo. No nível
operacional e tático busca decisões rápidas
por meio de manobras direcionadas para a
incapacitação física e mental de sustentação e
controle da guerra, a fim de quebrar a vontade
moral de resistir do inimigo. Baseado nesses
fundamentos, os estrategistas contem-
porâneos desenvolveram novas teorias de
emprego do poder aéreo.

3 A Concepção de John Boyd

Após a Segunda Guerra, com o advento
da bipolaridade mundial, a estratégia da
paralisia perdeu espaço para a estratégia da
dissuasão. Contudo, na década de setenta,
começaram a se destacar novos estrategistas
do poder aéreo, como o coronel da United
States Air Force (USAF) John Boyd, cujas
idéias embora estejam mais voltadas para os
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níveis tático e operacional, apresentam reflexos
no âmbito estratégico (BOYD apud
FADOK, 1995).

Boyd, um veterano piloto de caça da
Guerra da Coréia, constrói a sua teoria dos
conflitos mais voltada para os componentes
psicológico e temporal do que propriamente
para os componentes físico e espacial. Sua
estratégia está direcionada para o comando e
o controle do inimigo, onde busca criar
situações de surpresa e perigo por meio da
antecipação das ações, procurando operar em
ritmo mais veloz que o adversário. Para
maximizar os efeitos sobre o inimigo procura
explorar as características de flexibilidade e
mobilidade da força aérea, defendendo seu
emprego em ações variadas e rápidas, de
forma a congestionar a capacidade de ação e
reação do adversário e, assim, afetar a sua
capacidade física e a vontade de resistir
(BOYD apud FADOK, 1995).

O aspecto mais relevante da teoria de
Boyd (apud FADOK, 1995), está relacionado
com o comportamento humano, individual
e em grupo, no contínuo ciclo de plane-
jamento da guerra, no qual identifica quatro
fases distintas, conhecido como “OODA
loop” ou “ciclo OODA” (observação,
orientação, decisão e ação). Usando essa
construção, advoga que obterá sucesso aquele
que conseguir completar o ciclo com
vantagem de tempo sobre o oponente, de
forma que os atrasos de cada ciclo somados
começam a prejudicar o tempo de reação
do inimigo, conduzindo o sistema de
comando e controle do adversário rumo ao
colapso. A sobrecarga no sistema operacional
provoca a desorientação mental do sistema
de comando e controle do oponente,
afetando a vontade moral e, conseqüen-
temente, a operacionalidade dos meios físicos.

A teoria do “ciclo OODA” de John Boyd,
praticada nos planejamentos das operações
na maioria das forças aéreas ocidentais, trata-

se de uma significativa contribuição para a
evolução do poder aéreo. Entretanto, um dos
mais discutidos estrategistas da atualidade é o
coronel da reserva da Força Aérea Americana
John Warden, conhecido como o mentor da
campanha Desert Storm.

4 A Estratégia de John Warden

John Warden (1988) clarifica velhos
conceitos já conhecidos e faz as adaptações
necessárias para desenvolver a sua concepção
de emprego do poder aéreo no cenário das
guerras atuais e futuras. Como tantos outros
estrategistas, começa defendendo o impres-
cindível controle do espaço aéreo, priorizando
a tarefa de superioridade aérea sobre a
interdição e o apoio aéreo aproximado. Na
sua obra “The Air Campaign”  (1988),
argumenta que o poder aéreo é o único com
capacidade de atingir os objetivos estratégicos
da guerra com o máximo de efetividade e
custos operacionais mínimos. As características
da Força Aérea como velocidade, alcance e
penetração, permitem, de forma rápida e
decisiva, alcançar alvos além do alcance das
forças de superfície: os centros de gravidade
(CG) do inimigo.

Fazendo uso da herança de Clausewitz
na definição de centros de gravidade, Warden
(1988) a eles se refere como “os pontos em
que o inimigo é mais vulnerável e onde um
ataque terá a melhor possibilidade de ser
decisivo”. Mas adverte que a identificação dos
CG é o passo mais crítico no planejamento
da condução de uma campanha militar.

A incorporação da noção de centros de
gravidade no planejamento do emprego do
poder aéreo, apresentada em “The Air
Campaign”, não é nenhuma novidade e
tampouco, nessa altura, Warden (1988) faz
referência em como viabilizar na prática a sua
teoria. Contudo, prossegue no desenvol-
vimento das suas idéias, procurando
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estabelecer um método para relacionar os
centros de gravidade com o poder aéreo,
levando-o a apresentar, no final de 1988, o
“modelo dos cinco anéis”, conforme a figura 1.

Ao analisar o inimigo como um sistema,
argumenta que toda entidade estratégica pode
ser desmembrada em cinco componentes. O
componente mais importante do sistema é a
sua liderança, posicionada como o anel central.
Em volta deste, em ordem decrescente de
importância, ficam os demais componentes
que completam o sistema: órgãos essenciais
(ou processos), infra-estrutura, população e
forças militares.

No interior dos anéis existe um CG ou
um conjunto de CG que representa o “centro
de todo poder e movimento”. Destruindo
ou neutralizando um ou mais CG, cessa a
efetividade desse componente do poder e o

impacto no sistema como um todo depen-
derá da posição do anel: quanto mais interno,
maior será o efeito.

Para identificar precisamente os CG de
cada anel, Warden sugere o desmembramento
em outros cinco “sub-anéis”, conforme a
Figura 2 (com os mesmos componentes:
liderança, órgãos essenciais, outros.) e, suces-
sivamente, até encontrar o verdadeiro centro
de gravidade: aquele que efetivamente afetará
o cérebro do adversário.

O objetivo central do modelo dos cinco
anéis estará sempre voltado para atingir a
liderança. Mesmo que a liderança não seja um
alvo viável de alcançar, a estratégia continuará
tendo como foco principal o cérebro do
comando dos demais anéis como CG, porque
em cada um deles existe um ponto que, se
for afetado, provocará algum tipo de paralisia
com efeitos nocivos no cérebro do comando
inimigo.

Para se fazer entender, à semelhança de
Liddel Hart, Warden (2005) faz uso da
analogia, comparando o modelo dos cinco
anéis com o corpo de uma pessoa, conforme
mostra a figura 3. Na sua analogia com a

biologia humana, o cérebro representa a
liderança; alimentos e oxigênio transportados
pelo sistema circulatório são os elementos
essenciais; ossos e músculos compõem a infra-
estrutura; as células constituem a população;
e os leucócitos proporcionam a proteção
contra ataques. Se qualquer uma das partes
parar de funcionar, irá provocar efeitos de
maior ou menor gravidade no funcionamento
do cérebro (liderança).

Por ocasião da invasão do Kuwait pelo
Iraque, Warden teve a oportunidade de aplicar
a sua concepção de emprego no planejamento
da Campanha Aérea das Forças da Coalisão.
    Da experiência dessa campanha várias
lições foram assimiladas, dentre as mais
importantes destacam-se: a importância dos

Figura 1 – Modelo dos Cinco Anéis de John Warden
Fonte: (WARDEN, 1988).

Figura 2 – Desdobramento do Modelo de John Warden
Fonte: (WARDEN, 1988).

48 -55



53

Rev. UNIFA, Rio de Janeiro, 18 (21):                  dez 2006

aplicação da força, em função
dos objetivos políticos preten-
didos.

A estratégia da coerção segue
a mesma linha histórica de
pensamento, onde o custo de
uma resistência é tão elevado que
não com-pensa resistir.  A paralisia
estratégica, por sua vez, busca
provocar situações onde a
resistência se torne impossível
para o comando inimigo,
objetivando paralisar as suas

ações, a fim de proporcionar a liberdade de
movi-mento necessária para anular a liderança
política e impor as mudanças desejadas. Por
fim, a derradeira opção estratégica seria a
destruição ou aniquilação, aplicável para
situações onde as mudanças políticas são
consideradas irrelevantes. Uma opção rara na
história das guerras e, segundo Warden,
descartável no cenário do Século XXI
(FADOK,1995).

Na análise de Fadok (1995), com relação
aos meios, Warden defende as ações contínuas
e paralelas contra os CG de cada anel
estratégico ou operacional até atingir a paralisia
total ou parcial do inimigo. Nesse ponto,
esclarece a importância de se compreender a
interdependência entre os sistemas repre-
sentados por cada um dos anéis, isto é, a
conectividade existente entre cada um eles.
Uma análise mais detalhada dos sistemas
deverá mostrar que os CG são justamente as
conecções entre os anéis, assim como, entre
os elementos que os compõem, conforme
mostra a figura 4, onde Warden esquematiza
os principais CG identificados como alvos
estratégicos na segunda campanha do Golfo
– a invasão do Iraque.

A teoria da paralisia estratégica de Warden
(1988), fundamentalmente baseada numa
análise de sistemas, é uma tentativa de
simplificar o complexo e dinâmico fenômeno

Figura 3 – Analogia Entre os Elementos da Teoria de John Warden
Fonte: (WARDEN, 2005).

ataques estratégicos e a fragilidade dos estados
no nível estratégico; as conseqüências fatais
da perda da superioridade aérea estratégica e
operacional; o efeito positivo da guerra
paralela, isto é, ataques estratégicos simultâneos
em vários CG do inimigo; o valor da
tecnologia stealth; a precisão do armamento
na redefinição dos princípios da massa e da
surpresa e a predominância do poder aéreo
como a força principal no nível operacional
e estratégico (FADOK, 1995).

Da união das suas idéias com as lições
aprendidas nas campanhas do Golfo Pérsico,
Warden estabeleceu os fundamentos teóricos
do emprego do poder aéreo no século XXI.
Em primeiro lugar, a estratégia aérea deve
considerar os objetivos políticos antes de
iniciar as ações, isto é, a definição do estado
final desejado (end state). Segundo, é necessário
estabelecer o melhor caminho para induzir o
inimigo a ceder os objetivos políticos
pretendidos. E, em terceiro lugar, deverá ser
adotado o modelo dos cinco anéis para
identificar quais os CG deverão ser afetados
(FADOK, 1995).

Segundo Fadok (1995), Warden identifica
três opções estratégicas para obrigar o inimigo
a fazer o que se deseja: a coerção, a
incapacitação (paralisia) e a destruição,
representando três diferentes níveis de
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sócio-cultural da guerra pela redução do
conjunto em elementos básicos ou funcionais.
Embora admita que o modelo dos cinco anéis
possa representar uma simplificação
exagerada para um problema tão complexo,
argumenta tratar-se de uma referência para
análises mais profundas, servindo como
estrutura teórica para orientar os estrategistas
na difícil tarefa de identificar os CG do
inimigo (FADOK, 1995).

É interessante observar que, mesmo
considerando a sua teoria como referência
para o planejamento estratégico, a liderança
política nem sempre será o centro do modelo
dos cinco anéis e, conseqüentemente, o alvo
mais importante. Outros anéis ou, mais
apropriadamente, a conectividade entre eles
poderá se apresentar como um CG mais
atrativo. Warden não refuta esse ponto de
vista, mas insiste que continua sendo uma
forma indireta de atingir a liderança.

Warden (1988) também ressalta que a
crescente dependência de dados essenciais

para a operação dos modernos
armamentos de precisão gerou a

necessidade de se buscar a
superioridade de informações.

Advoga que o aperfeiçoamento
das tecnologias disponíveis para
o uso do C4I (comando,
controle, comunicações, com-
putação e informação), e as
suas integrações com as plata-
formas de armamento serão
os pontos mais sensíveis nas

próximas guerras. Portanto, a
estratégia da paralisia deverá

buscar a anulação dos nós e das
conexões dos sistemas de comuni-

cações e informações do inimigo,
como os centros de gravidade prioritários,

no planejamento das operações militares.
No Golfo Pérsico, ao anular os olhos, os

ouvidos e a voz do poder militar iraquiano,
foi possível às Forças da Coalizão obter a
superioridade de informações no teatro de
operações, fator que pode ter sido mais
decisivo que a tradicional superioridade aérea.

Conclusão
Até a metade do Século XX, o pensa-

mento militar vigente estava baseado na crença
de que a paralisia da nação inimiga poderia
ser alcançada afetando-se a sua capacidade
industrial, com o objetivo de provocar o
colapso na economia, a fim de anular o
esforço da guerra.

A segunda metade do século passado
ficou caracterizada como o período de
transição, da era industrial para a era da
informação, com evidentes reflexos na
evolução do poder aéreo, onde Boyd e
Warden surgem como personagens chaves no
desenvolvimento do pensamento estratégico
da guerra aérea contemporânea.

Boyd desenvolveu uma concepção de
emprego voltada para atuar no processo de

Figura 4 - Os Centros de Gravidade da Campanha no Iraque
Fonte: (FADOK, 1995).
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comando e controle do inimigo, mais aplicável
no nível tático e operacional, enquanto
Warden concebeu uma estratégia direcionada
para a interferência nos elementos que
compõem o poder inimigo, na forma como
estão estruturados e na sua interação no
conjunto.

Warden chama a atenção para a
importância do gerenciamento das
informações para uma efetiva atuação no
sistema de comando do inimigo. A eficiência
do “modelo dos cinco anéis” está funda-
mentada na conectividade entre eles, cuja
funcionalidade depende de um adequado
fluxo de informações. Afetando um dos anéis
a harmonia do conjunto ficará comprometida
e poderá ficar fora de controle. Portanto, o
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Introdução
A estratégia contemporânea sobre o uso

da força militar não é o produto de alguma
seqüência continuada da teoria militar. A
persistência da abordagem jominiana é mais
visível no criticismo do pensamento estra-
tégico contemporâneo. Tal criticismo
demonstra que os estrategistas modernos
empregam métodos abstratos, como a
simulação de modelos e a análise de sistemas,
para reduzir a guerra a um exercício
operacional, transformando-a, desse modo,
num jogo irreal, mas perigoso.

Existe uma similaridade na compreensão
da estratégia militar dos séculos XIX e XX
que extrapola o tempo, espaço, níveis de força
e possibilidades. O pensamento de Jomini tem
sobrevivido em conceitos como manobra,
massa, pontos decisivos e linhas de operação.
Tais conceitos transcendem até mesmo a
evolução nos armamentos empregados e são
fundamentais para a compreensão daqueles
fundamentos em batalhas no campo con-
vencional, característica a ser demonstrada
como ainda presente em definições dos
conflitos pós-guerra fria.

Para entendermos Jomini vamos con-
textualizá-lo como um observador dos
conflitos da Europa de Napoleão, ressaltando
também seus trabalhos ao avaliar o reinado
de Frederico da Prússia. Estes momentos
constituirão a consolidação dos Estados-
Nações.

Antoine-Henri Jomini nasceu, na Suíça, em
1779 e faleceu em 1869. Com a finalidade de
tornar a guerra científica, ele reduziu seu estudo
à preocupação com a estratégia e o fez por
meio da efetiva quebra do vínculo óbvio entre
Napoleão e a Revolução Francesa. Muitas das
idéias específicas de Jomini – sobre linhas
interiores de operação, onde observava que
Napoleão dividia as forças inimigas para
combater, tem, para seus críticos, apenas
interesse histórico. Entretanto, a abordagem

geral para o problema da guerra, ao abstrair
de seu contexto social e político e enfatizando
as regras para a tomada de decisões,
equiparando a guerra a um enorme jogo de
xadrez, que, ainda  hoje, perdura nos conflitos
modernos.

  As guerras de Napoleão geraram uma
audiência enorme e receptiva para o tipo de
explanação clara, simples e confiante que
Jomini oferecia. Buscando abertamente o
prestígio da ciência e, no entanto, quase
religioso no insistente apelo evangélico às
verdades não-temporais, a resposta de Jomini
à intrigante questão do motivo do grande
sucesso militar napoleônico, pareceu dissipar
a confusão e suavizar os medos criados pelas
vitórias militares francesas.

O pensamento de Jomini era centrado
em um conjunto restrito e limitado de
formulações, que não se alteraram. Eram elas:

• A chave da guerra é a estratégia;
• A estratégia é controlada por princípios

científicos universais; e
• A vitória na guerra decorre de ação

ofensiva que concentre forças contra o
inimigo no ponto decisivo.

Jomini foi um dos primeiros a identificar
a estratégia, separando-a da grande tática e
da tática.  A marca da linguagem jominiana
de pensamento estratégico era a sustentação
de suas teses ao observar a história,
característica também predominante no
pensamento de Mahan. Ambos desenvol-
veram trabalhos onde a história era a
referência para a constatação de suas análises
(PARET, 2001).

2 Jomini e o Método

A pretensão de Jomini era de que seu
trabalho fosse o mapeamento científico da
arte da guerra. Ao trabalhar primariamente
com o imperador francês, Jomini de fato
esboçou um entendimento próprio do
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mundo bélico napoleônico e, indiretamente,
do mundo bélico moderno. Foi, segundo
Proença Júnior (1999, p. 62), “um trabalho
monumental, apesar de suas inconsistências”.

Cabe aqui ressaltar como elementos do
trabalho de Jomini em relação às formas de
emprego:

• Os princípios da guerra deveriam,
segundo Jomini, ser objetos de constante
atenção do governo. Não permitem o risco
de prevalência de interesses locais.
Pressupõem um adestramento durante os
períodos de paz. Determinam a necessidade
do estudo das ciências militares, além do
planejamento para hipóteses de conflito; e

• Jomini condiciona o planejamento
militar à existência de objetivos da guerra, pela
compreensão do poder relativo de combate,
pelos recursos e condições financeiras dos
países envolvidos.

Jomini (1947), o autor do livro “Sumário
da Arte da Guerra”, entende que existem no
teatro de guerra os conceitos de pontos
decisivos, objetivos ofensivos e defensivos,
bem como linhas de operação. Pode-se
identificar três situações de conflitos, no século
XX, em que o conceito de ponto decisivo é
plenamente aplicável:

• O grande envolvimento no norte da
França, concebido pelo Plano Schlieffen no
final do século XIX, e que foi a característica
básica do início dos enfrentamentos, no fronte
ocidental, em 1914, tendo Paris como ponto
decisivo;

• As forças das Nações Unidas
comandadas pelo general americano Douglas
MacArthur foram enviadas para ajudar a
Coréia do Sul a repelir os invasores norte-
coreanos, em julho de 1950. As forças das
Nações Unidas efetuaram uma ambiciosa
ofensiva para retomar à costa oeste, ocupada
pelo exército invasor, cortando ao meio a
ofensiva invasora. Em setembro, as forças de
MacArthur chegam inesperadamente em

Inchon, perto de Seul, que é libertada,
cortando as linhas de comunicação das tropas
norte-coreanas e causando uma virada a favor
das Nações Unidas; e

• Durante a Guerra do Golfo, o VII
Corpo do Exército Americano fez o principal
ataque contra três Divisões da Guarda
Republicana Iraquiana e partes de outras
formações Iraquianas, que incluíam grupos
do Jihad.  Esta operação foi realizada
mediante um amplo envolvimento que
buscou a destruição dos pontos decisivos para
a manobra, identificados nas Divisões da
Guarda Republicana de Tawakalna e Medina.

O ponto de partida do método de Jomini
era a questão das alternativas e formas da
ofensiva, da concentração de forças e da
seleção do ponto decisivo. Jomini entendia
que a região do combate – o teatro de
operações – admitia uma modelagem na
forma de um retângulo, com suas quatro
linhas delimitatórias fundamentais – as
fronteiras do teatro – cada uma das quais
podia estar sob o controle de um ou de outro
partido. Para Jomini, o controle destas
fronteiras representava as alternativas de
pontos de partida (base de operações) para
as rotas de abastecimento e comunicação
(linhas de comunicação) de cada lado.

Apesar da discussão sobre a efetividade
da forma retangular de um teatro de
operações, elementos como linhas de
comunicação e seleção de pontos decisivos
fazem parte da aplicação dos modernos
manuais de operações das grandes forças
armadas mundiais, conforme acima
demonstrado.

A convicção de Jomini de que havia
cientificizado a arte da guerra fez com que
ele produzisse uma lista de princípios da
guerra, de validade por ele considerada
universal. Neste sentido, Jomini fazia uma
ponte consciente entre a tradição ocidental
da formulação de princípios, baseada em uma
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descrição chamada pela historiografia de
História Batalha e a produção de leis naturais
que caracterizou o início do edifício científico
ocidental.

História Batalha foi a denominação dada por Lucien
Febvre, elaborador de uma corrente historiográfica
denominada Escola dos Annales, em que criticava a
excessiva busca pelo documento como fonte, a partir
da   descrição precisa e de uma análise detalhada
dos eventos militares propriamente ditos. Este modelo
historiográfico teve em Ranke e Clausewitz, seus
maiores expoentes (BOURDÉ, 1983, p. 87).

O contexto vivido por Jomini era de
subordinação da ordem existente ao primado
da ciência. Fala-se aqui da revolução científica
de Galileu, do racionalismo de Descartes e
da história como processo de racionalização
crescente de Hegel e Kant.

Jomini tem que ser entendido como fruto
do seu tempo. Trata-se da busca por idéias
claras e distintas, levando o entendimento da
auto-evidência matemática da natureza para
as relações do homem, dentro de uma
perspectiva de vida em sociedade e também
desta dualidade servir ao propósito de propor
regras, cuja validade obtida seria a de leis
naturais invariantes, mas cuja aplicação estava
sujeita à lentidão e até à contradição no
atendimento a esses princípios. Jomini não
utilizava a forma resumida da atualidade para
expressar seus princípios, descrevia-os como
máximas, em breves parágrafos, circuns-
crevendo o que denominava de “o princípio
fundamental da guerra”.

Existe um princípio fundamental de todas as
operações de guerra, que deve presidir a todas as
boas combinações [...]. Levar por combinações
estratégicas o grosso das forças dum exército,
sucessivamente, sobre os pontos decisivos dum teatro
de guerra, e tanto quanto possível sobre as linhas de
comunicações do inimigo, sem comprometer as suas
próprias (JOMINI, 1947, p. 68).

A discussão da “cientifização” que Jomini
dará ao que ele chama de princípios,
inspirarão Mahan ao tratar do “Poder
Marítimo” e Douhet ao tratar “Poder Aéreo”,
e também fará parte, junto com Clausewitz

de uma discussão continuada nos séculos XIX
e XX, onde o objetivo é utilizar o máximo
de força sobre o ponto mais fraco do inimigo.

Dentro do pensamento de Jomini, os
princípios de guerra são imutáveis. Os quatro
primeiros princípios derivados do princípio
fundamental, citado anteriormente por
Jomini, foram: a massa, a ofensiva, a manobra
e a economia de forças. A partir destes
podemos citar, ainda, como geralmente
aceitos: objetivo, simplicidade, segurança,
surpresa e unidade de comando.

Um conceito que Jomini chama de
“gênio”, em que as suas máximas científicas
de estratégia dependem de uma noção
imprecisa de “correta aplicação”, são sempre
associadas ao sucesso militar de Napoleão.

Mas, devo igualmente confessar, sem rodeios, que
vinte anos de experiência não fizeram mais que
fortificar em mim as seguintes convicções [...] O
gênio natural saberá sem dúvida, por felizes
inspirações, aplicar os princípios, tanto quanto o
poderia fazer a teoria mais bem estudada [...](JOMINI,
1947, p. 47).

Todavia, devemos também observar esta
característica para o entendimento de Mao
Tse-Tung, que encontrava o gênio em si
próprio, e não em Napoleão.  Tal característica
será fundamental também ao desenvolver o
que chama-se de guerra irregular, com o
primado da política, para aquele líder
comunista. Este último aspecto será com-
preendido não só como um componente
desenvolvido na sua plenitude por Clausewitz,
e apesar dos críticos de Jomini demonstrarem
que a política foi desconsiderada  como ponto
fundamental, entendemos que a discussão não
cessa com o esquecimento dado a Jomini
durante parte do século XX  e extravasará
este período,  agora como elemento funda-
mental na compreensão dos conflitos lutados
por Thomas Edward Lawrence (Lawrence
da Arábia), o Marechal Tito (Iuguslávia), o
próprio Mao Tse-Tung , o General  Vo
Nguyen Giap (Vietnã) e também dos conflitos
pós-guerra fria.
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A utilização de tropas anfíbias, chamadas
por Jomini de Desembarque, será  desen-
volvida na obra de Mahan e curiosamente
não é citada por Clausewitz. A necessidade
do adestramento e a utilização de serviços de
inteligência, também são pontos altos do
pensamento jominiano. É interessante
entender a percepção de Jomini em identificar
dentro das guerras napoleônicas fundamentos
para a necessidade do continuado ades-
tramento das tropas, inspirado sobretudo
pelo conceito de Levèe em Masse da Revolução
Francesa. A figura da nação armada concretiza
uma das principais características do estado
hobbesiano. A guerra torna-se essencialmente
nacional.

No Sumário da Arte da Guerra, Jomini
é didático ao apresentar a figura dos
Reconhecimentos e outros Meios de Infor-
mação, predizendo que um dos meios mais
seguros de combinar hábeis manobras de
guerra seria ordenar movimentos unicamente
depois de um conhecimento exato das
atividades do inimigo (JOMINI, 1947).

Os estudos sobre inteligência nos conflitos
modernos superam o sistema de espionagem,
que Jomini não explicita com profundidade,
os reconhecimentos, os interrogatórios, o
estabelecimento de hipóteses e a figura por
ele denominada de “transmissões”, que trata
sobre a indicação da presença do inimigo.
Contudo, não basta a “habilidade do general”
no conhecimento das intenções do inimigo.
Apesar da falta de uma discussão sobre como
proceder, que é relegada a segundo plano,
leva a refletir que  mesmo assim, mais uma
vez a arquitetura do conflito é destacada no
conhecimento dos acontecimentos da guerra.
Esta característica é uma referência na obra
de Jomini, que entende-se ser um grande
arquiteto dos conceitos militares.
3 Principais Aspectos do Pensamento de Jomini

A análise do conflito protagonizado pelo
Plano Schlieffen, na 1ª Guerra Mundial,

permite a observação do aspecto reducionista
herdado de Jomini, que dominou o
pensamento militar na virada do século XIX
para o século XX. O caráter reducionista diz
respeito a desconsideração por questões
típicas da praticabilidade das operações
militares, contrariamente as que foram
desenvolvidas por ocasião da Guerra Franco-
Prussiana, que apresentavam planos de
mobilização, deslocamentos e operações.

O Plano Schlieffen enaltecia o modelo
napoleônico de massa, ataque e busca de
vitórias rápidas e decisivas, desconsiderando-
se as implicações estratégicas da falta de um
apoio logístico adequado à dimensão das
tropas envolvidas.

É pertinente notar que o Plano Schlieffen
tinha um número de conclusões errôneas,
incluindo o uso de forças não adequadas,
marchando através de estradas que não
existiam, e encontrando horários de ferrovias
que não consideravam a incerteza ou o
desgaste da guerra (MORGAN, 2002).

O reducionismo de Jomini supõe que
todas as unidades militares de efetivo
equivalente eram bem armadas, treinadas,
disciplinadas, supridas e motivadas. A
amplitude e a ambição do Plano deixou seus
idealizadores cegos com a sua inviabilidade
logística e às suas conseqüências políticas. O
fascínio que o Plano Shlieffen tinha provocado
foi resultado da glorificação da ação, ousadia
e ofensiva, com grandes manobras, descon-
siderando os problemas concretos envol-
vidos na sua execução. Van Creveld (1979)
discorre sobre o assunto, afirmando que
Moltke, o Novo, desconsiderou os aspectos
relativos à logística e, utilizando uma
diminuição do número de corpos de exército
de cinco para dois, que procederam à invasão.
Van Creveld (1979), ainda, se diz surpreso
que Moltke tenha mantido as linhas gerais do
plano original.

A contribuição para que nas guerras do
final do século XIX o poder político se
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subordinasse aos interesses militares, e que são
discutidas por Paret (2001) no livro
“Construtores de uma Estratégia Moderna”,
será elemento influenciador para o pro-
longamento dos conflitos na 1ª Guerra
Mundial. Ao isolar a estratégia de seu contexto
político e social, Jomini ajudou a forjar um
modo de pensar sobre a guerra como a
tendência de utilização do máximo da força
militar. Este ponto faz  parte de uma crítica
de Clausewitz a Jomini por sua limitação,
simplicidade e superficialidade (NARDULLI,
1982).

De maneira a melhor se compreender as
heranças estratégicas deixadas por um dos
principais pensadores militares do século XIX,
faz-se necessária a realização de uma analogia
com os conflitos pós-guerra fria, salientando
a evolução da realidade de alguns Estados-
Nações e a aplicabilidade daquela arquitetura
do século XIX para a atualidade.

4 Guerras Modernas
As presentes considerações objetivam

demonstrar que as influências de Jomini
podem repercutir nas guerras modernas, já
que se constatam elementos de normatização
de princípios, mas também que se enquadram
dentro dos conceitos de forças combinadas,
adestramento e utilização de serviços de
inteligência.

Ao que tudo indica, não haverá cenário para o emprego
de exércitos de massa, como na Primeira e Segunda
Guerras Mundiais. As operações combinadas,
consagradas a partir dos desembarques do “Dia D”
na Normandia, atingirão o clímax em decorrência do
crescimento do poder aeroespacial e naval. Talvez
as forças terrestres passem a apoiar as ações
devastadoras e rápidas do longo braço da Força
Aérea e da Marinha, mediante projeção do poder de
suas plataformas de combate. O combate aproximado,
sustentando para destruição final do inimigo, é inerente
ao Exército e não há quem o substitua (MACEDO
CARVALHO, 2001, p.49).

O texto ressalta um dos aspectos
positivos do pensamento de Jomini, que
tratou do assunto armas combinadas como
necessário e fundamental para a consecução

do conflito (JOMINI, 1947). Jomini referia-
se ao emprego combinado da infantaria,
cavalaria e artilharia, elementos-chave nas
divisões napoleônicas das guerras do início
do século XIX.

As guerras do futuro não deverão
implicar na necessidade de buscar a destruição
total do poder de combate e do potencial
econômico e político inimigo, isto é, na quebra
da vontade de lutar pelo emprego maciço
das forças terrestres e ocupação do território
adversário. Por conseguinte, não se exigirá o
emprego de considerável efetivo, como no
passado, que sofria e impunha muitas baixas,
nem a conquista e manutenção das posições
inimigas.

Tal consideração contraria um dos
elementos básicos do pensamento de Jomini,
ao tratar o conflito de forma distinta do uso
da ação ofensiva de forças emassadas contra
forças inimigas mais fracas, em algum ponto
decisivo, para que a estratégia conduza a vitória
(JOMINI, 1947).

Com ataques precisos a alvos previamente
selecionados, conduzidos por armas estratégicas à
distância, os números de baixas e danos operacionais
ver-se-ão reduzidos, mas levarão à desintegração
do sistema político pelas severas perdas infligidas às
instalações industriais e de geração de energia,
centros de comunicação, redes de transporte e à
população, não distinguindo o soldado do cidadão. O
Comando, controle e comunicações serão atividades
bastante valorizadas (MACEDO CARVALHO, 2001,
p.50).

O fato de não haver distinção clara entre
os combatentes e não combatentes contraria
um elemento claro em Jomini, que trata do
assunto no capítulo sobre  Guerras de
Conquista e Guerras de Opinião. Os ataques
contra a população caracterizam uma lógica
não linear, já que na busca pela vitória, muitos
objetivos não-militares serão deliberadamente
levados à reboque pelo conflito. Esta falta de
distinção clara, já comum nos nossos dias, já
se tornou uma característica constante nos
conflitos modernos.

Segundo Gray (1999), a maioria dos
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Estados ou “Novos-Atores” (Novos-Atores
distinguem-se dos Estados por se tratarem
de redes de hackeres, terroristas, organizações
não-governamentais, instituições supra-
nacionais, entidades econômicas, políticas e
sociais, por exemplo), não apresenta capa-
cidade para acompanhar tal desenvolvimento
científico-tecnológico aplicado à arte da
guerra, levando-os a:

• Aceitar a nova ordem imposta pelos
grandes Estados;

• Travar guerras curtas, limitadas ou
regionais, empregando armamento
convencional;

• Utilizar disposições que podem utilizar
elementos convencionais, onde o tempo,
espaço, a política, a cultura , a economia e a
tecnologia são dispostos, mas de forma
distinta aos conflitos simétricos e com
características que  compensam o poder dos
mais fortes (Conflitos Assimétricos); e
    • Possibilidade de difusão do emprego,
também,  de armas nucleares, químicas e
biológicas. Estas, classificadas inten-
cionalmente, pela comunidade internacional,
como Armas de  Destruição em Massa, no
esforço de identificar e limitar cenários que:
impregnem mais um componente à
exponencial disseminação dos pequenos
conflitos distintos da guerra convencional
regular e que possibilitem o controle das novas
vertentes de utilização do conceito de
dissuasão, herdado da guerra fria.

O item relativo a conflitos de assimetria
tem um forte embasamento no pensamento
de conflitos irregulares, revolucionários ou
insurgencionais, dependendo da abordagem
dos autores. A utilização de elementos
convencionais na assimetria dos conflitos
armados (KIRAS, apud BAYLIS, 2002), que
trata dos três estágios da teoria de insurgência
e descreve o terceiro estágio, relativo a
Ofensiva Estratégica, onde fica clara a
utilização de forças “que também são

convencionais”, e irão desenvolver força
superior para destruir enfraquecidas forças de
governo, ocupantes de posições defensivas.
Tal consideração retirada da análise do
pensamento de Mão Tsé-Tung reflete uma
perspectiva que materializou-se em vários
conflitos no século XX (China,  Camboja e
Vietnã). Henry Kissinger relata, em suas
memórias, o episódio da grande ofensiva de
tropas norte-vietnamitas sobre a região
montanhosa central do Vietnã do Sul,
empregando divisões que haviam chegado do
norte.

Tais fatos, ocorridos a partir de 10 de
março de 1975, representaram a tomada, em
dois dias, do estratégico entrocamento de Ban
Me Thuot e o corte de todas as ligações de
Saigon com aquela região, exceto uma estrada
mal conservada, que era constantemente
atacada pelas guerrilhas vietcongs.

A única rota de fuga foi utilizada por
cerca de 60.000 soldados e 400.000 civis. O
sistema de distribuição de alimentos entrou
em colapso e os famintos soldados
começaram a pilhar os vilarejos que se
encontravam no caminho. Segundo o
comandante norte-vietnamita, General Van
Tien Dung:

A situação transcendeu os limites de uma campanha
e assumiu proporções estratégicas. Pela primeira vez
na Guerra da Indochina, dentro dos limites de uma
campanha, um corpo de exército inimigo com
equipamento moderno teve que abandonar importante
região e fugir [...] (KISSINGER, 2001, p. 534).

A possibilidade de conflitos de baixa
intensidade, com alto poder destrutivo é uma
realidade. Tais conflitos valorizam o tempo,
o espaço e possuem alto suporte político,
econômico, cultural, tecnológico e também
militar. A preponderância do elemento militar
não será mais uma realidade para o futuro,
porém não devemos nunca subestimar o seu
valor como elemento intrínseco do processo.
Devemos pensar em conflitos olhando
também para Jomini, e não somente. Para os
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estudiosos de Estratégia fica um desafio para
a busca de alternativas de emprego que olhem
para o futuro.

5 Considerações
Podemos afirmar, agora, que existem

elementos do pensamento de Jomini que
possuem validade em conflitos modernos e
serão projetados para o futuro. Todavia, ao
analisarmos a relação entre o pensamento de
Jomini e a normatização dos manuais de
doutrina em conflitos armados, constatamos
que, na atualidade, nem sempre é possível
efetuar uma clara distinção entre objetivos
militares e não-militares, dificultando o
emprego das concepções de Jomini sobre a
utilização do máximo de forças em pontos
decisivos. O conceito de ponto decisivo no
livro “Sumário da Arte da Guerra” é remoto.
A situação de dificuldade de distinção fica
clara se deixamos de tratar com conflitos entre
forças regulares, distintos dos conflitos onde
combatentes se misturam a população civil
ou onde a população também é combatente.
Este seria o pior dos cenários dentro do
pensamento jominiano.

Todavia, o emprego de forças com-
binadas, a utilização de serviços de inteligência
não são só fundamentais em Jomini, mas
também uma característica essencial nos dois
conflitos do Iraque, desde a década de 90.

Ao falarmos de cenários possíveis
podemos entender que conflitos conven-
cionais regulares e irregulares não só
continuam sendo uma realidade como
revelam uma tendência em que os conflitos
irregulares clamam pelo adestramento
adequado (a utilização de forças especiais, por
exemplo), em uma realidade onde o compo-
nente político se sobrepõe. Van Cleveld (1979,
p.59) utiliza o termo “exército de facas”, onde
o emprego jominiano do máximo de força
convencional tem pouco valor, por se tratar
de uma realidade onde a luta ocorre utilizando

tempo, espaço, política e outros componentes,
acima citados, da modernidade. Falar em
terrorismo sem entendê-lo como um conflito
irregular demonstra também a possibilidade
de intencionalmente requalificar uma realidade
contínua na história humana, agora acrescida
do fator terror, que Jomini chamava de
guerras de opinião, e intencionalmente
recusou-se a discorrer.

Outro aspecto que é fruto da Carta de
São Francisco, de 1945, que, diz respeito a
atuação das forças de paz da ONU, caracte-
rizadas como operações de não-guerra
(MERCADANTE, 2005). Colocamos a
necessidade de discussão desta situação de
emprego militar, em que a falta de uma
preparação e adestramento em conflitos
convencionais, das tropas envolvidas,
dificultam o pleno emprego dos princípios
de guerra emanados no século XIX, devido a:

• Objetivo: já que ao serem definidos
pelos mandatos da ONU, os objetivos
subordinam-se a interesse políticos que
minimizam sua capacidade efetiva em
termos estratégicos, pela falta de clareza e,
prejudicando a coordenação das tropas
envolvidas. Imprecisos mandatos tendem a
prolongar exaustivamente as atividades de
combate, como no caso da Bósnia;

• Unidade de Comando: a presença de
uma grande quantidade de tropas em coalisões
a relutância da subordinação de alguns países
em subordinarem-se o comando das
Nações Unidas (BAYLIS, 1997);

• Massa: a necessidade de manutenção de
visibilidade para possibilitar a segurança
das tropas envolvidas dificulta a sincronização
para atuação em massa, como no caso
do marines americanos na Somália em relação
ao apoio dado pelas tropas Paquistanesas
(BAYLIS, 1997); e

• Surpresa: Os problemas ocasionados
pela unidade de comando prejudicam a
realização de operações onde a velocidade, o
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segredo e a capacidade de mobilidade
são fundamentais.

Todavia, as operações de paz possuem
virtudes com efetividade testada na
diminuição de desastres humanitários, por
exemplo. Tais qualidades são determinantes
para a discussão sobre os aspectos pessimistas
e otimistas de uma nova ordem mundial, em
que pontos culminantes do pensamento de
Jomini como adestramento e inteligência
subordinam-se a interesses distintos dos
nacionais.

Conclusão
Este texto analisou a aplicabilidade que

os conceitos de Jomini têm na atualidade.
Perguntou-se qual a importância das idéias
jominianas sobre o conflito moderno e se
existem lições a serem apreendidas na
compreensão de conflitos do pós-guerra fria.

Foram apresentados os principais
aspectos do pensamento de Jomini
destacando-se elementos como princípios de
guerra, pontos decisivos, linhas de operação,
a utilização de tropas anfíbias, o emprego de
forças combinadas, a necessidade do
adestramento e a utilização de serviços de
inteligência.

Foram discutidos, então, os elementos
entendidos como participantes das guerras
modernas dentro de conceitos de guerra
convencional regular, guerra convencional
irregular e situações de não-guerra .

A discussão sobre o problema levantado
no início deste trabalho demonstra que apesar
da aplicabilidade das teorias de Jomini no
conflito moderno, em elementos como
pontos decisivos, linhas de operação, o
emprego de forças combinadas, a neces-
sidade do  adestramento e a utilização de
serviços de inteligência, contempla-se   o
primado de Jomini, apenas no contexto das
guerras convencionais regulares. A evolução
de conflitos como guerras convencionais
irregulares e operações não caracterizadas

como guerra, possuem desdobramentos em
que a estrutura jominiana não abarca
totalmente e que caracterizam as limitações
para o emprego nas avaliações mostradas.

Desta forma a hipótese levantada de que
as teorias de Jomini terão repercursão nos
conflitos pós-guerra fria, possui uma validade
parcial, por não contemplar plenamente as
possibilidades de conflitos assimétricos como
a guerra irregular e apresentar um grande
diminuição de efetividade em operações de
paz.

Ao encerramos este artigo, fica a
mensagem de que precisamos continuar a
olhar o conhecimento sobre os conflitos
modernos, fundamentando em Jomini, mas
necessitamos também de especialistas
pensando nos cenários aqui vislumbrados.
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Sensores Elétro-ópticos e
Reconhecimento Automático
de Alvos: utilização estratégica

Resumo

Neste artigo buscou-se identificar quais atributos de um Sensor Óptico e
Infravermelho (OIS) são extremamente úteis para a eficiência das missões da
Aviação de Patrulha. O objetivo é mostrar a relevância tática e estratégica de um
sistema como este, salientando as contribuições nas tomadas de decisões. Como
metodologia, observou-se inicialmente a necessidade operacional de utilizar um
OIS, analisou-se seus atributos e como estes poderiam ser empregados nesta Avi-
ação, com o máximo de aproveitamento. Levou-se também em consideração a
necessidade de gerenciar e usufruir corretamente das informações geradas ou co-
lhidas por este sensor durante o vôo. Sendo assim, constatou-se que era preciso
desenvolver algum sistema que contribuísse no processo decisório, sendo apre-
sentada uma proposta para a criação, em nossos centros de pesquisa e desenvolvi-
mento, de um sistema de reconhecimento automático de alvos, avaliando-se quais
benefícios poderia trazer às esferas táticas e estratégicas.

Palavras-chave: Sensor Eletro-óptico. Aviação de Patrulha. Reconhecimento
Automático. Sensoriamento Remoto.
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Introdução
Primeiramente, vamos entender o que são

estes sensores. Sensores remotos imageadores
ópticos convertem a radiação que emerge do
alvo em uma imagem, que equivale à
distribuição espacial da sua radiância
(SCHOWENGERT, 1997). A captação de
radiação na faixa óptica do espectro
eletromagnético é caracterizada por
instrumentos ópticos como lentes, espelhos e
prismas.

A conversão de tal radiação em uma
imagem pode ser por meio de reação
química, como ocorre no processo
fotográfico, ou com a conversão da energia
radiante em sinal elétrico.

Então, concluímos que chamamos de
Sensor Eletro-óptico um dispositivo óptico
que coleta a energia radiante, convertendo-a
em sinal elétrico.

Sensores remotos podem ser classificados
de diversas formas. O objeto deste estudo é
o FLIR (Forward Looking Infra-Red), também
chamado de OIS (traduzindo, Sensor Óptico
e de Infravermelho). O quadro 1 descreve
suscintamente as classificações do OIS.

Quadro 1 – Classificação dos sensores remotos.

2 Atributos do OIS
2.1 Resolução x Alcance

Este atributo permite a identificação de
alvos a alturas e distâncias muito superiores
ao realizado atualmente (Figura 1). Não
havendo a necessidade de descer para realizar
investigações, uma área maior será coberta.
A segurança de vôo também será favorecida.
A aeronave não será exposta, nem a tripulação
aos desgastes e riscos inerentes ao vôo à baixa
altura.

Figura 1 – Detecção de alvo marítimo a 29,7KM a bordo de
um P3 Orion.
Fonte: STAR SAFIRE III da FLIR Systems (vídeo)
( h t t p : / / w w w . f l i r . c o m / i m a g i n g / A i r b o r n e / P r o d u c t s /
StarSAFIREIII_video.aspxf
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Figura 3 – Alvos rastreados pelo sistema
Fonte: STAR SAFIRE III da FLIR Systems (vídeo) (http://
www.flir.com/imaging/Airborne/Products/
StarSAFIREIII_video.aspxf)

2.3 Rastreamento de Alvos
Importante para manter um acom-

panhamento de um alvo detectado. Princi-
palmente homem ao mar (Figura 3), cujo
acompanhamento visual é muito dificultado
pelo movimento do oceano. Detalhe: o
modo Auto Tracker é um opcional.

Figura 2 – Resposta termal de alvos marítimos típicos da
Aviação de Patrulha.
Fonte: STAR SAFIRE III da FLIR Systems (vídeo)
( h t t p : / / w w w . f l i r . c o m / i m a g i n g / A i r b o r n e / P r o d u c t s /
StarSAFIREIII_video.aspxf)

2.2 Busca Noturna
Através do infravermelho é possível

cumprir missões noturnas de busca, bem
como de patrulhamento. Sobre o mar tem-
se a vantagem da constância tonal das águas.
Respostas termais diferentes do oceano são
facilmente perceptíveis (Figura 2).

2.4 Integrações (RADAR e GPS)
Integrando com o RADAR, será possível

trabalhar os dois sistemas em conjunto,
potencializando as capacidades de rastrea-
mento, detecção, identificação e acom-
panhamento de objetivos na superfície
marítima.

Integrando com o GPS, teremos o
georeferenciamento da imagem. Registrando-
a desta maneira, haverá uma maior validade
das informações para fins de comprovação
de flagrantes de delitos e contravenções.
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Figura 4 – Exemplo de Moving Map: progressão indicada
sobre um mapa digitalizado
Fonte: STAR SAFIRE III da FLIR Systems (vídeo)
( h t t p : / / w w w . f l i r . c o m / i m a g i n g / A i r b o r n e / P r o d u c t s /
StarSAFIREIII_video.aspxf)

2.5 Filtro de Penetração em Névoas
Facilidade para driblar condições não tão

severas de mau tempo. Permitindo que o
operador certifique-se da identidade dos
contatos. Utilizando-o em situações onde
visualmente haveria grande dificuldade.

2.6 Medição de Distância a
LASER de Longo Alcance

Muito interessante para avaliação das
posições relativas entre alvos, durante uma
missão de esclarecimento. Esta precisão
garante à aeronave manter-se afastada de
objetivos navais ou precisar a distância relativa
de um náufrago ou barco à deriva.

2.7 Integração e adaptação de Moving Map ao
Sistema de Gerenciamento de Missão

Permite que os pilotos tenham uma
noção espacial muito mais completa do que
os Displays repetidores hoje utilizados.
Ressaltando que pelo Moving Map é possível
acompanhar informações RADAR e FLIR
(Figura 4).

Figura 5 – Um carro sendo acompanhado e a iluminação do registro de
popa de uma embarcação mercante
Fonte: STAR SAFIRE III da FLIR Systems (vídeo)
( h t t p : / / w w w . f l i r . c o m / i m a g i n g / A i r b o r n e / P r o d u c t s /
StarSAFIREIII_video.aspxf)

Figura 6 - Imagem Termal
Fonte: STAR SAFIRE III da FLIR Systems (vídeo)
( h t t p : / / w w w . f l i r . c o m / i m a g i n g / A i r b o r n e / P r o d u c t s /
StarSAFIREIII_video.aspxf)

2.8 Iluminação a LASER para
Identificação de Alvos

Interessante para trabalhar em conjunto
com outras aeronaves e embarcações que
possuam sistemas semelhantes. Potencializa o
acompanhamento dos alvos, facilitando um
resgate ou uma intervenção. Ainda contribui
para a observação de feições dos alvos, quais
podem estar com a visualização degradada
apenas no termal e/ ou intensi-ficador de lux
(Figura 5).

2.9 Misturador de Imagens
É possível misturar as imagens

intensificadas com as imagens termais,
revelando detalhes que se perdem em apenas
alguns dos modos (Figuras 6 e 7).
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Figura 9 – Imagem sem e com o recurso de intensificação
de luz
Fonte: STAR SAFIRE III da FLIR Systems (vídeo) (http://
www.flir.com/imaging/Airborne/Products/
StarSAFIREIII_video.aspxf)2.10 Processamento Digital de Imagens

O equipamento possui recursos internos
que permitem ao operador manipular
contrastes e realces, revelando detalhes da
cena. Utilizado em consonância com outros
recursos, contribui para o aumento da
consciência situacional sobre o terreno ou área
sobrevoada.

2.11 Dispositivo de Rápida Desconexão
Permite que um FLIR seja transferido de

uma aeronave para outra rapidamente,
atendendo necessidades da manutenção ou
operacionais (Figura 8).

2.12  Intensificador de Imagens
Utilizado para ressaltar detalhes com

pouca iluminação/ Sensibilidade de 0,0004
lux, conforme ilustra a Figura 9. Ideal para
missões noturnas, pois intensifica o resultado
de uma imagem com pouca iluminação,
contribuindo para identificação de alvos.

Figura 7 - Termal misturada com o Intensificador de Luz
Fonte: STAR SAFIRE III da FLIR Systems (vídeo) (http://
www.flir.com/imaging/Airborne/Products/
StarSAFIREIII_video.aspxf)

Figura 8 – FLIR sendo facilmente transportado
Fonte: STAR SAFIRE III da FLIR Systems (vídeo)
( h t t p : / / w w w . f l i r . c o m / i m a g i n g / A i r b o r n e / P r o d u c t s /
StarSAFIREIII_video.aspxf)

2.13 Visual TV e Spotter Scope
Permite obter imagens coloridas e ângulos

de abertura bastante estreitos, permitindo
uma razão maior de zoom. Considerando que
o olho humano responde melhor às cores, as
imagens coloridas contribuem para uma
melhor interpretação da cena pelo observador,
principalmente se este possuir pouca
familiarização com as características das
imagens digitais.

Existem alguns outros atributos e
aplicações possíveis. Estas são as que
consideramos como principais, propor-
cionando um salto operacional.

3 Utilização Otimizada do Sistema Sensor
Conforme visto, o FLIR pode ser

amplamente manipulável pelo seu operador.
E este, interagindo com o equipamento, busca
o melhor desempenho através de seus
recursos. Entretanto, há diversos fatores
externos ao sistema que podem influenciar
negativamente o rendimento do operador,
como: estresse físico e mental; pressões
psicológicas; grau de conhecimento de
características das imagens; capacidade de
percepção; outros fatores possíveis.
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Uma atividade comum nas missões da
Aviação de Patrulha é a varredura. Sendo esta,
o efeito de fazer o feixe do radar, ou a visão
dos observadores, percorrer seguida e
sistematicamente em determinado espaço
marinho ou aéreo para detectar o alvo
(HOUAISS, 2001). Atentando ao fato da
corriqueira longa duração das missões, nas
quais se empregam a busca sistemática,
perceber-se-á em breve desgastes nos
observadores. Limitações naturais do ser
humano para tarefas repetitivas e longas. Estas
características não são observadas em sistemas
automatizados, pois são projetados
basicamente para processar rapidamente
informações complexas e repetitórias.
Portanto, até o operador do FLIR poderá
sofrer este estresse. Visto que ele fará
observações através do display do sistema.

Todavia, a finalidade do FLIR é maxi-
mizar a capacidade de observar, pode-se
subutilizá-lo, se empregado deste modo.

Para a utilização otimizada do sensor
haverá a necessidade de se possuir um software
especialmente desenvolvido, através de um
processador dedicado embarcado. Com ele,
tem-se a detecção, localização e identificação
automática de alvos. Isto é estratégico, é viável
e é possível.

Mas como seria esta utilização?
Através do protocolo de movimentação

da torre é possível controlar o equipamento
via software. O padrão de varredura, por
exemplo, pode ser programado. Isto
desgastará menos o operador. Possibilitando
que sua atenção concentre-se no geren-
ciamento do sistema.

Analisando a intensidade de tons de cinza
dos pixels das imagens é possível realizar a
detecção e identificação por reconhecimento
estatístico de padrões. Alvos com respostas
espectrais significativas no visível e/ou termal
podem ser identificados. Mesmo que a
imagem esteja visualmente degradada.

Sendo assim, a aeronave poderá per-
manecer a uma distância e altura ainda maior
do alvo observado, extrapolando a resolução
espacial. Obviamente, as condições atmos-
féricas devem ser consideradas favoráveis.

Então, quando o sistema imageador
detectar uma variação na tonalidade de pixels
predominantes de um cenário, ativar-se-á
automaticamente a gravação georeferenciada.
E mediante comparações da imagem
capturada com o banco de dados é possível
identificar o tipo ou classe de alvo. Outra
possibilidade com este mesmo software é
pré-selecionar um alvo. Durante a detecção,
o banco de dados é consultado. Se não for o
alvo pré-estabelecido, o programa descarta-
o e prossegue a varredura. Caso seja o
escolhido, realizará imediatamente o
traqueamento. E, a depender das intenções do
usuário e da movimentação da aeronave,
continuará a obter informações sobre o alvo.
Seja na faixa do visível ou termal, seja em
outros ângulos de gravação, alimentando o
banco de informações. Assim, aumentar-se-
á a qualidade e a precisão da identificação.

A montagem do banco de dados é de
extrema importância. Quanto mais
amostragens, variando angulação, distância e
luminosidade, melhores condições de análise
terão os algoritmos de identificação. A
assinatura espectral dos diversos tipos de alvos
de interesse, observada em situações variadas
e possíveis, por várias bandas de outros tipos
de sensores é de igual valia. Por exemplo,
homem ao mar, botes, navios, casas-de-
máquinas, canhões, lançadores, antenas,
radares, esteiras de turbulência, manchas de
óleo, dentre outros.

A avaliação de alvos não depende
somente da intensidade de pixels. A forma e
textura são características também analisáveis.
Por meio da aplicação de conhecimentos sobre
Redes Neurais e Lógica Difusa é possível
inferir parâmetros para uma tomada de
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decisão. Isto é, a Inteligência Artificial auxiliará
para que o sistema analise e avalie auto-
maticamente as diversas características dos
alvos, reduzindo a carga de trabalho.  O
usuário terá melhores condições de tomar
decisões finais sobre os processos, com estas
facilidades de gerenciamento do sistema
(MARTINS, 2002).

4 A Visão Estratégica: uma
possibilidade para evitar o “Fogo Amigo”
Faz-se necessária uma reflexão quanto à

esfera estratégica do assunto. Fazer uso da
tecnologia do sensor como simplesmente é
vendido, já é um grande salto operacional.
Contudo pode-se ir além. Desenvolvendo o
Reconhecimento Automático de Alvos em
paralelo com nova doutrina, dar-se-á outro
salto: o Salto Estratégico.

Precisão, Rapidez e Decisão é a trilogia
conceitual que qualifica esta visão estratégica.

A precisão garante o grau de certeza mister
para a extração de informações e sub-
seqüentes conclusões. A rapidez reflete do
dinamismo do fluxo de informações em uma
missão. A decisão, favorecida pelos outros
elementos, é o ato mais importante nas
operações. Seja no cenário tático ou estratégico,
feita por baixas ou altas patentes. Decisões
acertadas ou erradas modificaram o curso de
diversos conflitos na história da humanidade.
Inclusive, hoje, dentro dos padrões de Guerra
Moderna. Referindo-se a estes padrões, vê-
se que um eficiente sistema de informações
garante aos elos de Comando e Controle boas
condições para uma tomada de decisão.

A gestão da informação rege os resul-
tados positivos em um conflito. Tem-se
atualmente como exemplo a Network Centric
Warfare (NCW). Apesar de toda preocu-
pação com a precisão e rapidez das infor-
mações, existe um aspecto inevitável da
guerra, decorrente de falhas nos canais de
comunicações: o fratricídio ou “Fogo
Amigo”.

O problema do Friendly Fire é uma
realidade paradoxal entre tecnologia e
doutrina. Acometendo severas baixas às
Forças Armadas modernas nos últimos
confrontos. Há vários casos na Guerra do
Afeganistão (2002) e na Guerra do Iraque
(2003). O MoD (Britain´s Ministry of  Defense)
estima que fratricídio seja causa de 10 a 15%
das perdas em combate. Isto reflete o atraso
doutrinário em relação aos avanços
tecnológicos dos equipamentos. De acordo
com o relato publicado, em abril de 2003 na
p á g i n a h t t p : / / w w w. n e w s c i e n t i s t . c o m /
article.ns?id=dn3575, por Scott Snook (Harvard
Business School) em 1983, serviu com a US 82nd

Airborne Division em Granada quando um jato
da US Navy abriu fogo contra ele e seus
companheiros. Sobre o fato, comentou: “Eu
não podia acreditar que aqueles homens com
os melhores treinamentos e com os melhores
equipamentos no mundo poderiam cometer
estes erros. Agora, 20 anos depois, eu me
encontro pensando a mesma coisa!”

A experiência tem mostrado que a
utilização isoladamente de tecnologias como
a goniometria, radar, sensores termais, data-
link, outros, não basta para evitar estes tipos
de baixas.  Conforme Nancy Leveson, em
abril 2003 na página http://www.newscientist.com/
article.ns?id=dn3575, expert em segurança
aeroespacial, do MIT (Massachusetts Institute of
Technology) diz que as principais causas do
fratricídio são fatores organizacionais,
humanos e tecnológicos. Possuindo uma
interdependência entre si. Para os
organizacionais vê-se a má coordenação,
inadequados treinamentos e a falta de
preocupação com diferenças tecnológicas
entre Forças de uma coalizão. Para os fatores
humanos vê-se falhas na atenção quanto à
utilização corretas de freqüências de rádio e
de identificação. Para os tecnológicos, a
incompatibilidade de protocolos dos sistemas
de comunicação das Forças e a ausência de
equipamentos eficientes.
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O desenvolvimento do Reconhecimento
Automático de Alvos tem como prática
aplicação, neste caso, o auxílio na distinção de
amigo e inimigo. Ao corroborar com os
resultados dos demais sistemas da aeronave,
tornar-se-á uma poderosa ferramenta para a
redução das causas de atritos originados por
aspectos tecnológicos.

A precisão do software proporcionará
condições para uma acertada decisão. E, a
velocidade com que esta será tomada, resulta
ao Comando e Controle uma melhor
qualidade de feedback. Sucessivamente, o ciclo
de informações repetir-se-á até que a missão
esteja cumprida.

A opinião pública é uma grande preo-
cupação das Políticas Estratégicas, motivando
a realização de estudos para evitar o fratricídio
decorrente de Fogo Amigo. Em confor-
midade com o observado em diversas
ocorrências, as sociedades cada vez mais não
aceitam tais fatos. Adotam rígidos posicio-
namentos ao questionarem seus governos
quanto às razões de participar em intervenções
militares. Chega a influenciar diretamente na
retirada de tropas e na redução de investi-
mentos financeiros no setor bélico.

Os casos ocorridos com países de
Primeiro Mundo, com vasta experiência em
combates, servem como lições apren-didas.
Senão como um alerta. Pois, com os P3 AM
Orion será possível a participação em mais
operações internacionais de grande porte. Os
riscos estarão lá, esperando para serem
administrados.

Portanto, tecnologias eficientes, conco-
mitantemente com novos aspectos dou-
trinários, contribuirão para que dissabores
advindos do Friendly Fire não envolvam nossas
tropas e para que a vontade de lutar não seja
afetada (TONELI, 2003).

Conclusão
A utilização de tecnologia e técnicas

abrangidas pelo conhecimento de

Sensoriamento Remoto conduz o Patrulheiro
ao domínio da porção do espectro eletro-
magnético que lhe falta. Por razões como esta,
há a premente necessidade de se buscar
capacitação nesta área. A gama de aplicações
permea as esferas civis e militares. É uma
tecnologia dual. E, há muito que pesquisar.
Nos institutos de pesquisa do país existem
projetos semelhantes, porém os algoritmos
precisam ser desenvolvidos para cada caso.
Como usuários, os proficionais da Aviação
de Patrulha devem ter a ciência de que estar
atualizado é uma obrigação. Este assunto é
dinâmico. É fácil ficar desatualizado. Só assim
saber-se-á solicitar com exatidão as fer-
ramentas necessárias. Outra colocação, este
tema deve adquirir, no âmbito da Aviação de
Patrulha, desde já, a mesma importância da
Guerra Eletrônica. Pois, as aeronaves P3 AM
ORION serão possuidoras destes sistemas.
E, estudos detalhados, ao nível de Unidade
Área, para a sugestão de implantação do FLIR
no P95B estão sendo concluídos.

Diante de todo o exposto, observa-se o
quão eficiente e útil o FLIR é para as missões
de Patrulha.

O presente estudo permitiu verificar
algumas aplicações estratégicas que se pode
vislumbrar com a utilização e desenvol-
vimento desta tecnologia.

Finalmente, concluí-se que o desenvol-
vimento de uma tecnologia dedicada à
Identificação Automática de Alvos é possível,
viável e estratégico.

“Morrer ignorante sabendo que tinha
capacidade de ter sido sábio, isto sim, é
uma tragédia humana.” · Shakespeare.
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Resumo

O Programa do Satélite Geoestacionário Brasileiro (SGB), ora em fase adiantada
de especificação, visa colocar em órbita dois satélites multimissão destinados a
dar suporte ao Governo Brasileiro em diversas categorias de aplicação, onde se
incluem: Gerência de Tráfego Aéreo; Vigilância da Amazônia; Comunicação,
Navegação e Vigilância do Espaço Aéreo; Segurança Nacional; e Meteorologia.
Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo propor um Modelo
Operacional para o Programa SGB. A metodologia utilizada para proposição do
Modelo Operacional constou do levantamento da demanda satelital projetada de
órgãos de governo, em aplicações afins com o Programa, da consolidação desta
demanda e da elaboração de um Plano de Gerenciamento, documento norteador
do processo de desenvolvimento do SGB. Apresenta uma proposta de cronograma
para execução do Programa e uma estimativa preliminar de custos. Discute uma
proposta do Modelo Operacional do Satélite Geoestacionário Brasileiro, definin-
do a carga útil ideal para atendimento das demandas Militar, de Segurança Naci-
onal e Não Comercial de Governo, estabelecendo as possíveis redundâncias, ca-
racterísticas de propriedade e operação dos satélites e suas posições no arco orbital
de interesse.

Palavras-Chave: Satélite Geoestacionário. Comunicações. Navegação. Vigilân-
cia. Tráfego Aéreo.
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Introdução
Em maio de 1998, no Rio de Janeiro, teve

lugar a Conferência Mundial para Implan-
tação dos Sistemas de Comunicação,
Navegação e Vigilância/Gerenciamento de
Tráfego Aéreo (CNS/ATM), promovida pela
Organização da Aviação Civil Internacional
(OACI), da qual participaram mais de cem
estados membros. Naquela ocasião se discutiu
a criação de um sistema globalizado de
Navegação Aérea e de Administração do
Tráfego Aéreo, que incorporando novas
técnicas e tecnologias, como transmissão digital
de dados via satélite, permitiria  que os aviões
trafegassem em aerovias com menor
distanciamento, bem como com maior
economia e segurança. A necessidade de um
método mais avançado e preciso para
controlar os vôos evidenciou-se já no fim dos
anos 70, quando o tráfego aéreo entre
Estados Unidos da América e Europa, via
Atlântico Norte, deu os primeiros sinais de
congestionamento sem possibilidade de
expansão (INTERNATIONAL CIVIL
AVIATION ORGANIZATION, 1998).

Introduzir mais vôos no mesmo espaço
aéreo, mantendo os padrões de segurança
indispensáveis, passou a ser um desafio
crescente. O antigo sistema de controle de
tráfego, concebido ainda na década de 40 e
baseado em estações e radares terrestres, bem
como em comunicações em fonia, revelou-
se mais do que nunca insuficiente para atender
às exigências emergentes (MONSERRAT,
1998).  Este sistema, devido as suas limitações,
não atende as atuais exigências do crescente
volume de tráfego aéreo, pois, não é, nem
pode ser global, como se impõe hoje. Não
tem ponto de apoio nos oceanos, que
ocupam a maior parte da superfície do
planeta. Tampouco tem pontos de apoio nas
regiões inóspitas e remotas tais como grandes
florestas, cadeias de montanhas e áreas de
reduzida densidade populacional. Ademais,

em muitos países conta com recursos
operacionais e infra-estrutura limitadas. O
radar instalado na ilha de Fernando de
Noronha, por exemplo, permite o rastreio
de aeronaves em rota, tão somente até o
meridiano 10o. Limite, a partir do qual, o
controle do tráfego aéreo, em terra, baseia-se
em informações de posição das aeronaves
fornecida pelos próprios pilotos, via
radiofonia.

A principal proposta do CNS/ATM é a
de aumentar, a partir de 2010, a capacidade
do espaço aéreo e diminuir os custos
operacionais, obtendo um nível de segurança
igual ou superior ao alcançado pelos sistemas
atuais.

Entretanto, para a efetiva operação do
Sistema CNS/ATM faz-se necessário
implementar o Sistema Global de Navegação
por Satélite ( Global Navigation Satellite System -
GNSS)   (KINTINER; LEDVINA, 2005).
Já foram desencadeadas ações nesse sentido,
representadas por dois sistemas de satélite que
podem servir de base para o GNSS
(BABBIT, 1994).  O primeiro deles foi
patrocinado pelos Estados Unidos da
América (EUA) e trata-se do Sistema de
Posicionamento Global (Global Positioning
System - GPS)   (CHOI, 2003). O segundo,
denominado Sistema Global de Navegação
por Satélites (Global Navigation Satellite System
- GLONASS),  tem o patrocínio da Rússia,
porém, este sistema ainda não apresenta
operacionalidade (CHAO; GICK, 2004).O
governo norte-americano ofereceu o seu
sistema à Organização de Aviação Civil
Internacional, para ser o segmento espacial
do GNSS. Para tal, os EUA, em princípio,
não cobrariam  taxas, bem como manteriam
o sistema ativo por tempo indeterminado,
comprometendo-se a um aviso prévio de
pelo menos seis anos de antecipação, para
qualquer mudança que venham a fazer. O
governo russo, por sua vez, ofereceu o sistema
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Figura 1 – Diagrama Esquemático de Comunicações.

GLONASS com as seguintes condições
facilitadoras: operação por quinze anos, sem
custo (CHAO; GINK, 2004).

Para o governo dos EUA a implantação
do GNSS seria grandemente simplificada
com a adoção sistema GPS, uma vez que este
sistema faria o controle aéreo para todos os
países, com a eficácia já comprovada nos
próprios EUA. A maioria dos países, porém,
refuta essa visão dos EUA, claramente
vinculada a sua condição de provedor e
proprietário da nova tecnologia, e pleiteia um
novo acordo internacional, com todas as
salvaguardas que possam proporcionar
absoluta tranqüilidade à comunidade mundial
(CHAO, 2004).

Ainda segundo Chao e Gink (2004), os
governantes europeus vêem perigos políticos
e estratégicos em depender de um sistema
controlado apenas por um ou dois países e
rejeitam qualquer posição dominante ou
virtual monopólio, que transforme os usuários
do sistema em reféns de sistemas proprietários
que, no futuro, bloqueiem a criação de
alternativas customizadas ou mais con-
venientes, além da possibilidade de serem
instituídas elevadas taxas ou encargos.

O Governo Brasileiro, com o objetivo
de participar de forma efetiva do CNS/
ATM, determinou ao Departamento de
Controle do Espaço Aéreo (DECEA), do
Comando da Aeronáutica (COMAER), a
realização de estudos que possibilitassem a
inserção do país no contexto das nações que
participariam concretamente da implantação
desse sistema. Em função disso, foram
avaliadas possibilidades de aquisição de partes
do sistema que permitissem ao Brasil uma
independência relativa de sistemas controlados
por outros paises.

O Programa Satélite Geoestático
Brasileiro (SGB) é, portanto, um programa
de governo, de âmbito nacional, cuja principal
prioridade é atender à necessidade de

melhoria do sistema de controle de tráfego
aéreo nacional. Com a incorporação de dois
satélites geoes-tacionários em posições orbitais
adequadas e estrategicamente selecionadas, o
SGB permitirá incorporar capacidade
adicional de recursos de transmissão e
recepção de sinais de radiofreqüência, em
diferentes bandas de operação, que pos-
sibilitarão o atendimento adicional a aplicações
de telecomunicações, sensoriamento remoto
e outras, consideradas estratégicas e de
segurança pelos Órgãos de Governo.

Nesta visão, optou-se pela realização de
estudos de viabilidade e de Especificação
Técnica de Satélites Geoestacionários
Brasileiros, que integrariam no futuro o
Sistema Global de Navegação por Satélites.

2 Descrição do Sistema CNS/ATM
2.1 Sistema CNS

O Sistema CNS destina-se a levar uma
aeronave, de maneira segura e eficiente, ao
seu destino, com o apoio de três funções,
quais sejam:

2.1.1 comunicações
Tem como objetivo permitir o

intercâmbio de informação em fonia e dados
entre as aeronaves, os controladores de
tráfego aéreo e os centros de serviço de
tráfego aéreo (Air Traffic Service - ATS), via
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satélite e por conexão de dados (data link)
em VHF (VDL), em HF (HFDL) e na banda
S (faixas de freqüência do espectro
eletromagnético situada entre 2 e 4 GHz).

O sistema VDL encontra aplicação maior
em áreas próximas a aeroportos com volume
significativo de tráfego, enquanto que as
comunicações via satélite e em HFDL são
mais úteis em áreas oceânicas ou remotas,
onde o sistema VDL não tem alcance
(KOHEI, O. et al, 2005; SHIMAMURA,
1999).

Os componentes do sistema no solo estão
conectados por rede terrestre (Air Traffic
Network - ATN).

A figura 1, mostrada anteriormente,
facilita a compreensão desse complexo
sistema.

2.1.2 navegação

Atualmente utilizam-se vários auxílios à
navegação aérea. Muitos destes dispositivos
são fixos no solo e têm alcance limitado, fatos
estes que restringem a definição das rotas,
interferindo nos tempos de vôo e nos custos
operacionais das empresas aéreas  (PELTON,
1996). A navegação, em áreas não cobertas
pelos dispositivos de solo, deverá se apoiar
fortemente no Sistema Global de Navegação
por Satélites (figura 2), o qual disponibilizará
a tripulação a posição da aeronave, com base

na compilação de informações fornecidas pela
constelação GPS, pelos sistemas Master (MS)
e Remoto (RS) do Sistema de Aumentação
Baseado em Satélites (SBAS), e pelo Satélite
Geoestacionário (WOODBRIDGE, 1999).

2.1.3 vigilância
Indica com precisão a posição da

aeronave para os controladores de tráfego
aéreo com base nos sinais transmitidos pelas
aeronaves que são recebidos pelo Satélite
Geoestacionário e retransmitidos para as
estações de Controle de Trafego Aéreo, via
antenas de recepção localizadas em pontos
estratégicos (figura 3). Atualmente, a vigilância
encontra-se fortemente baseada no uso de
Radares de Vigilância Secundários (Secondary
Surveillance Radar - SSR).

Nos próximos anos os radares SSR
continuarão sendo utilizado em áreas
continentais com densidade de tráfego
significativa (SAINTHUILE, 1999). Em áreas

Figura 2 – Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS).

Figura 3 – Sistema de Vigilância por Satélite (GNSS).
oceânicas e remotas, serão utilizadas a
Vigilância Dependente Automática por
Contato (ADS-C) ou a Vigilância Dependente
Automática por Broadcast (ADS-B), que
permitem que o avião transmita dados de
posicionamento para os centros de controle
utilizando tanto satélites, quanto conexões
VHF ou HF.

2.2 Sistema ATM
A implantação do sistema CNS permitirá

uma interação mais estreita entre os sistemas
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de terra e de bordo, antes e durante o vôo,  o
que se constitui em significativo incremento a
confiabilidade e a segurança do sistema de
Gerenciamento de Trafego Aéreo
(FRITZGERALD, 2000;  PASQUINI e POZZI,
2005;  TERNOV et al., 2004;  JAKOWSKI, 2005).
A efetiva implantação do novo sistema ATM
trará as seguintes vantagens:

• Maior mobilidade de trânsito para as
aeronaves, com níveis de vôo com menor
distanciamento, em condições seguras;

• Maior facilidade no controle de pousos
e decolagens com reflexos positivos no
cumprimento de palnos e horários de vôo;

• Incremento das possibilidades e
facilidades de interconexão com estação
terrestre conectada a satélites oferecendo uma
extensa gama de serviços para a aviação; e

• Facilitação de rotas diretas, descon-
gestionando o espaço aéreo, economizando
combustível e tempo, bem como favo-
recendo a segurança de vôo.

3 Metodologia
3.1 Plano de Gerenciamento

O Plano de Gerenciamento do Programa
SGB estabelece a Estrutura Gerencial, a
Metodologia de Desenvolvimento, as
Especificações Técnicas, as Atividades, o
Cronograma e a estimativa de Custos.

No que tange a Estrutura Gerencial, o
Plano de Gerenciamento prevê a a seguinte
distribuição de funções e responsabilidades:

• Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP) como órgão finaciador do
Programa;

• Fundação Casimiro Montenegro Filho
(FCMF) como entidade Proponente perante
a FINEP;

• Centro Tecnológico da Aeronáutica
(CTA) como Executor; e

• Fundação Aplicações de Tecnologias
Críticas (ATECH) e o Centro de Pesquisas e
Desenvolvimento (CPqD) como instituições

subcontratadas para a execução do Programa.
Neste contexto, o CTA é a entidade

responsável pelo recebimento, aprovação e
guarda dos produtos gerados. A ATECH é
a entidade responsável pelas atividades de
engenharia e gerência física do programa. O
CPqD é a entidade responsável pelos estudos
relacionados a Capacidade Satelital, Seleção
de Posições Orbitais e pelo Projeto de
Aplicação junto à União Internacional e
Telecomunicações (UIT). A ATECH e o
CPqD são responsáveis pelo Estudo de
Consolidação da Demanda Potencial do SGB,
pela Definição das Interfaces do SGB, pelos
Requisitos da Carga Útil nas freqüências de
interesse (bandas) identificadas e pelas
Especificações de Requisitos de Sistema.

3.2 Levantamento da Demanda
Visando identificar, dimensionar e

priorizar a utilização da capacidade, principal
e adicional, ofertada pelo SGB, efetuou-se o
levantamento da demanda de utilização de
serviços potenciais dos principais usuários do
Governo identificados, para os anos de 2007
e 2023. A obtenção de dados e informações
dos Ministérios para a identificação da
demanda satelital futura do SGB foi feita
utilizando uma metodologia e procedimento
comum para todos os usuários, civis e
militares, descritas a seguir:

• Contato com o Ministério da Defesa,
para identificação dos órgãos, civis e militares,
usuários potenciais do SGB;

• Identificação dos representantes oficiais
de cada Órgão Público usuário, com
legitimidade para prover as informações em
nome do Órgão representado;

• Contato com os Órgãos usuários pela
empresa ATECH, via Ministério da Defesa;

• Reunião Inicial com o Órgão usuário
para a apresentação do processo e dos
objetivos;

• Execução do levantamento de acordo
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com o Questionário de Levantamento de
Demanda, distribuído por meio de Oficio
do Ministério da Defesa;

• Análise, avaliação e produção do
levantamento consolidado do órgão;

• Obtenção de aprovação, pelo Órgão
usuário e/ou Ministério a que está
subordinado; e

• Processamento das informações
coletadas.

A Execução do Levantamento consistiu
no envio e solicitação de preenchimento do
Questionário de Levantamento da Demanda
Satelital, para fins de obtenção de informações
de demanda de comunicações via satélite.

4 Resultados Obtidos
4.1 Demanda Estimada

As projeções de crescimento de demanda
ao longo do período 2007-2023 foram
baseadas em critérios internos dos Órgãos
de governo consultados e, em alguns casos,
no crescimento projetado para o Produto
Interno Bruto ou no crescimento da
população atendida.

São apresentados neste capítulo os
resultados do levantamento da demanda,
efetuado junto aos usuários, identificando
potenciais necessidades de comunicações via
satélite na área do Governo.

São abordadas as demandas dos seguintes
órgãos governamentais.

• Ministério das Comunicações;
• Órgãos do Ministério da Defesa; e
• Outros Órgãos do Governo.

4.2 Demanda do Ministério das Comunicações
O Ministério das Comunicações

apresentou apenas dados da demanda da
Empresa de Correios e Telégrafos (ECT). As
informações da ECT constaram basicamente
das necessidades atuais, apresentadas de
forma razoavelmente completa. No entanto,
a única consideração feita quanto a possíveis
expansões futuras, foi uma estimativa de
aumento da capacidade de envio e rece-
bimento de mensagens via satélite, mesmo
assim sem maiores considerações sobre
quando e como se daria esta expan-
são.Atualmente a rede Wide Area Network
(WAN), utilizada pela ECT abrange um total
de 6200 pontos remotos, dos quais cerca de
4000 pontos são atendidos via satélite, com
redes operando em banda C (faixas de
freqüência do espectro eletromagnético
situada entre 4 e 8 GHz), nas regiões Norte e
Centro-Oeste e Ku (faixas de freqüência do
espectro eletromagnético situada entre 12 e
18 GHz), no restante do país. A expansão
das comunicações terrestres via cabo e as
novas tecnologias a serem implementadas
deverão proporcionar a redução do número
de transponders necessários para 2023. A

Tabela 1 – Demandas Militares e de Segurança Nacional, nas
Bandas C, L,X e Ku.
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demanda estimada para o Ministério das
Comunicações para 2007 situa-se em torno
de 70 MHz (02 transponders) e deverá reduzir-
se, pelas razões explicitadas anteriormente,
para 35 MHz (01 transponder) em 2023, na
banda C.

4.3 Demanda dos Órgãos do
Ministério da Defesa

Os requisitos de demanda dos diversos
Órgãos Militares e de Segurança Nacional
foram consolidados pelo Ministério da
Defesa, englobando aplicações estratégicas e
táticas nos segmentos de comunicações fixas
e móveis.

Os resultados da demanda consolidada
estabelecidos no estudo estão mostrados na
tabela 1 ao lado.

A demanda atual do Sistema de Controle
do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB),
informada pela DECEA, é de três
transponders, com as seguintes aplicações:

• 1 transponder para aplicação de voz;
• 1 transponder para aplicação de dados; e
• 1 transponder para aplicações do

Sistema de Vigilância da Amazônia.
Estes transponders são de 36 MHz na

Banda C, sendo atualmente disponibilizados
no satélite BRASILSAT B3. Levando-se em
consideração a utilização de três transponders,
cada um de 36 MHz, a banda total utilizada é
de 108 MHz, que deverá ser mantida em
2023.

O Sistema de Comunicações Militares
por Satélite (SISCOMIS), sob coordenação
do Ministério da Defesa, visa garantir
comunicações estratégicas de alta capacidade,
qualidade e confiabilidade, em especial ao
Comando Supremo das Forças Armadas. De
acordo com a Secretaria de Mobilização e
Logística do Ministério da Defesa, a demanda
neste sistema deverá evoluir de 36 MHz na
banda C e 120 MHz na banda X (faixas de
freqüência do espectro eletromagnético
situada entre 8 e 12 GHz) em 2007 para 72

MHz na banda C e 300 MHz na banda X
para 2023.

4.4 Demanda dos Demais Órgãos do Governo
As necessidades de comunicações fixas

do Sistema de Proteção da Amazônia
(SIPAM) incluem aplicações de voz, dados e
vídeo. Trata-se de uma rede híbrida com
quatro nós centrais interligados entre si por
meio de enlaces e cerca de 2700 pontos
remotos, conectados em estrela aos nós
centrais a partir de uma rede Terminal de
Abertura Pequena (Very Small Aperture Terminal
- VSAT). Neste caso, a demanda para 2007
foi estimada pelo próprio SIPAM e tomou
como base as características da rede VSAT
existente e implantada como parte do Sistema
de Vigilância da Amazônia (SIVAM).

Portanto, considerando as características
da rede atual, seriam necessários, pelas
previsões anteriores do SIPAM, uma largura
de banda de 110 MHz ou 03 transponders.
Supondo, todavia, o uso mais eficiente do
espectro pela atual, o total de banda necessária
para 2007 será 65 MHZ, ou seja, 02
transponders (para transponders de 36 MHz).

As características técnicas da rede atual são
indicativas de um sistema pouco eficiente e
passível de remodelação, particularmente
quando se leva em conta que o mesmo deverá
migrar futuramente para um segmento
espacial mais eficiente, como o SGB. Neste
mesmo enfoque, e considerando a expectativa
de crescimento do Produto Interno Bruto
(PIB) de 93,6%, obtém-se a necessidade, para
2023, de 126 MHz (4 transponders).

4.5 Avaliação da Demanda do MEC/SEED
A Secretaria de Educação à Distância

(SEED) do Ministério de Educação e Cultura
(MEC) planeja implementar a TV Escola
Digital em cerca de 180mil escolas públicas
em quatro anos, sendo que 66mil escolas
devem estar operacionais até final de 2006.
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Esta prevista a disponibilização de aplicações
de áudio, vídeo e dados. Há indicação de que
serão proporcionados serviços de distri-
buição de multimídia para educação à
distância, abrangendo a comunidade em geral,
agentes de saúde e de controle do meio-
ambiente. São previstos terminais satélites nas
escolas, tendo sido assumido os usos de canal
de retorno via satélite na área de interesse.
Como resultados principais deste dimen-
sionamento, as necessidades do MEC para
2007 serão de 06 transponders (216 MHz)  e
para 2023 serão 13 transponders (468 MHz),
todos em banda C.

4.6 Avaliação de Demanda do MCT/RNP
A demanda apresentada pelo Ministério

de Ciência e Tecnologia (MCT) é determinada
por requisitos de uma rede com conexões
entre cinco pontos da Rede Nacional de
Pesquisa (RNP). O dimensionamento
realizado conclui pela utilização de quatro
transponders em 2007 (144 MHz), e nove
transponders em 2023 (324 MHz), todos em
banda C. Nesta aplicação, o conjunto de
informações sobre os requisitos básicos
também é bem limitado.

4.7 Avaliação da Demanda do MS/DATASUS
A rede de gestão do Departamento de

Informática do Sistema Único de Saúde do

Ministério da Saúde (MS/DATASUS)
abrange todos os municípios brasileiros,
havendo previsão para a conexão de pontos
remotos com um centro principal em Brasília.
Em linhas gerais, as necessidades seriam
atendidas por meio de uma rede VSAT
interligando os computadores e também a
oferta de canais de TV em 2007, com
expansão em MHz para 2023. As necessidades
seriam neste caso de três transponders (94 MHz)
para 2007 e três transponders (107 MHz) para
2023.

4.8 Resumo da Demanda de
Demais Órgãos de Governo

Nos parágrafos anteriores apresentou-se
as avaliações de demanda satelital dos outros
Órgãos de governo. A tabela 2 sumariza os
resultados obtidos.

4.9 Considerações sobre
Demanda da Carga Útil Meteorológica

Para a carga útil meteorológica foi
esboçada a seguinte configuração:

• A banda C deverá ser usada para
difusão das informações meteorológicas;

• O sistema planejado consiste de
Plataformas de Coleta de Dados (PCDs) que
converte para banda C e retransmite para o
Centro de Gerenciamento de Meteorologia
(CGM), que vai processar os dados recebidos;

Tabela 2 -Resumo da Demanda Consolidada de outros Órgãos de Governo
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• O satélite também terá um imageador
a bordo, capaz de efetuar varredura na
superfície terrestre e gerar imagem que é
transmitida em portadora na banda C para o
Centro de Gerência de Meteorologia; e

• O CGM processa os dados e envia
mensagem processada na banda C para o
satélite, que difunde, também na banda C,
para estações receptoras espalhadas pela área
de cobertura do satélite.

Assim, a aplicação meteorológica
demandará 26,4 MHz (01 transponder).

5 Satélite Geoestacionário Brasileiro
Em função do levantamento da

demanda, são descritos a seguir as
características técnicas preliminares dos
satélites e os tipos de lançadores apropriados
para a sua colocação em órbita.

5.1 Características Técnicas Básicas

a) Órbita requerida: geoestacionária;
b) Satélite Massa estimada: inicial 4t

(aprox.);
c) Carga Útil Básica: Telecomunicações;
d) Carga Útil Adicional: Meteorológica;
e) Plataforma: TT&C (telemetria, rastreio

e controle) com proteção contra intrusos, na
Banda C ou S.

5.1.1 veículos lançadores utilizáveis:
Ariane 5 (França) , Delta III e IV (EUA),

Longa Marcha 3 (China), Atlas IIIA e IIIB
(EUA), Proton M, Soyuz, e Zenit (Rússia).

5.1.2 segmento solo:
Centro de Gerência do Satélite (CGS),

Centro de Gerência de Comunicações (CGC)
e Centro de Gerência de Meteorologia
(CGM) – Opção com Carga Meteorológica.

5.2 Cronograma Previsto

5.3 Estimativa de Custos
O custo total para dois satélites é estimado

em U$ 504 milhões na configuração de
telecomunicações. Com a inclusão da carga
meteorológica, este custo eleva-se para  U$
605 milhões, conforme descrito na tabela 3.

 6 Discussão e Conclusões
sobre o Modelo Proposto

6.1 Opções de Demanda do SGB
Tendo em vista que diversas demandas

para serviços de satélite foram identificadas
no levantamento da demanda do SGB, é
necessária uma avaliação destas demandas e
uma consequente priorização, com o objetivo
de definir-se uma proposta de Modelo
Operacional. Foram a princípio identificados
três tipos de demandas básicas:

• Militar: demandas de órgãos militares,
incluindo Ministério da Defesa, Exército,
Marinha e Aeronáutica, usuários das bandas
C, X, Ku e L (faixas de freqüência do espectro
eletromagnético situada entre 1 e 2 GHz);

• Segurança Nacional: inserem-se neste

Figura 5 – Cronograma

Tabela 3 – Estimativa de Custos para os Satélites dos
Programa SGB (Valores MUSD).
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caso as demandas CNS/ATM e DECEA,
nas bandas C, X e L; e

• Órgãos de Governo que usam infra-
estrutura satelital, auferindo ou não receitas –
MS/DATASUS, MC/ECT, MEC/SEED e
Casa Civil/ SIPAM nas Bandas C e  UHF.

Desta forma, em função do grande
número de transponders necessários ao
atendimento de todas as demandas, faz-se
necessário decidir-se qual o foco do SGB,
em relação a estas demandas. Aparecem três
opções possíveis:

• Opção 1 –  Apenas Demanda Militar e
Segurança Nacional;

• Opção 2 – Apenas Demandas Militar,
Segurança Nacional e Não Comercial de
Governo; e

• Opção 3 – Todas as Demandas de
Governo.

Dentre as três opções, selecionamos a
Opção 2, tendo em vista a necessidade de
englobar-se o maior número possível de
clientes governamentais, sem, no entanto,
competir com as empresas privadas nas
demandas comerciais. Conseqüentemente
ficam excluídas do SGB as demandas
comerciais usadas pelo Governo.

6.2 Redundância para as Cargas Úteis C, X e L
Caso a redundância destas cargas pudesse

ser realizada em satélite de terceiros, o que a
princípio é tecnicamente viável, poderíamos
considerar como alternativa a aquisição de um
único satélite SGB.  As redundâncias seriam
então realizadas em satélites privados. Todavia
as cargas C, X e L são consideradas críticas e
as alternativas de redundância em satélites
externos implicariam em vulnerabilidade para
o sistema. Conseqüentemente as redundâncias
para estas cargas serão no próprio SGB.

6.3 Atendimento à Banda Ku
Dentre os usuários da Banda Ku, o maior

deles seria o Ministério das Comunicações,
para atendimento das necessidades da

Empresa de Correios e Telégrafos. Todavia,
esta demanda é comercial, estando
consequentemente fora da Opção 2, que
privilegia demandas não comerciais. O SGB
terá então transponders em banda Ku para
atendimento exclusivo das necessidades da
Marinha do Brasil.

6.4 Redundância para as
Comunicações Móveis Aeronáuticas

Tendo em vista a possibilidade de uso de
comunicações via HF ou VHF, o
Departamento de Controle do Espaço
Aéreo, do Comando da Aeronáutica
considera desnecessária a redundância das
cargas para as Comunicações Móveis
Aeronáuticas no SGB. Em função disso, a
configuração a ser proposta não incluirá tais
redundâncias.

6.5 Inclusão de Imageador
Em função dos benefícios a serem

auferidos, em relação às previsões
meteorológicas, deve ser incluído a bordo de
um dos satélites um imageador similar ao
utilizado nos satélites americano Geoestationary
Operational Environmental Satellite (GOES),
apesar da  complexidade adicionada ao
projeto.

6.6 Posicionamento dos Satélites SGB-1 E SGB-2
O estudo da interferência da ionosfera,

realizado pelo CTA, concluiu que o
afastamento ideal entre os dois satélites seria
de 67 graus. Desta maneira, haveria a certeza
de que pelo menos um dos satélites estaria
sempre disponível, caso o outro estivesse
impedido de operar em função da presença
de bolhas ionosféricas. Todavia, tal afasta-
mento inviabilizaria uma coordenação
adequada da maior parte das cargas úteis, com
os atuais usuários do arco orbital sobre o
continente sul americano. Vários satélites
estrangeiros já reservaram posições orbitais
sobre o território brasileiro, e seria
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praticamente impossível encontrar duas
posições ainda disponíveis, no nosso território,
com afastamento exato de 67 graus. Em
função das análises efetuadas até o momento,
em relação às posições ainda disponíveis no
arco orbital de interesse do SGB, será
assumido que o SGB-1 ficará localizado
próximo a 80o W e o SGB-2 a leste dele,
com afastamento entre 35 o e 40 o.

6.7 Coordenação das Posições Orbitais do SGB
Uma vez feita a publicação das posições

orbitais do SGB, prevista para o início de
2006, será necessário efetuarem-se paga-
mentos à União Internacional de Teleco-
municações, via Agência Nacional de
Telecomunicações (ANATEL), para o
processamento e manutenção desta publi-
cação.

Cada órgão de governo, usuário de
transponder no SGB, deverá arcar com os
custos desses pagamentos.

6.8 Participação da Indústria nacional
Em diversos segmentos da estrutura e

composição previstas para o SGB, dado ao
nível de exigência do atendimento dos
requisitos técnicos, na atualidade, a indústria
nacional tem o seu nível de especialização e a
sua capacidade instalada superados. Tal fato
condiciona o processo de produção do SGB
à participação de fornecedores estrangeiros.
Todavia, mesmo nesses segmentos onde a
indústria nacional vê-se superada, deve-se
maximizar a sua participação pelo incentivo
à composição com os fornecedores estran-
geiros. Assim sendo, poder-se-á contratar
junto a indústria nacional o desenvolvimento
e a produção dos seguintes itens: Sistema de
Controle de Atitude e Órbita, computador
de bordo, sistema de propulsão, transponders
(bandas C e X), antenas e feeders, ampli-
ficadores de potência em estado sólido para
as bandas C e X, e multiplexers para as bandas
C e X.

6.9 Propriedade e Operação do SGB
O SGB será de propriedade e será

operado por um dos órgãos do Governo,
ainda a ser definido.  Exclui-se, por enquanto,
a possibilidade de satélite com propriedade
compartilhada com a iniciativa privada, ou
operado de forma independente por empresa
privada.
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ANEXO A

Questionário de Levantamento da Demanda Satelital

Solicito a V Exa/Sa o devido preenchimento do presente
Questionário de Levantamento da Demanda Satelital,
de vossa Instituição, para os anos de 2007 e 2023.  As
respostas obtidas visam prover subsídios para
determinação do tipo e quantidade de carga útil, a ser
colocada nos satélites integrantes do Programa Satélite
Geoestacionário Brasileiro.

a) Descrever as aplicações que sua instituição necessita,
considerando-se que os satélites cobrirão a América do
Sul e parte do Caribe. Os satélites têm vida útil de 15
anos e serão lançados em 2009.

b) Para cada serviço ou aplicação, descrever qual o
modelo (ex:cliente/servidor), classificação
(ex:estratégico, de segurança.), carga de trabalho
(variação de demanda ao longo do dia, mês, etc.) e
tipos ou classes de usuários;

c) Descrever as Aplicações sem se preocupar com o
tipo de Banda  (C , X, Ku , L ou S), a menos que sua
instituição já seja usuária de serviços satélites e já saiba
o que quer;

d) Lembrar que a utilização de serviços via satélites é
sempre complementar aos serviços terrestres. Serão
utilizados nos casos em que as Concessionárias de
Telecomunicações não atendam pontos remotos, ou
atendam, mas com circuitos de baixa qualidade ou com
Banda de transmissão inadequada, e

e) Detalhar se os serviços serão de Voz, Dados, Imagem
ou Internet.
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Resumo

Trata-se de uma pesquisa histórica qualitativa que tem por objetivo demonstrar
que a Amazônia, desde o início da sua colonização, ocupou uma posição secun-
dária na estratégia de desenvolvimento do Brasil. Este fato determinou o seu
isolamento quase completo do resto do país. Ao considerar a relevância geo-eco-
nômica e geo-estratégica daquele imenso espaço geográfico, desenvolveu-se este
trabalho, fazendo-se uma análise da contribuição do processo histórico do desen-
volvimento do Brasil para o isolamento e para o subdesenvolvimento da Amazô-
nia, da influência dos núcleos concentradores de riquezas na determinação das
ações políticas, privilegiando outras regiões e a necessidade de alterar o modelo
atual de formulação e de execução de políticas para aquela região, a fim de integrá-
la e harmonizá-la a todo o território nacional.
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Introdução
A importância da Amazônia para o Brasil

e para o mundo constitui, segundo a literatura,
uma unanimidade nacional. Este vasto espaço
geográfico com 5,2 milhões de quilômetros
quadrados possui fronteira internacional com
7 países e riquezas incalculáveis no campo da
biodiversidade, dos recursos hídricos e
minerais.

A abundância destas riquezas fez com que
a Amazônia ocupasse uma posição de
relevância nos cenários geo-econômico e
geopolítico internacionais.

Por outro lado, a ausência de um projeto
nacional que incorpore as suas potencialidades
naturais e culturais a um processo de
desenvolvimento sustentado tem propiciado
a expansão desordenada da atividade
antrópica com elevado ônus ambiental.

Além disso, esta gigantesca região, pelos
complexos fatores que se interrelacionam,
tornou-se num ambiente propício para os
ilícitos transnacionais como o tráfico de drogas,
a biopirataria e o contrabando.

Em decorrência desta situação, as grandes
potências passam a questionar a Amazônia e
proferirem discursos sobre a sua
internacionalização por ser um bem de
elevado valor estratégico em degenerescência
e pela ausência do Estado como indutor das
políticas de desenvolvimento e das ações de
fiscalização.

Como ação preventiva e de caráter
dissuasório, a expressão militar do Poder
Nacional está intensificando a sua presença
na região, criando junto à opinião pública
internacional a consciência de que o Brasil se
preocupa com a soberania e preservação
daquela área territorial.

Porém, entende-se que a questão
Amazônica tem uma dimensão mais ampla e
a abordagem deste tema envolve,
necessariamente, todas as vertentes do Poder
Nacional em conjunto com a sociedade

brasileira. Isto significa dizer que a nação deve
estar disposta a elaborar e implementar um
modelo de desenvolvimento que seja coerente
e sustentável para aquela área.

No entanto, reflexões elementares, em
pleno século XXI, constatam que é muito
baixo o nível de consciência da sociedade
sobre a importância da Amazônia para o
Brasil. Este fato é o resultado do isolamento
quase total que foi submetida aquela região
nos últimos 500 anos. Tal fenômeno parece
haver criado a sensação de um Brasil adaptado
à ausência da Amazônia e vice-versa.

Diante desta percepção, tem-se um
grande desafio: aperfeiçoar e ampliar os
mecanismos de integração da Amazônia à
estrutura sócio-econômica do país por meio
de programas que proporcionem o
desenvolvimento sustentado.

No entanto, qualquer que seja a estratégia
voltada para aquela região deve, naturalmente,
considerar os fatos que contribuíram para um
modelo de desenvolvimento assimétrico
dentro do Brasil que, após mais de 5 séculos,
configurou o isolamento quase total da
Amazônia. Reverter esta situação é um
imperativo que demanda um enorme esforço
nacional. Neste contexto, foi desenvolvido
este trabalho visando demonstrar: a
contribuição do processo histórico do
desenvolvimento do Brasil para o isolamento
e o subdesenvolvimento da Amazônia; a
influência dos núcleos concentradores de
riquezas na determinação das ações políticas,
privilegiando outras regiões e a necessidade
de alterar o modelo atual de formulação e
execução de políticas para aquela região, a fim
de integrá-la e harmonizá-la ao todo nacional.

Finalmente, evidencia-se que o processo
de integração só se dinamiza por meio de
decisões no campo político. A integração é
uma necessidade nacional, que está
diretamente relacionada ao fortalecimento da
soberania e da integridade territorial, cuja
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promoção é de responsabilidade do poder
político. Isto, porém, não significa excluir a
sociedade, mas sensibilizá-la e incorporá-la à
dinâmica do processo para assegurar o êxito
do empreendimento. Assim, para melhor
compreender a realidade atual, no tópico a
seguir, faz-se um sumário dos ciclos históricos
do desenvolvimento do Brasil que cristalizou
um modelo que deve ser alterado para que a
integração da Amazônia seja realidade.

Vale a pena citar que o Plano Amazônia
Sustentável – PAS foi analisado como uma
referência de modelo de política de integração,
examinado pelos autores, dentre outras
possibilidades apresentadas desde a década
de 50.

2 O Processo Histórico do
Desenvolvimento do Brasil

O desenvolvimento é um fenômeno
relativamente recente na história da
humanidade. Até, há dois séculos atrás, exceto
algumas poucas cidades importantes comer-
cialmente, a população mundial vivia em
condições semelhantes às que vigoram hoje
em países subdesenvolvidos.

Até a revolução industrial, a população
da Europa e do mundo em geral vivia do
extrativismo, da agricultura, sendo as atividades
manufatureiras limitadas à produção artesanal
de têxteis e o transporte era por tração animal
ou por barcos à vela.

A Península Ibérica não foi uma exceção
à regra. A forma como a atividade econômica
era praticada na época do descobrimento
proporciona uma clara evidência do modelo
que Portugal trouxe para o Brasil quando
iniciou os ciclos da atividade econômica.

Embora à época dos descobrimentos a
política econômica dominante na Europa era
o mercantilismo e o comércio com as Índias
representava a opção lógica para a coroa
portuguesa, a partir de 1530 começaram as
primeiras atividades econômicas que podem

ser identificadas como o início do processo
de desenvolvimento do Brasil.

Entretanto, é importante observar que ao
longo do processo histórico, a atividade
econômica que se desenvolve no Brasil ocupa,
inicialmente, os espaços litorâneos, ponto de
partida para a interiorização do país. Neste
cenário, a região norte é colocada em um
plano secundário, por várias razões, sendo
estabelecido ali, apenas, a presença militar para
inibir a ocupação por ingleses, franceses ou
holandeses. Este quadro mostra que o modelo
estabelecido à época vai permitir, ao longo
dos séculos, que a Amazônia se constitua num
espaço isolado e desintegrado do resto do
Brasil. Para discorrer sobre este processo, este
trabalho propõe a fazer uma retrospectiva
histórica da ocupação e do desenvolvimento
do Brasil com as suas características mais
relevantes para, após, abordar a evolução da
Amazônia como um processo paralelo,
desconexo e assíncrono com a realidade que
se delineava no Brasil colonial.

O desenvolvimento do Brasil colônia
sustentou-se na atividade econômica da
monocultura de um produto que se destacava
dos demais, dominando um determinado
período. A este período convencionou-se
chamar de ciclos, sendo o primeiro deles, o
Ciclo do Pau-Brasil, de características
exclusivamente extrativista, cujas atividades
estenderam-se até o início do século XIX.

2.1 Ciclo do Pau-Brasil
Nas três primeiras décadas o Brasil não

havia demonstrado as mesmas vantagens das
Índias. A terra era nativa e a única riqueza de
comercialização imediata era a uma madeira
de lei - pau-brasil - abundante no litoral
atlântico, desde o Rio de Janeiro até o Rio
Grande do Norte, logo passou a ser
monopólio da Coroa e a sua extração se dava
de forma rudimentar, porém já associada ao
processo de destruição da floresta nativa. Ao
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período de exploração desta madeira
chamou-se Ciclo do Pau-brasil. Apesar do
ápice deste ciclo haver ocorrido no século
XVI, a comercialização da madeira não se
restringiu a este período, mas prosseguiu até
após a independência, quando perde o seu
valor comercial em virtude da descoberta da
anilina.

2.2 Ciclo da Cana-de-Açúcar

A cultura da cana-de-açúcar começou
por volta de 1534, provavelmente, quando
chegou ao Brasil a primeira expedição
comandada por Martin Afonso de Souza.
Plantada, inicialmente, em São Vicente, depois
em Pernambuco e na Bahia, a cana-de-açúcar
foi espalhada por outros pontos do litoral à
medida que o povoamento ia se expandindo.

A opção pela monocultura da cana-de-
açúcar era decorrência natural da política
mercantilista e de resultados imediatos
desenvolvida por Portugal com vistas a
atender a demanda das nações européias.

Esta cultura determinou uma feição típica
do Brasil no século XVII, caracterizada pelos
grandes latifúndios, originados das primitivas
sesmarias, e com eles uma aristocracia rural
dos “senhores de engenho”. Foi o açúcar que,
indubitavelmente, fixou o homem a terra,
permitiu a abertura de estradas ligando as
grandes propriedades aos centros urbanos
litorâneos e contribuiu para a miscigenação
dos povos.

Contudo, a lavoura de açúcar acelerou o
devastamento da mata atlântica, inutilizando
a madeira em grandes queimadas que
prejudicaram a fertilidade da terra esgotando-
a rapidamente.

2.3 Ciclo do Gado

Os colonizadores que começaram a
povoar e cultivar a terra logo sentiram a
necessidade da criação do gado bovino, pois

além de fonte de alimento era a força motriz
na lavoura e no engenho.

Inicialmente, o gado serviu para a
indústria açucareira. O seu desenvolvimento
esteve ligado a este ciclo. Progrediram juntos
e a tal ponto que a Metrópole teve que proibir
a sua criação no litoral. Em conseqüência, o
deslocamento da pecuária se fez para o
interior, alcançando o rio São Francisco e seus
afluentes. Criado extensivamente, ele se
multiplicou em terras mineiras, atingindo, no
século XVIII, o planalto goiano e
matogrossense. De São Vicente, foi o gado
levado para Paranaguá e, posteriormente, para
as campinas de planalto, onde foi fundada a
cidade de Curitiba. Desta cidade, a criação
bovina desenvolve-se em direção ao sul onde
encontra bons pastos nos pampas sulinos. No
fim do século, o sul produzia excelente
charque, distribuído por todo o Brasil. Os
vaqueiros conduziam os seus rebanhos,
buscando sempre melhores pastagens e, neste
processo, devastaram intensamente as
florestas, principalmente as localizadas nas
terras nordestinas.

2.4 Ciclo da Mineração
Os holandeses ocuparam o nordeste

brasileiro no início do século XVII, onde
permaneceram por um quarto de século.
Neste período, adquiriram os conhecimentos
necessários para desenvolver, em larga escala,
a agroindústria do açúcar. Após sua expulsão
do Brasil em 1654, passaram a desenvolver
esta atividade nas Antilhas inglesa e francesa.

Em virtude da concorrência do açúcar
das Antilhas, em 1760, o Brasil perde o
monopólio da produção e os preços caem
drasticamente na Europa. Exaure-se, assim,
o ciclo do açúcar. Preocupado em encontrar
novas fontes de riquezas, o governo
português reforça a busca por metais
preciosos. Em decorrência deste incentivo, o
século XVIII correspondeu ao ciclo do ouro
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que rudimentar, porém, paralelo e
independente dentro do país. Esta situação
começa a modificar-se somente no início do
século XIX, com a chegada da família real ao
Brasil. Embora D.João tenha retornado para
Portugal em 1821, o modelo de política
nacional e internacional por ele estabelecido
criou as condições para que, em meados
daquele século, o porto de Manaus fosse
aberto ao comércio exterior, o que deu uma
nova dinâmica ao desenvolvimento da
Amazônia.

Dentro da concepção da época, o
modelo de desenvolvimento daquela área teve
como sustentação econômica o extrativismo
e a comercialização do látex, que se tornou
uma das mais importante fonte de divisa para
o país, no período de 1870 a 1920. No auge
desta atividade, a exportação chegou a atingir
médias anuais de 40 mil toneladas, enviadas
para os Estados Unidos e para a Europa.
Grandes bancos, empresas de comércio e
companhias de navegação inglesas, francesas
e norte-americanas instalaram agências em
Belém e Manaus, algumas delas centralizando
seus negócios no Brasil e na América do Sul.
A prosperidade e a modernização exibidas
por essas duas cidades, com seus teatros, cafés,
palacetes, lojas, bondes, telefones e luz elétrica,
são resultado da combinação da riqueza
natural da floresta com o avanço da revolução
industrial. Os milhões de seringueiras nativas
concentradas na Amazônia Ocidental,
sobretudo nas áreas que viriam a constituir o
estado do Acre, representaram uma imensa
fonte de goma elástica. E a aceleração da
indústria automotiva entre o final do século
XIX e o início do século XX, com a invenção
do motor a combustão e dos pneus de
borracha vulcanizada, criou um enorme
mercado consumidor dessa matéria-prima.
Esta atividade envolveu mais de 200 mil
seringueiros que formavam uma cadeia
constituída pela mão-de-obra barata dos

nordestinos, pelos agenciadores; por coronéis
donos das terras; pelos arrendatários dos
seringais; por transportadores do produto e
pelas empresas exportadoras.

A riqueza da borracha parecia ilimitada,
e a modernidade européia não tardou chegar
à selva. Mas, logo após a I Guerra Mundial
(1914-1918), ocorre um rápido declínio. O
consumo de borracha diminui momen-
taneamente no mundo inteiro e, o mais grave
para a economia do Brasil, ele começa a ser
suprido por países da Ásia, para onde a
seringueira fora levada clandestinamente por
grupos ingleses. As exportações brasileiras das
bolas de goma, que chegaram a ser de 40 mil
toneladas anuais entre 1890 e 1910, caem para
menos de 10 mil na década de 1920. A
Amazônia perde o monopólio da produção
dessa matéria-prima e, com isso, deixa de
interessar aos grandes empreendimentos
capitalistas internacionais, entrando então num
processo de decadência econômica.

O ciclo do desenvolvimento da região
Amazônica não se restringiu ao extrativismo
da borracha. Em 1878 iniciava-se um grande
e desafiador empreendimento ferroviário,
denominado Madeira-Mamoré, que tinha por
objetivo ligar Porto Velho a Guajará-Mirim.
Neste projeto pode-se entender o elevado
preço para estabelecer mecanismos per-
manentes de integração naquela área.
Posteriormente, no período de 1934 a 1945,
foi desenvolvido o projeto Fordilândia com
o plantio de 3 milhões de pés de seringueira
em Belterra no Pará. Mais tarde, com a visão
de integrar por meio do eixo centro-norte,
foram construídas as rodovias Cuiabá-
Santarém e a Belém-Brasília e, no eixo leste-
oeste, a Transamazônica. No campo da
mineração, o Projeto Jarí, instalado em 1967,
surgia como um símbolo de força para
alavancar o desenvolvimento naquela área.
Para dar sustentação aos grandes empre-
endimentos, foram construídas hidrelétricas,
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geográfico, cobertura florestal muito extensa,
clima adverso, baixa densidade demográfica,
vias de acesso quase inexistente, baixo nível
de educação da população local para
participar do processo, limitadas ferramentas
tecnológicas, pouca disponibilidade de
conhecimento científico para identificação das
potencialidades e orientar a correta
intervenção naquele ambiente, capacidade
limitada do estado para investir em áreas
essenciais, não lucrativas em curto prazo, e
nas dimensões exigidas e a mobilização
permanente da sociedade brasileira.

Ao considerar que as políticas para a
região Amazônica não consideraram estes
fatores, poucos foram os projetos que logra-
ram êxito e que desenvolveram vínculos com
o resto do país. A Zona Franca de Manaus
sobressai como um exemplo de empreen-
dimento bem sucedido. Já os pólos mine-
radores, por meio do extrativismo e comer-
cialização de commodities, estabeleceram fortes
vínculos com o mundo, não caracterizando,
portanto, integração com o país, mas, sim,
integração com o sistema produtivo mundial.
Esta realidade demonstra que o processo
formal de integração da Amazônia ao todo
nacional ainda não ocorreu.

A integração é um fenômeno sustentado
na decisão política, com o apoio da
sociedade, e é pré-requisito para o
desenvolvimento. Porém, o que se constata,
hoje, é um poder político baseado em uma
retórica que dificilmente resultará em algo
concreto para aquela região. O nível de
consciência do valor econômico e estratégico
da Amazônia é que determinará o modelo e
o ritmo da sua integração ao restante do país.

2.7 Políticas Condicionadas aos Núcleos
Concentradores de Riquezas

Nos tópicos anteriores foi mostrado um
modelo de desenvolvimento que se inicia na
era da colonização que vai desenhando um

quadro de profundas desigualdades regionais
pela visão imediatista de Portugal em auferir
dividendos econômicos que dessem maior
poder à metrópole.

A história da desigualdade regional
confunde-se com a do próprio país. Os
diferentes ciclos tiveram pouco alcance para
além das fronteiras da região onde acontecia
e que, por ora, era a mais rica do país em
formação.

Quando as grandes fazendas de açúcar
dominavam a paisagem colonial, o nordeste
era a zona mais próspera do imenso território
português nas Américas. Todo o resto da
possessão estava em segundo plano.
Naturalmente, as unidades produtoras quase
auto-suficientes ligavam-se muito mais à
metrópole, havendo pouca troca interna. A
dinâmica era toda dada pelo capital
comercial, incapaz de gerar circulação interna
de riquezas e impulsos alimentadores para sua
própria expansão. Ou seja, o crescimento da
economia dependia sempre da criação de
mercados e, naquele caso, eles estavam na
Europa. A riqueza nascia e morria dentro das
fazendas, com pouca ligação entre elas ou com
o resto da colônia.

Por isso, quando os mercados externos
para a cana tornaram-se saturados, a cultura
entrou em decadência. Sem importância
econômica, o poder e os privilégios dos ricos
de então passaram a depender mais e mais
da posse da terra e dos laços de dependência
e favor que criavam para com os que
precisavam plantar para sobreviver.

A primeira vez que um ciclo econômico
incentivou a troca dentro da colônia foi com
a mineração. Os metais e as pedras das Minas
Gerais, pela própria lógica da extração,
tornavam impossível a auto-suficiência das
unidades produtoras, o que exigia, para a sua
manutenção, abastecimento por outras regiões
da colônia. Todavia, nunca a repressão e a
vigilância da colônia estiveram tão presentes.
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desenvolvimento e integração da Amazônia.
Naquela época, muitos investimentos foram
feitos, induzidos por políticas e incentivos
governamentais. No entanto, os empre-
endimentos, em sua maioria, não lograram
êxito.

Atualmente, foi desenvolvido o Plano
Amazônia Sustentável – PAS que tem com
objetivo maior implementar um novo
modelo de desenvolvimento na Amazônia
brasileira, pautado na valorização das
potencialidades de enorme patrimônio natural
e sócio-cultural, voltado para a geração de
emprego e renda, a redução das desigualdades
sociais, viabilização de atividades econômicas
dinâmicas e inovadoras com inserção em
mercados regionais, nacionais e internacionais
e o uso sustentável dos recursos naturais seu
com a manutenção do equilíbrio ecológico
(BRASIL, 2004).

O PAS é um plano que demonstra a
preocupação com o desenvolvimento e a
integração da Amazônia, faz um diagnóstico
da sua realidade e formula objetivos
estratégicos para desenvolvimento sustentável
daquela região, porém, o seu conteúdo
contempla uma parcela significativa de
irrealidade. Pois qualquer que seja o modelo
de desenvolvimento sempre haverá algum
tipo de agressão ambiental e exclusão social.
Nos tópicos iniciais deste trabalho foi o
mostrado como o processo de desen-
volvimento do Brasil, nos 500 anos de sua
história, foi predatório em relação ao meio
ambiente e do ponto de vista social, excludente
e concentrador de riquezas.

A integração da Amazônia será realizada
por meio do seu desenvolvimento. Quanto a
esta realidade não há dúvidas. A questão é
estabelecer qual é a escala de intervenção
naquele ecossistema aceitável do ponto de
vista ambiental cujo retorno socioeconômico
seja compensador.

Outra questão é qual o nível da consciência

nacional sobre o valor econômico e
estratégico representado pela Amazônia.
Enquanto estas questões não tiverem respostas
satisfatórias, a integração e o desenvolvimento
continuarão a ser uma retórica da política
nacional. Por outro lado, observa-se que existe
um processo de integração “paralelo” da
Amazônia brasileira, realizado pelos posseiros,
grileiros, madeireiros, garimpeiros, médios e
grandes pecuaristas e agricultores. Esta
integração tem a sua dinâmica baseada em
forças antrópicas desordenadas, também
denominadas de forças subjacentes de
integração, que está em plena expansão, é auto-
sustentada e não existe qualquer instrumento
do Estado capaz de interromper ou modificar
a sua intensidade e direção.

As forças subjacentes apóiam-se em uma
cadeia que começa com a abertura de novas
áreas de floresta a baixo custo por posseiros
e pequenos agricultores que vão preparando
o terreno para os investimentos mais rentáveis
que os sucedem (MARGULIS, 2003). A
lógica não se apóia numa visão macroscópica
da Amazônia, mas no limite de investimento
dos agentes da ocupação. A dinâmica do
processo tem como característica a
continuidade e a capacidade de prospectar
oportunidades que potencializam algum tipo
de retorno econômico.

Se este retorno é a motivação maior, as
políticas governamentais devem criar
incentivos para que, por meio da substituição
da atividade predatória por aquelas
socialmente e ambientalmente sustentáveis,
possa se estabelecer uma alternativa
econômica que seja compensadora.

Assim, estas atividades funcionariam
como barreiras de contenção ao avanço
sempre acelerado do modelo predatório. As
áreas de atividade intensiva, sobretudo na
Amazônia oriental, deveriam ser reconhecidas.
Um novo modelo fundiário deveria ser
estabelecido.
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Em decorrência, os governos federal e
estadual deveriam mapear a região,
identificando categorias de áreas: para a venda,
de preservação e de arrendamento, para
manejo sustentável ou para a atividade
intensiva, de acordo com as suas características
geo-econômica e geo-ecológicas. A partir
desta perspectiva, seria possível estabelecer a
priori o tipo de ocupação da terra e, também,
identificar com muita clareza onde está
ocorrendo algum tipo de atividade em
desacordo com os padrões estabelecidos para
aquela região.

Conclusão
As expressões econômica, estratégica e

ambiental que a Amazônia representa para o
Brasil e para o mundo torna-se cada vez mais
evidente. No entanto, o país ainda deve para
aquela importante região um projeto nacional
de integração socioeconômica que faça com
que o seu valor seja mais real que simbólico e
que cada brasileiro se sinta responsável pelo
seu destino.

Para compreender as raízes do isolamento
e do subdesenvolvimento daquela região, este
trabalho foi desenvolvido para mostrar que
o processo histórico do desenvolvimento do
Brasil, desde o seu início, teve contribuição
marcante para esta realidade.

No plano político, a Amazônia é uma
região que esteve, quase sempre, numa
prioridade menor. No entanto, integração é
um fenômeno que se consolida por meio de
decisões do campo político. É fato que o peso
do regionalismo tem forte influência no
direcionamento das políticas para aquela área.
Por outro lado, cabe ao poder central romper
com o modelo que cristalizou as desigualdades
e o subdesenvolvimento daquela região. A
Amazônia, ao contrário do que muitos
pensam, não é um problema, mas uma grande
solução que ainda não foi vislumbrada por
todos os brasileiros, porém já identificada pela
comunidade internacional.

Apesar de a integração daquela área exigir
enfrentamento de grandes desafios, a
continuidade de investimentos, com retorno
a médio e longo prazo,  é necessária e urgente
e o ponto de partida está no reconhecimento
do que já foi perdido e na formulação e
implementação de novos modelos que
permitam reverter o quadro atual, antes que
outros façam por nós.
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Resumo

O objetivo deste trabalho é demonstrar a importância da educação na formação da
cidadania dos oficiais da Força Aérea Brasileira, destacando as vantagens desse
conhecimento para os nossos futuros oficiais. O estudo e conseqüente percepção, por
parte dos cadetes, da importância desses conceitos para o desempenho de suas funções,
têm condições de agregar com competência e segurança às suas características de
bom piloto, bom infante e bom intendente, aspectos tão importantes como os de bom
indivíduo, bom líder e bom gestor. O trabalho faz uma retrospectiva bibliográfica
histórica da formação do Estado e da cidadania, abordando autores consagrados,
Locke, Hobbes e Rousseau, marcos que definiram os conceitos atuais de Estado e
cidadania. Passa pelo estado atual desses conceitos na profissão militar e na vida em
sociedade. Fazendo uma relação dos conceitos consagrados por vários autores e do
estado atual desse tema, inferimos da necessidade de institucionalizar o ensino da e
para a cidadania na Academia da Força Aérea, como forma de capacitá-los a agir com
consciência crítica e construtiva no meio em que vivem, contribuindo para a construção
de uma sociedade justa e de uma Força Aérea com recursos humanos capacitados
para enfrentar os desafios de um mundo globalizado.

Palavras-chave: Cidadania. Educação. Estado. Academia da Força Aérea.
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Introdução
Vive-se hoje em contrastes extremos: a

superabundância e a escassez, a riqueza
milionária e a penúria total. Como pode o
homem adquirir tanto conhecimento e não
ser capaz de sanar a fome de grande parte
dos seus semelhantes? Já sabemos que não se
trata de simples conhecimento, mas de
vontade política. O que falta para resolvermos
tal problema? Cidadania?

Educar o homem para a prática da
cidadania continua sendo, portanto, um
problema central, que traz para a discussão a
questão dos valores subjacentes a essa
formação.

O presente trabalho tem como objetivo
analisar a questão da educação da cidadania
na formação dos oficiais da Força Aérea,
fazendo uma retrospectiva histórico-filosófica
das teorias de formação do Estado, balizada
pelos conceitos de Hobbes, Locke e Rousseau
e pelos conceitos atuais do tema.

Dentro deste estudo, a principal questão
a responder é: qual o papel da cidadania na
formação atual dos oficiais da Força Aérea
ao longo de sua carreira?

Vários fatores contribuíram para a
escolha deste tema, dentre os mais
importantes cita-se a inquietação dos
pesquisadores quanto a necessidade de
conscientização de que todos os brasileiros
tem responsabilidade com os problemas de
seus semelhantes, e devem participar
ativamente da vida política brasileira, seja a
partir da fiscalização dos atos públicos
daqueles que governam, indicados por voto,
ou na participação das atividades da sociedade
e de interesse geral. Ao participar e atuar
criticamente estamos fiscalizando a utilização
dos recursos públicos em prol do bem
comum, construindo um Brasil melhor para
todos os brasileiros.

O maior investimento em segurança e
defesa que podemos fazer é criar na

consciência de cada brasileiro o sentido de
cidadania, formando um povo coeso.

Como, pelas características deste trabalho,
não há condições de englobar toda a sociedade
brasileira no estudo, será feita apenas uma
pequena parte, englobando a importância da
prática da cidadania, nos dias de hoje, dentro
da Força Aérea Brasileira e particularmente,
na formação dos nossos oficiais.

Baseado em pesquisas documentais e
bibliográficas iniciais, que levaram aos
conceitos atuais de cidadania, constatou-se
uma lacuna nessa área do conhecimento,
agravada pela falta de abordagem institu-
cionalizada da educação para este tema no
currículo da Academia da Força Aérea.

Exatamente aqui está o sentido deste
trabalho. Ao se analisar a importância da
educação para a cidadania, em seu sentido
mais amplo, obtem-se ferramentas para
indicar aos cadetes o caminho a seguir, além
de fomentar a prática social como instrumento
de transformação da sociedade, tornando os
nossos oficiais capazes de se situarem
competente e criticamente na sociedade,
alterando-a no sentido de melhorá-la.

Assim, o estudo da cidadania colaboraria
com a formação dos atributos morais e éticos
necessários aos oficiais, capacitando-os para
lidar com situações e problemas não
previamente definidos, sempre alicerçados no
bem-comum e nos objetivos maiores da
Força. Cumprindo-se o que diz Ferreira
(2003), o homem adquire conhecimentos, se
instrui, se educa, se modifica, vai para além
de si mesmo.

A atividade profissional do militar sempre
esteve ligada à tomada de decisão, solução
de problemas e suas conseqüências no
presente e futuro.

Focalizando essas preocupações nos dias
atuais, aumenta-se o leque de conseqüências
da percepção errada do que é eticamente
correto e sua influência nas atividades
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profissionais e na vida em sociedade,
principalmente do profissional militar.

No âmbito das Forças Armadas, mais
especificamente na Academia da Força Aérea,
essa dialética é bem colocada quando
relacionada à ética e valores morais, ao que é
certo ou errado, porém sem uma contex-
tualização adequada com a realidade fora da
caserna, ou o conceito de responsabilidade
social e cidadania, e as conseqüências de sua
implementação nos processos ligados a
profissão militar.

2 Os Valores e a Profissão Militar
Jordan (1999 apud COVEY 2001), diz

que não existe, neste mundo todo, uma
superioridade real que possa ser separada de
uma vida correta.

Esta afirmação, de extrema sabedoria,
destaca a importância dos valores e da ética
como alicerce para a sustentabilidade das
instituições, incluindo , principalmente, as de
caráter permanente, como as Forças Arma-
das.

Na atividade profissional do militar o
culto a valores morais, atitudes éticas e a
prática da cidadania é uma questão vital, cuja
adequada compreensão se faz necessária e
indispensável.

Assim, inferiu-se da necessidade da
percepção, por parte dos oficiais, da
importância da cidadania no cumprimento
de suas tarefas e na sua maneira de liderar e
administrar os bens públicos. Para atingir os
oficiais, o ponto de partida não pode ser
outro senão a Academia da Força Aérea.

3 O Papel da Educação
De acordo com Cavalcante (1987), a

literatura específica do âmbito da educação
trata a questão da cidadania a partir da
evolução desse conceito da educação brasileira
dos processos de formação moral e dos

conteúdos de conhecimentos, ou seja, das
práticas pedagógicas a serem desenvolvidas
na escola para que esta se torne um espaço
de formação para o cidadão (MELLO, 1982;
SAVIANI, 1986).

A questão da cidadania vem sendo
retomada, não só por causa do momento
histórico que estamos vivendo, mas pela
questão que agora nos parece mais evidente:
o que é hoje educar para a cidadania?

Libâneo (1996 apud FERREIRA, 2003),
colabora com a idéia de iniciar a disseminação
desse conceito por uma unidade de ensino,
pois segundo ele a educação deve estar ligada
a conceitos sociais e baseada na qualidade.
Ainda, segundo Libâneo (1996 apud
FERREIRA, 2003), a educação deve procurar
buscar quatro objetivos básicos:

a) Formar para o mundo do trabalho;
b) Formar para a cidadania crítica, isto é,

formar indivíduos capazes de interferir
criticamente na realidade, para transformá-la
e reconhecer o significado individual e
coletivo do trabalho;

c) Preparar o aluno para a participação
social, implicando no desenvolvimento de
competências sociais como relações grupais
e intergrupais, processos democráticos e
eficazes de tomada de decisões, capacidades
sociocomunicativas,de iniciativa, de liderança,
de solução de problemas, outros; e

d) Formação ética, explicitando valores e
atitudes.

4 As Raízes da
Cidadania e da Formação do Estado

Segundo Ferreira (2003), os ideais do
liberalismo nunca foram alcançados e não
conseguiram superar contradições que ainda
demandam explicação. Resta retomá-los em
nossa revisão bibliográfica, para procurar um
modelo de cidadania que supere tais
contradições e atendam as necessidades de
um Brasil globalizado e carente nas suas
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grandes distâncias sociais e econômicas.
Para entender a importância da formação

para a cidadania hoje, passaremos pelos
princípios históricos da cidadania liberal,
abordaremos as idéias de Hobbes, Locke e
Rousseau que estão no cerne do conceito
liberal de cidadania, segundo o ponto de vista
de Ferreira (2003).

Também será analisada a situação atual
dos conceitos debatidos, observando sua
aplicação nas Forças Armadas, mormente na
Academia da Força Aérea.

Segundo Ferreira (2003), quando afloram
conflitos, as teorias aparecem, muitas vezes
com o afã de prescrever o restabelecimento
da ordem. Assim foi quando Platão,
preocupado com a democracia ateniense,
deu-nos “A República”; Maquiavel, na
tentativa de contribuir coma a pacificação da
Itália, escreveu “O Príncipe”; Comte,
contrário as perturbações sociais da França,
elaborou “Os Princípios da Filosofia Positiva”,
imaginando que pudesse servir de
instrumento no combate à desordem e ao
comunismo.

As idéias políticas e sociais de um
pensador refletem a forma pela qual ele
tomou de seu tempo. Por isso, contextualizar
essas idéias, mesmo sumariamente, é
importante para melhor compreendê-las e
posteriormente usá-las como base para
nossas análises atuais. Essa contextualização
servirá como pano de fundo, tanto para os
pensamentos de Hobbes, como de Locke e
Rousseau, que analisaremos depois.

Segundo Schilling (1974), as idéias sociais
e políticas de Hobbes (um homem aturdido
pelo medo das agitações sociais), decorrem
da situação em que se encontrava a Europa
do século XVIII, em forte agitação social,
lutas religiosas e guerras civis. Talvez essa
situação tenha sido um dos fatores
determinantes de sua idéia em relação à
ordem social, de sua preocupação com a

origem das discórdias e com a busca de meios
para contê-las.

4.1  A sociedade de Hobbes, Locke e Rousseau
A Europa vive um momento de

perplexidade social, talvez um dos mais ricos
vividos no mundo ocidental, que culmina
com o processo de laicização (ação de laicizar,
tornar leigo), no qual se questionam o
conhecimento, a autoridade e o direito, com
participação ativa de todas as classes sociais.

A Inglaterra do século XVII herda essas
mudanças estruturais ocorridas em toda a
Europa. Dentro deste clima surgem as idéias
de formação do Estado de Hobbes e Locke.

Segundo Collinson (2004), Hobbes foi
um dos maiores filósofos do século XVII,
buscava uma fundamentação indubitável para
o conhecimento, sendo influenciado pelo
desenvolvimento das ciências físicas e
matemáticas de sua época.

Segundo Ferreira (2003), Hobbes acredita
na igualdade dos homens determinada pela
natureza, as desigualdades são introduzidas
pelas leis civis. Porém, viver no estado da
natureza significa o isolamento e a violência,
causada pelos conflitos e pela falta de um
estado regulador, assim a associação dos
homens é produto do medo, o estado é a
legalização da força de coesão.

Dessa forma o homem abre mão, ou
transfere para outro homem ou instituição
seu direito ao autogoverno, é a realização de
um pacto social.

A renúncia é fundamental para a
sociabilidade e, havendo reciprocidade, deixa
de ser impedimento à liberdade alheia, aos
direitos naturais do próximo. Ao se
estabelecer um governo, Hobbes citado por
Ferreira (2003), diz que este sintetiza a união
de todos, tendo-se como princípio estabelecer
a desigualdade para que a igualdade possa
ser mantida. Existe, agora, aquele que manda
e aqueles que obedecem. Dessa desigualdade,
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no entanto, deriva uma outra modalidade de
igualdade entre os governados: a igualdade
civil. Face ao Estado todos agora são iguais
em direitos e deveres. O espaço de liberdade
é o das leis e dele ninguém deveria escapar.
Não é facultado decidir se quer ou não
obedecer.

Esses conceitos dos séculos XVII e XVIII
continuam atuais e merecem especial atenção
em relação a este trabalho, pois são teorias
que fundamentam as suas conclusões.

Segundo Russel, citado por Collinson
(2004), Locke é descrito como o mais
afortunado dos filósofos, pois sua visão
política e filosófica foi amplamente entendida
e recebida por seus contemporâneos. Locke
foi a personificação das aspirações das
reformas na Inglaterra que buscava limitar os
poderes dos reis, estabelecer a regularidade
dos serviços da assembléia no Parlamento,
derrubar o autoritarismo e assegurar a
liberdade religiosa.

As doutrinas políticas de Locke foram
incorporadas na Constituição Americana e na
Constituição Francesa promulgadas em 1871.

Locke nasceu em Wrington e, como
Hobbes, era um pensador do século XVII,
tendo vivido as mesmas fases de conflitos da
Europa. Porém, ao contrário dele, tem um
caráter mais liberal em relação ao Estado.

Segundo Ferreira (2003), a diferença
básica entre Locke e Hobbes é que para Locke
tudo tem limites: os direitos naturais, a
renúncia, a obediência. Locke impõe limites
no que para Hobbes era ilimitado.

A desigualdade social se fez, segundo
Locke da criação do dinheiro, tendo assim o
homem abandonado o estado da natureza.

A visão de Locke, Ferreira (2003), prevê
uma sociedade sem distinção de classes,
porém constituída por trabalhadores e
preguiçosos. Cada indivíduo, como sujeito de
vontade subjetiva, só não trabalha se não
quiser, e só não enriquece por incompetência.

Devem ser combatidos o esmorecimento, a
preguiça e o vício daqueles que não querem
trabalhar. Isto significa ajudar o outro a
produzir, a desenvolver seus talentos e
aptidões. Alimentar a imprevidência dos
homens é abrir as portas ao vício e a preguiça.

Segundo Ferreira (2003), a visão idealista
do homem de Locke, que o reduz a um
indivíduo natural, não leva em conta as
relações entre diferentes tipos de proprietários.
No contrato, aquele que detém o capital quer
trocá-lo pela força de trabalho do outro, de
tal forma a ampliar seu capital. Visa, pois,
retirar do outro algo que originalmente lhe
pertence: sua força física. Na medida em que
o proprietário dos meios de produção não
se coloca nessa relação como sujeito moral,
não tem deveres em relação ao outro; não o
considera um homem livre, que tem o direito
de exigir uma remuneração por seu trabalho.
O embate é inevitável, o valor da força de
trabalho é determinado a partir de sua
demanda social, quanto maior a oferta, menor
o salário. Essas são a maiores críticas às teorias
de Locke.

Completando a tríade de teorias que
completam a idéia de Estado moderno, e
consequentemente da cidadania, veremos o
princípio de sociedade que aparece no
pensamento de Jean-Jacques Rousseau.

Sua principal questão é descobrir a
justificativa para a submissão. No auge do
seu amadurecimento, Rousseau reconheceu os
benefícios e vantagens da sociedade civil,
considerando seus grilhões justificáveis a partir
do momento em que respaldam o bem-
comum. Para Rousseau, apud Collinson
(2004), o conceito de liberdade era muito
importante, sendo que toda sua teoria voltou-
se para o intuito de assegurá-la para todos,
não como remoção dos impedimentos, mas
no sentido positivo de participação na
atividade de legislar em prol do bem-comum.
Para Rousseau, é a lei, mais do que a anarquia,
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que permite fazer com que a liberdade vigore
entre as pessoas.

No “Contrato Social”, Rousseau faz uma
analogia da estrutura da sociedade com a
família. O povo cede a liberdade ao
governante assim como as crianças ao pai, de
modo a preservar sua segurança. Força, diz
ele, não cria o direito. Só a força legítima é
obedecida. O contrato que é estabelecido
entre povo e governo implica em direitos e
deveres recíprocos. São os cidadãos em
associações que constituem o poder soberano
e, portanto, os que determinam a legislação.

Embora identificado com os princípios
do Iluminismo, seu pensamento é original. É
fundamentado na ética da verdade ou numa
política de entendimento, cuja base são as
noções de verdade universal, verdade
particular e justiça, articuladas entre si
(PRADO JR, 1973 apud  FERREIRA, 2003).
Moral e os costumes são os fatores
fundamentais para o aperfeiçoamento do
homem e da sociedade.

O homem de seu tempo tornou-se
desnaturado, distanciou-se daquele que um dia
foi quase perfeito. Suas diferenças são
marcadas nas condutas e nas subjetividades,
que se fizeram com o tempo.

Segundo Ferreira (2003), para Rousseau,
o verdadeiro fundador da sociedade civil foi
o primeiro que, tendo cercado um terreno,
lembrou-se de dizer “isto é meu” e encontrou
pessoas suficientemente simples para acreditar
nisso. É, pois a propriedade a determinante
de todas as desigualdades sociais, a falência
moral.

Urge, portanto, mudar a sociedade, e com
ela os homens, porque aquele que tentar
separar a política e a moral não entenderá
nenhuma das duas. Falar aos homens a fim
de sensibilizá-los é uma vocação; alertá-los
sobre o perigo eminente é uma obrigação;
encontrar a gênese do vício, da corrupção, da
imoralidade e das desigualdades sociais é um

objetivo, pois só assim se pode convencê-los.
São inúmeras as contribuições de

Rousseau para as ciências naturais. Suas
preocupações são sempre retomadas,
renascem através dos tempos e nos remetem
ao pensador genebrino em busca de auxílio,
tornando sua obra atual.

4.2 Cidadania e Estado
A dificuldade de conceituar cidadania

vem do fato de que as representações que
fazemos dela nem sempre correspondem a
postulações rigorosas. Ora ela é tratada como
nacionalidade, ora traz em si juízo de valor,
aparecendo associada ao aspecto positivo da
vida social do homem, em contraste com a
negatividade da não-cidadania, a margina-
lidade.

A cidadania só se confirma quando
encarnada em um indivíduo, o cidadão.
Como instituição, a cidadania evolui. Inicia-
se com o registro do nascimento e se
potencializa no direito a herança, ou seja, no
direito de pertencer uma classe social.
Conferida a um individuo, serve para
identificá-lo na esfera pública. Porém aqui cabe
uma observação, segundo Giannotti (1984),
todo processo de identificação é uma relação
de poder, já que nele estão presentes a
condição de existência de um, o identificado,
e a ação do outro, o identificador. A cidadania
faz a mediação das relações entre os indivíduos
identificados, “presentificados” como
cidadãos frente ao Estado, os que se incluem
na ordem dos direitos e deveres; ao fazer isto,
também identificam os que estão excluídos
dessa ordem, os não-cidadãos. É o Estado
polarizando os conflitos que o direito a
cidadania acarreta. Assim, cidadania e Estado
são correlatos na polaridade do poder
institucional.

A noção de cidadania busca expressar a igualdade
dos homens em termos de sua vinculação jurídica a
um determinado Estado; portanto, este tem o poder
de definir os condicionantes do exercício da cidadania.
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O cidadão constitui uma criação do Estado, que deve
moldá-los aos seus interesses (DALARI, 1984).

Vista sob esse aspecto, a cidadania é um
duplo na identidade do homem. Na esfera
individual, cada um é único e inigualável; na
esfera pública, cada um é um cidadão,
teoricamente igual a todos os outros assim
considerados.

Assim, segundo Ferreira (2003), são
pressupostos da cidadania:

a) ontologicamente, ela não é um “em-
si”, pois tem por fim a identidade social dos
indivíduos na relação com um determinado
Estado;

b) seu determinante histórico-social é a
existência da sociedade de classes e do Estado;
como categoria histórica, a cidadania é
dinâmica, refletindo, portanto, as condições
econômicas, políticas e sociais da sociedade
na qual foi forjada; e

c) no interior das relações sociais, a
cidadania pertence à ordem simbólica,
representando realidade e disponibilidade,
valores e significações socialmente
estabelecidos; serve, assim, de mediação en-
tre os indivíduos e o Estado.

Pelo exposto, entender a cidadania
brasileira implica observá-la a luz da nossa
realidade econômica, política e social. Entre
os motivos que nos levam a essa tarefa,
destacam-se três:

a) A sociedade brasileira retoma sua
trajetória na construção da democracia,
deparando-se com um surto de exigências
de cidadanias, oriundos de vários grupos;

b) O estado brasileiro vem desen-
volvendo mecanismos que lhe garantem
maior controle sobre o cidadão; e

c) O tema formação para a cidadania está
na atual legislação brasileira de ensino. A partir
de determinados pressupostos, o Estado
define a formação do cidadão como um dos
fins da educação, atribuindo às instituições de
ensino, o dever de dotar os jovens de
condições básicas para o exercício consciente

da cidadania. Ou seja, deixa a cargo dessas
instituições a tarefa de transmitir conhe-
cimentos aos jovens e desenvolver neles
hábitos e atitudes, de forma a viabilizar a
educação para a cidadania.

Não tratamos aqui de idéias vagas, mas
de questões reais, passíveis de efetivação,
dependendo da ação dos novos cidadãos. Esta
é uma grande causa, da qual não podem
isentar-se as grandes instituições, mormente,
a Força Aérea Brasileira.

É importante que conheçamos o
paradigma liberal da cidadania e como as
grandes instituições mundiais tratam este tema,
para que possamos cotejá-lo com a nossa
cidadania efetiva, identificando os desvios e
as contradições.

4.3 Empresa-Cidadã
Ao acompanhar o desenvolvimento e os

processos ligados às grandes empresas
mundiais, percebemos uma preocupação
diferente das praticadas há alguns anos.

O que essas mesmas empresas estão
percebendo, é que não é suficiente que seus
produtos e serviços tenham qualidade, pois a
sociedade passa a requerer que a empresa
assuma um nível de comprometimento com
o meio ambiente, os recursos humanos e a
comunidade de uma forma geral.

Atualmente grande parte das empresas já
inclui, em seus processos, a responsabilidade
social como fator importante para seu sucesso.
Na Conferência Anual da Bussiness for Social
Responsibility em Los Angeles, Califórnia, em
12 de novembro de 2003; Carly Fiorina,
Presidente da Hewlett Packard (HP) disse:

[...] Acredito que responsabilidade social corporativa
seja boa para as vendas e os lucros; não é apenas a
coisa certa a ser feita, é também a coisa inteligente a
fazer. [...] E o que estamos descobrindo é que ao nos
envolvermos diretamente com o desenvolvimento
sustentável e projetos educacionais em países em
desenvolvimento, estamos, na verdade, inventando
produtos que jamais imaginaríamos de outra forma.
Estamos construindo empresas, parceiros, clientes e
funcionários durante o processo.

100 - 111



107

Rev. UNIFA, Rio de Janeiro,18 (21):                  dez 2006

5 A Concepção Moderna de Cidadania e Estado
A concepção moderna de cidadania se

apóia nas relações do indivíduo com o
Estado, o mercado e a comunidade, e se
expressa na equação básica da teoria do
Estado Liberal: cada cidadão é igual a qualquer
outro. A igualdade é, pois, o valor básico que
fundamenta racionalmente os direitos
individuais. Como identidade social dos
indivíduos, a cidadania é o instrumento
institucional que visa a corrigir as deficiências
instituídas pela sociedade de privilégios. Mas
os homens vivem em sociedades onde
prevalecem as diferenças de classes. É difícil
pensar que a cidadania venha a eliminá-los.
Porém é na participação política do cidadão
que se dá a igualdade. É uma ação que se
cumpre em solidariedade com os outros, mas
que não deixa de visar a interesses, seja no
âmbito do Estado ou da classe, com vistas a
conservar ou modificar a estrutura existente.

Porém, com o advento do capitalismo,
acompanhado de êxitos no campo cientifico
e econômico, e de fracassos na área social, o
Estado como que forçado, amplia seu escopo,
tornando-se assim uma grande e poderosa
organização reguladora da vida social. A partir
de sua função primária: segurança; passa agora
a oferecer escolas, hospitais, preocupar-se
com moradia, saneamento, desemprego,
outros.

Com a intervenção do Estado ocorre a
diminuição dos conflitos das classes
trabalhadoras dos países mais desenvolvidos,
que contam com eficientes políticas públicas
e participação de partidos políticos repre-
sentativos. Assim, o Estado Liberal de Locke
deu, definitivamente, espaço ao Estado
Intervencionista, reconhecendo a falácia do
mercado auto-regulável. Contudo, esse
Estado ainda não resolveu questões como:
desemprego, minorias excluídas, aumento da
produtividade e maior participação política.
Ao contrário, com suas necessidades básicas

satisfeitas, grande parte da população que até
então admitia a democracia como ideal de
convivência social, foi paulatinamente
deixando de se envolver com as questões
políticas. Habermas (1979 Apud Ferreira
2003), chama a atenção para a apatia da classe
trabalhadora, a indiferença com o destino de
outros povos e até mesmo o esvaziamento
dos partidos políticos, importantes no jogo
democrático. Em lugar de um povo de
cidadãos, surge uma classe de consumidores,
preocupados em usufruir os confortos da
tecnologia. As lutas por grandes ideais
passaram para as lutas por consumo. Formou-
se um contingente de pessoas que, ao invés
de ocupar seu tempo com atividades criativas,
com a produção de uma sociedade melhor,
vive para consumir. A cidadania política dá
lugar à cidadania do consumidor.

Segundo Ferreira (2003), o Estado, gestor
do bem comum, passou a ser interpretado
como aquele cuja função é possibilitar o
consumo.

6 A Cidadania na Academia da Força Aérea
A Academia da Força Aérea é uma

instituição de Ensino Superior do Comando
da Aeronáutica, diretamente subordinada ao
Departamento de Ensino – DEPENS,
destinada a formar os oficiais da Aeronáutica
em suas mais importantes especialidades,
Aviação, Intendência e Infantaria.

O programa de formação do oficial na
Academia da Força Aérea desenvolve-se em
tempo integral, por um período de 4 anos e
tem os seguintes objetivos:

a) Formação Militar: desenvolve no
cadete a disciplina física e intelectual, a plena
compreensão da hierarquia e os ideais de
coragem, lealdade, honra, dever e amor à
pátria, que, alicerçados num caráter sólido,
constituir-se-ão nos pilares para o
desenvolvimento de suas funções como oficial
da Força Aérea Brasileira;
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b) Formação Acadêmica: proporciona
ao cadete uma educação escolar compatível
com as exigências da carreira, que a partir de
2004 corresponde à graduação em
Administração, devidamente reconhecida e
aprovada pelo Ministério da Educação;

c) Formação Técnico-especializada:
prepara o cadete para o desempenho das
funções especificas e inerentes aos respectivos
quadros de carreira; e

d) Formação de Liderança:
proporciona ao cadete, por meio do
exemplo, dos ensinamentos e da prática no
Corpo de Cadetes da Aeronáutica – CCAER,
o amadurecimento e o conhecimento de suas
forças, fraquezas, capacidades e limitações,
para que possa controlar e disciplinar a si
mesmo, e, com isso, liderar pessoas
efetivamente, baseando tal liderança na
dignidade e respeito. Tal formação
desenvolve, ainda, sua capacidade de
comunicação, relacionamento humano e
atributos físicos e morais necessários ao papel
de líder.

Dentro da estrutura do Corpo de Cadetes
da Aeronáutica, encontra-se a seção de
Doutrina, responsável pela padronização dos
procedimentos e normas de conduta do
cadete, além de ministrar as instruções/aulas
sob sua responsabilidade, relacionadas
diretamente com a formação Militar e de
Liderança, que compõe o programa acima
citado.

Esse programa é dividido em duas fases:
Programa de Treinamento Militar - PTM, para
o 1° e 2° ano/Esquadrão e o Programa de
Treinamento de Liderança - PTL, para os dois
últimos anos.

O PTM tem a seguinte conceituação
doutrinaria:

a) Desenvolvimento da autodisciplina, a
compreensão de autoridade e hierarquia, o
sentimento de camaradagem e cria fortes
laços de dever e lealdade para com a

Instituição e o País;
b) Desenvolvimento da coragem,

tenacidade e entusiasmo; e
c) Assimila códigos de conduta,

aprimora-se no relacionamento humano e
desenvolve o senso de honra, ética,
responsabilidade e todos os demais aspectos
relacionados ao caráter do futuro oficial.

Segundo o Manual do Cadete, durante o
PTM o cadete deve aprimorar os seguintes
valores fundamentais:

• A integridade em primeiro lugar;
• Servir antes de pensar em si mesmo; e
• Buscar a excelência em tudo que faz.
Outro importante fator citado no Manual

do Cadete, diretamente relacionado ao tema
cidadania, porém sem citá-la, é aprender a
aceitar outras pessoas e suas diferenças, sendo
fundamental entender que preconceitos
culturais, étnicos, raciais e religiosos afetam
profundamente o relacionamento e a
qualidade de vida de qualquer grupo.

Já o PTL, voltado para os cadetes do 3°
e 4° ano/Esquadrão, tem sua conceituação
doutrinaria voltada para o desenvolvimento
das qualidades do líder, englobando temas
relacionados à dignidade e respeito, atributos
morais e vida dentro de um grupo social, além
de outros. O tema cidadania não é citado de
forma direta, porém está presente em alguns
comportamentos esperados.

O currículo previsto para o cadete
relacionado à sua formação militar e de
liderança engloba as seguintes matérias,
separadas por ano (Brasil, 2002):

1° ano/Esquadrão:
A mentira / omissão;
Código de Honra;
Conduta Civil;
Disciplina;
Hierarquia;
Estatuto dos Militares;
O Furto;
PTM – Programa de
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   Treinamento Militar;
Serviços Diários 1 e 2;
Valor Militar;
A Família como Instituição Social;
Manual do Cadete;

   Cuidados com o Material Aeronáutico;
Relacionamento entre Cadetes.
2° ano/Esquadrão:
As diversas aviações da FAB (Aviação

de Caça, Transporte, Busca e Salvamento, Asas
Rotativas etc.);

Disciplina Consciente;
Estatuto dos Militares;
Serviços Diários 1,2 e 3;
Ética Profissional (Pilares

Fundamentais);
Chefia e Liderança;
Suprimento de Fundos;
Planejamento Familiar; e
Representação Militar.
3o ano/Esquadrão:
Constituição do Brasil;
Estatuto dos Militares;
PTL – Programa de Treinamento de

Liderança;
Serviços Diários 3 e 4;
O Profissional Militar;
Condicionamento Físico;
Chefia e Liderança;
Conduta de Cadetes da Liderança;
Ética Profissional;
Alcoolismo;
O Valor “Moral”; e
O Militar e sua Família.
4o ano/Esquadrão:
Auto de Prisão em Flagrante;
Legislação Social do Comando da

Aeronáutica;
Organograma do Comando da

Aeronáutica;
Iniciativa;
Sindicância;
Conduta de Oficiais Subalternos;
O Profissional Militar II;

Lista de Méritos Relativos;
Casamento de Aspirante;
Próprio Nacional Residencial;
Movimentação de Oficiais; e
Comissão de Espolio.

Ao analisar o currículo acima citado fica
claro a ausência do estudo da cidadania, na
profundidade que a importância desse tema
exige. Além disso, a AFA enfrenta outros
problemas, que a seguir será enunciado.

A Seção de Doutrina dispunha, até 2001,
de 42 tempos de aulas por Esquadrão, para
ministrar essas matérias. Com a implantação
do Curso de Administração, em 2004, passou
a ter apenas 16 tempos por Esquadrão, por
ano.

As palestras/aulas que eram ministradas
durante os tempos normais de aula, durante
o dia e com apoio da Divisão de Ensino da
AFA, passaram a responsabilidade única da
Seção de Doutrina e, por falta de tempo, a
ser realizada no período noturno, as quartas e
quintas-feiras, das 19h às 20h.

Outra deficiência importante é a ausência
de instrutores devidamente preparados para
esse fim. As aulas são distribuídas entre os
oficiais do Corpo de Cadetes que, a despeito
da motivação e interesse na formação dos
cadetes, não tem formação nesta área, além
de haver um grande rodízio de ano para ano.

Mesmo com essas dificuldades,
importantes atividades são desenvolvidas e
institucionalizadas na AFA, como a adoção
de um Código de Honra, fundado nos
princípios de: Coragem, Lealdade, Honra,
Dever e Pátria. Além do lema: “O cadete
não rouba, não mente e não cola, nem
permite em seu meio aquele que o faz”.

A adoção desse código e lema demonstra
a preocupação com uma conduta ilibada para
aqueles que serão os responsáveis pela
condução da Força Aérea.

Apesar do citado acima, não há nada
diretamente relacionado ao ensino da
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cidadania e sobre a participação dos futuros
oficiais como membro da sociedade, como
um cidadão.

A formalização deste ensino, com pessoal
qualificado, carga horária definida, contribuirá
para a formação de nossos oficiais, agregando
valores importantes ao ensino técnico
aplicado.

Dentro desse enfoque a Força Aérea
Brasileira não pode ficar fora desse processo,
formar oficiais cidadãos, comprometidos
com sua missão maior que é a construção de
uma sociedade estável, capaz de suportar as
pressões internacionais e comprometida com
os objetivos nacionais permanentes é fator
primordial para a segurança e manutenção
do Brasil como potência mundial, livre de
ameaças.

Esse objetivo só pode ser alcançado se
todos, sem exceção, tiverem condições de
desfrutar de seus direitos em igualdade. Só a
esperança no crescimento individual traz
tranqüilidade social, conforme ficou marcado
nas palavras do pensador  Tocqueville (1969),
que chama a atenção para o fato de que a
universalidade da cidadania é uma questão de
segurança interna das nações. Os excluídos
dos direitos e deveres serão sempre uma
ameaça à paz e à tranqüilidade.

Conclusão

Segundo Ferreira (2003), nasce o ser
humano sensível e graças aos seus sentidos,
se aproxima do que lhe dá prazer e se afasta
do que lhe desagrada. Nestes atos está presente
o seu julgamento. Aprende-se a diferenciar o
agradável e o desagradável, o útil e o inútil.
Amar o belo e afastar-se do feio são respostas
humanas socialmente desenvolvidas. A
educação é, pois, fator fundamental no
desenvolvimento da sensibilidade e na
percepção da estética do mundo. Para
Rousseau a desnaturação do homem o levou

a ficar indiferente diante da feiúra, a não se
sensibilizar com o horror da fome de outro
homem.

A educação para a cidadania tem então
como principal resultado a formação de um
Estado brasileiro sólido. O sistema
educacional deve incluir o magistério dos
valores morais como saída para os países em
desenvolvimento. Cumpre preparar o
cidadão para a participação social, o respeito
às leis e as regras que conduzam a uma
convivência social ordenada e, de fato,
civilizada. Não basta conhecer os caminhos
da matemática, da química, das ciências
humanas e exatas, das técnicas para licitar, para
voar ou instruir. Estes conhecimentos e
informações querem um amalgama de
consciência reta e responsável.

A construção de um Brasil melhor, com
crescimento social que inclua a formação de
recursos humanos suficientemente capazes de
atender as expectativas e exigências de um
país moderno, é importante fator de
Segurança Nacional, pois o homem é o ativo
das Forças Armadas. Para suprir essa demanda
é importante investir em educação em todos
os seus aspectos, preparar o bom técnico,
formando também o bom cidadão.

A formação para a cidadania ao longo
da carreira do oficial funcionará como um
instrumento a balizar seu comportamento,
norteando suas atitudes, forjando seu caráter,
estruturando-o moral e civicamente,
afastando-o da tendência atual de eleger o
êxito econômico e o poder como únicos
valores estimados socialmente.

Fazendo-o participar da vida em
sociedade, influenciará seus subordinados,
servindo de exemplo e criando nichos de
desenvolvimento da cidadania, alterando
comportamentos e atuando com respon-
sabilidade nas suas tarefas como líder de uma
Força Aérea grande como o Brasil.
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Resumo

Este trabalho apresenta como proposta a criação de instrumentos de avaliação do
Clima Organizacional nas Unidades do Comando da Aeronáutica (COMAER), visando
melhorar as relações interpessoais e, conseqüentemente, o ambiente de trabalho,
cobrindo uma lacuna de processos de avaliação nesse sentido. A validação da
ferramenta de análise é feita por meio do conhecimento da Teoria Comportamental,
sendo expressa a definição de Clima Organizacional. Com o intuito de colher dados
sobre o grau de satisfação no ambiente de trabalho, foi aplicado o questionário de
Celinsk (1994) aos integrantes do 2º/5º Gav, uma vez que o questionamento direto,
aos membros da organização, é a forma indicada para a coleta de dados. As conclusões
tiradas do Esquadrão analisado demonstram a importância dos líderes terem ciência
das informações oriundas da análise do Clima e permitiram a sugestão de um modelo
de avaliação que pode ser implantado nas Unidades do COMAER.

Palavras-chave: Clima Organizacional. Ambiente de Trabalho. Recursos Humanos.
Instrumento de Avaliação.

*Autor: Alexandre Daniel Pinheiro da Silva, Capitão Aviador, formado pela AFA em 1994, Bacharel em Administração pela
UFRN. Contatos: tel (62) 3310-4375 ou e-mail: daniel@2gav6.intraer; danieladps@yahoo.com.br
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Introdução
O Estatuto dos Militares cita, em seu

Artigo 36, que "o Oficial é preparado, ao
longo de sua carreira, para as funções de
Comando, Chefia e Liderança" (BRASIL,
1980)

Os diversos cursos de carreira para
Oficiais da Força Aérea Brasileira (FAB)
contêm elevada carga de matérias
administrativas, uma vez que esses militares,
certamente, ocuparão funções de Chefia e,
possivelmente, serão Comandantes. Assim, a
instituição busca preparar os seus Recursos
Humanos para a importante tarefa de gerir
pessoas.

Os indivíduos são a essência de qualquer
convívio social, contudo, apresentam respostas
imprevisíveis aos estímulos, inviabilizando o
preconizado no Estatuto, ou seja, estar
preparado para agregar valor a uma Chefia.

Parafraseando o Ten Cel Av Todesco, em
sua aula sobre Chefia e Liderança na Escola
de Aperfeiçoamento de Oficiais (EAOAR),
“posso ser vitorioso por fazer uma pessoa
agir a meu favor, mas somente serei eficaz
quando fizer as pessoas quererem agir a meu
favor” (grito nosso).

A proposta de criar instrumentos para
avaliação do Clima Organizacional visa
oferecer à Chefia, subsídios para conhecer os
anseios de seu pessoal, com o fito de
melhorar as relações interpessoais, gerando
uma sintonia no ambiente de trabalho,
fazendo com que as pessoas tendam a
comungar dos mesmos ideais organizacionais.

O assunto aqui tratado é de fundamental
importância para o Comando da Aeronáutica
(COMAER), que, por meio de suas várias
Organizações de Ensino de formação e de
pós-formação, reconhece a importância de
seus recursos humanos, uma vez que:

a personalidade de uma organização é o conjunto
das diversas personalidades individuais que vivem
dentro dela. É complexa a análise, mas, ao mesmo

tempo, dá sentido a qualquer levantamento do Clima
Organizacional (XAVIER apud SOUZA, 1978, p. 12).

Desse modo, conhecer o Clima torna-se
importante para se medir o comportamento
das pessoas que trabalham na organização,
pois ele “potencializa aspectos como eficácia,
diferenciação, inovação e adaptação”.
(VALLE, 1995, p. 74).

Após destacar a importância do ambiente
de trabalho, percebe-se que o assunto exige
uma prévia explanação das teorias
administrativas e do conceito do que vem a
ser Clima para melhor entendimento da idéia
proposta.

2 Referencial Teórico
2.1 Clima Organizacional

Deve-se ter em mente a abrangência do
termo Clima no contexto administrativo. Para
isso, serão citadas a seguir algumas
conceituações sobre o assunto.

Segundo Chiavenato (1995, p. 77), “o
Clima Organizacional refere-se ao ambiente
interno existente entre os membros da
organização e está intimamente relacionado
com o grau de motivação de seus
participantes”.

Para Litwin apud Oliveira (1995, p. 21),
professor e consultor norte-americano:

 [...] o Clima Organizacional é a qualidade ou
propriedade do ambiente organizacional que: é
percebida ou experimentada pelos membros da
organização; influencia o seu comportamento.

No entendimento do autor do presente
estudo, clima organizacional é o estado
psicossocial de um indivíduo, de um grupo
ou de uma população, vivenciado pela
organização em determinado momento.    E,
por isso, também entende que deve ser
medido com intuito de ser melhorado em
benefício da produtividade.

Objetivando viabilizar um mecanismo
para a avaliação do Clima, é necessária uma
breve análise sobre as teorias administrativas
que abordam a motivação humana.
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2.2 Teorias Administrativas Comportamentais

Em revisão de literatura, o autor optou
por citar as teorias mais conhecidas, a partir
das análises de Chiavenato (1994), Morgan
(1996) e Silva (2000), que comentam o
seguinte:

- Maslow especificou, por meio da teoria
das necessidades, uma escala de metas de
caráter psicológico inerentes ao ser humano.
Mesmo não tendo base científica ficou
consagrada pela excelente adequação à
realidade das organizações;

- Douglas McGregor desenvolveu as
teorias X e Y baseadas, respectivamente, no
enfoque clássico da administração e num
enfoque comportamental do indivíduo; e

- Frederick Herzberg, psicólogo, consul-
tor e professor universitário americano, com
base em sua teoria, afirma que o
comportamento humano no trabalho é
orientado por dois grupos de fatores, a sa-
ber: os Higiênicos e os Motivacionais. Fatores
Higiênicos (extrínsecos), são aqueles definidos
pelo contexto que envolve o empregado e
que fogem ao seu controle. São eles:

• salários e benefícios;
• tipo de chefia;
• políticas e diretrizes organizacionais;
• normas administrativas; e
• condições de trabalho.
O pensamento anterior ao compor-

tamentalista considerava o trabalho como
algo desagradável, demandando estímulos
materiais (positivos), para a sua realização ou,
por outro lado, punições (negativos), pela
não-realização.

Contudo, quando os fatores higiênicos são
ótimos, apenas evitam a insatisfação, não
elevando a satisfação ou, se a elevam, não a
mantêm continuadamente. Por outro lado,
quando são péssimos, provocam a
insatisfação. Devido a isso, são caracterizados
como Fatores Insatisfacientes.

Fatores Motivacionais (intrínsecos), são
aqueles relacionados ao cargo e a natureza da
tarefa desempenhada, sendo, portanto,
controláveis pelo indivíduo, levando ao
reconhecimento e à valorização profissional,
culminando com a auto-realização. São eles:

• sentido de realização;
• reconhecimento pelo trabalho feito;
• conteúdo do trabalho;
• responsabilidades; e
• promoção para tarefas mais amplas.
Estes fatores (profundos e estáveis),

quando ótimos, levam à satisfação, mas
quando precários, a bloqueiam, o que os
caracteriza como Fatores Satisfacientes.

Em suma, os pressupostos de Herzberg
são:

- Os Fatores Satisfacientes não levam à
situação inversa daquela determinada pelos
Fatores Insatisfacientes e vice-versa;

- Herzberg propõe o enriquecimento de
tarefas como elemento para se alcançar à
satisfação no cargo. Este enriquecimento pode
ser tanto vertical (aumento do grau de
dificuldade do trabalho), quanto lateral
(diversificação de atribuições);

- Os estudos de Herzberg, a exemplo de
Maslow, a quem suas idéias vão totalmente
ao encontro, também não obtiveram
comprovação, ainda que tenham sido de
grande valia para o desenvolvimento de
técnicas para a administração comportamental.

O levantamento tem suas questões
balizadas pelos fatores apresentados por
Herzberg, e serviu como alicerce para o
estudo realizado no 2°/5°GAV.

Tendo sido sedimentada a base teórica,
ficará mais compreensível o entendimento
dos tópicos subseqüentes, que serão
amplamente vinculados aos dados obtidos
no Esquadrão pesquisado, exemplificando a
percepção dos diversos comandos na
detecção de formas de melhora do ambiente
de trabalho.
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3 Metodologia
Para a realização do presente estudo foi

confeccionado um diagnóstico sobre Clima
Organizacional, em agosto de 2000, no 2º/
5º Grupo de Aviação, Esquadrão Joker. Esta
unidade foi escolhida por suas características
inerentes a formação de pilotos de Caça,
apresentando, em sua Cultura,  um
distanciamento histórico entre instrutores e
alunos.

Como instrumento de coleta de dados,
foi utilizado um questionário fechado,
subdividido em dois tópicos: o primeiro,
visando o perfil do entrevistado e o segundo,
contendo questões formuladas e testadas por
Celinsk (1994) sobre Clima Organizacional.

A estrutura física da organização estava
subdividida em três edificações, abrangendo,
respectivamente, um prédio com seções
administrativas, um hangar de manutenção das
aeronaves e um depósito de equipamento de
vôo. A seguir serão apresentadas algumas
informações coletadas no Esquadrão, com o
intuito de conscientizar o leitor da riqueza de
dados advindos desse tipo de trabalho.

3.1 Resultados e Análise
Observou-se que as políticas da

organização estão em acordo com as
necessidades dos militares da Unidade, mas
não abrangem a sua totalidade. Durante a
análise do fator “Políticas da empresa”,
notou-se que a maior carência estava vinculada
ao conhecimento dos objetivos da
organização, por parte dos empregados, que
devido à extrema burocracia não são
plenamente esclarecidos.

Desta forma, seria ideal uma
reformulação desses objetivos, bem como a
sua divulgação de maneira mais global, pois
a vida organizacional depende de objetivos
claros e bem definidos. Caso isso não ocorra,
haverá um desperdício de energia em tarefas

sem fundamento, gerando um ambiente
desmotivante.

Como a atividade da organização esta
intimamente ligada à formação de pilotos,
quaisquer atrasos geram um esforço maior
de trabalho. Uma mudança climática não
esperada ou a quebra da reposição de
suprimento para a manutenção das aeronaves
pode ocasionar atrasos no cronograma.

No período estudado, houve um índice
maior de chuvas na região, impossibilitando
a execução de algumas missões de instrução,
bem como, uma paralisação de setenta dias
da frota de aviões para a realização de uma
inspeção não programada. Após esta
inspeção, para superar esses dois fatores
adversos, o expediente foi alterado para o
período de 5h às 19h, incluindo sábados e
alguns domingos em meio período. A
pesquisa foi realizada em agosto, no início do
acúmulo de serviço, e este se manteve até o
dia 20 de dezembro de 2000.

Fatos como esses são passíveis de ocorrer,
mas as pessoas devem ser preparadas para o
excesso de trabalho. Uma boa política seria
um período de meio-expediente durante a
parada da aeronave, o que não afetaria as
atividades administrativas.

Culturalmente, no campo das relações
interpessoais, há um distanciamento entre os
instrutores e os alunos, o que ocasiona alguns
problemas nessa relação. Porém, já há algum
tempo, é realizado um trabalho de
aproximação, cuja grande arma é o Curso de
Preparação de Instrutores de Vôo, onde é
exposta, para os futuros instrutores, a
importância de alguns domínios do
conhecimento, quais sejam: afetivo, cognitivo
e psicomotor.

Para um piloto, em especial da Aviação
de Caça, a habilidade psicomotora é essencial,
contudo, a maior gama de interação durante
a instrução vem do campo afetivo, fazendo
deste último o mais importante. Apesar disto,
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alguns formados por essa escola, ainda,
absorvem a cultura dominante que enfatiza
os campos cognitivo e psicomotor.

De forma geral, observou-se que o
sentido de realização dos militares que
compõem o 2º/5º GAV é elevado, tendo o
esquadrão 52% dos seus integrantes
concordando plenamente com as assertivas
propostas no questionário. Contudo, este
fator ainda pode ser melhorado, bastando à
chefia intermediária valorizar mais os serviços
de seus subordinados.

Após a exposição desse breve exemplo,
percebe-se quão rica e importante, para o
Comando, é a análise do Clima
Organizacional, dando embasamento para
suas futuras ações e criando instrumentos para
a contínua avaliação. Implantar esse método
de pesquisa em todo o COMAER pode
favorecer o ambiente geral da organização.

4 Criação de Instrumentos de Avaliação do
Clima Organizacional nas Unidades da FAB

4.1 A Solução
A proposta deste trabalho é a criação de

instrumentos de avaliação do Clima
Organizacional. O questionário, devido à
facilidade de implementação, uma vez que já
foi testado, é um instrumento aparentemente
viável para este fim.

Observa-se que ele é de fácil confecção,
pois o mais árduo já foi realizado: o teste das
questões e a montagem do mesmo. Devendo
apenas, se necessário, adequá-lo aos interesses
de cada Comando ou organização.

Sua aplicação é bastante rápida, podendo,
por exemplo, ser aplicada em uma reunião
mensal, contudo sua análise demanda um
trabalho de curto prazo, de quinze a quarenta
e cinco dias, dependendo da disponibilidade
do Administrador de RH e do número de
questionários aplicados.

O custo também é baixo, pois a matéria-
prima é o papel e o questionário tem apenas

quatro folhas. Em uma Unidade com cem
militares, consumir-se-iam quatrocentas
folhas, agregando-se valor da impressão da
matriz e as fotocópias das demais páginas,
perfazendo um custo aproximado de R$
21,00.

A coleta de dados, feita pela pesquisa, dará
suporte à tomada de decisões do Comando
da organização, visando à correção dos
aspectos em seu nível de competência. Além
disso, pode ser usada como fonte para
relatórios remetidos ao Estado-Maior da
Aeronáutica, possibilitando, assim, estratégias
amplas de ação.

Dessa forma, haverá um subsídio
palpável para que a chefia melhore o grau de
satisfação do efetivo e, conseqüentemente,
aumente o nível de produtividade. Essa
proposta será analisada com detalhamento nos
próximos itens.

4.2 Análise da Solução
Realizou-se uma análise APA

(adequabilidade, praticidade e aplicabilidade),
da solução apresentada com o intuito de
verificar sua viabilidade, demonstrando-se as
vantagens e as desvantagens da imple-
mentação da mesma.

4.2.1 quanto à adequabilidade

Analisa-se a adequabilidade tendo em
mente os seus benefícios de forma isolada. A
solução apresentada é viável porque atende
ao objetivo no âmbito da FAB, sendo o
período de um mês suficiente para a análise e
de dois a seis meses para a implementação
das correções.

Havendo a coleta de dados, o Comando
da Unidade terá subsídios para atacar os
pontos no seu nível de competência, além de
possibilitar o envio de relatórios aos níveis
subseqüentes da hierarquia.

Pelo exposto, a solução é considerada
adequada.
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4.2.2  Quanto à praticabilidade
Analisa-se a praticabilidade considerando-

se os meios disponíveis em confronto com
os óbices ou dificuldades para implantá-la.

Como foi descrito anteriormente, o custo
para implementação da solução é baixo, o
Oficial de Pessoal, tendo realizado o Curso
de Aperfeiçoamento de Oficiais, tem
condições para fazer a análise, pois detém
conhecimento e embasamento teórico para
isso.

Um óbice seria a resistência do Comando
da Unidade à execução do projeto, talvez por
reação à mudança ou discordância do
método apresentado. Contudo o oficial
responsável pela pesquisa tem subsídios para
argumentar a necessidade do trabalho,
assessorando o Comandante.

A análise do Clima deve ser feita
periodicamente, pois determina uma situação
vivenciada em um determinado momento.
Sugere-se que seja feita semestralmente.

Pelo exposto, a solução é parcialmente
praticável.

4.2.3 quanto à aceitabilidade
Uma solução se torna aceitável quando a

importância dos benefícios auferidos
compensa o esforço a ser despendido e,
principalmente, o risco que se corre com a
sua implantação.

O risco é exíguo, quase nulo, para
aplicação do questionário, uma vez que o
custo é bastante baixo e o tempo necessário
para sua execução é curto. Entretanto, as
mudanças efetivas, no comportamento dos
membros da Unidade dependerão da forma
que forem apresentadas as soluções.

Quando se trabalha com pessoas,
pressupõe-se uma determinada atitude,
porém essa só será observada com o passar
do tempo, aproximadamente, seis meses.

Devido à incerteza da reação esperada, uma
vez que é balizada em uma hipótese, conclui-
se que a solução é parcialmente aceitável.

4.3 Vantagens e Desvantagens
Serão apresentadas as vantagens e

desvantagens encontradas na solução.

4.3.1 vantagens
- apresentação dos dados referentes aos

fatores Higiênicos e Motivacionais de
Herzberg, viabilizando o ajuste dos itens de
competência da Chefia, assim aumentando o
grau de satisfação;

- baixo custo do método a ser aplicado;
- conhecimento, por parte do Estado-

Maior da Aeronáutica (EMAER), das reais
necessidades do efetivo da FAB;

- conhecimento, pelo Comando da
Unidade, dos anseios do seu efetivo;

 - aumento da produção individual e
coletiva dos integrantes das Unidades; e

- maior integração entre os membros da
Organização.

4.3.2 desvantagens
- possibilidade do preenchimento do

questionário ser visto como válvula de escape
e virar um protesto;

- dependência da aprovação da Chefia
para o método ser exeqüível;

- trabalho extra para o Oficial de Pessoal;
- imprevisibilidade da atitude das pessoas,

após a remoção dos fatores indesejáveis; e
- necessidade de se reaplicar o método

pelo menos semestralmente.
Exposta a solução e feita a análise de

fatores, tendo em mente a adequabilidade, a
praticabilidade e a aceitabilidade, verifica-se
que as vantagens se sobrepõem às
desvantagens, demonstrando que a solução
pode ser implantada.

Atualmente, várias instituições têm
adotado políticas voltadas para a melhora do
relacionamento interpessoal. O COMAER
não pode e não deve se abster desse moderno
enfoque. A análise do Clima Organizacional
busca preencher essa lacuna.
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Cultura, Poder e Meritocracia:
uma análise simbólico-normativa
na perspectiva de organizações
militares brasileiras

Resumo

O presente artigo se inscreve em uma análise da articulação dos significados de cultura
e poder como pilares do desenvolvimento da sociedade brasileira por meio das
organizações públicas, mas em especial aquelas formalmente hierarquizadas. Teve
motivação a partir dos resultados de uma pesquisa de campo que investigou a
flexibilidade organizacional e das relações de trabalho em três organizações militares
de ensino e pesquisa do setor aeroespacial brasileiro. Trata-se de uma breve revisão
crítica do assunto, com revelada intenção de abrir a discussão acadêmica nesses
ambientes. Ao final, conclui pela necessidade de aproveitamento do alto grau de
consciência e envolvimento das pessoas (funcionários) com a missão da organização,
aliando-se a isso um mapeamento das competências essenciais à formulação de metas
de conhecimento. E, ainda, revela as organizações militares como espaço de interesse
à investigação da relação entre poder, cultura e meritocracia no contexto brasileiro,
uma vez que isolam naturalmente variáveis pertencentes ao mercado.
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Introdução
Pode-se sintetizar que o estudo das

organizações se desenvolveu em três ver-
tentes: teoria, sociologia e comportamento do
indivíduo. A teoria das organizações, com o
estudo das “organizações formais”,
desenvolvida a partir da Segunda Guerra
Mundial, é conseqüência da transformação
sofrida pela teoria administrativa, com alicerce
na Escola Clássica, e teve orientação para
concepções, preocupações, prioridades e
problemas da gerência, objetivando resul-
tados práticos. Já a sociologia das organizações
ganhou força nos trabalhos de Max Weber,
em uma perspectiva sociológica em oposição
à gerencial. Fatores ligados ao urbanismo e à
sociologia política passaram a integrar uma
compreensão diferenciada à organização. Os
trabalhos relativos ao movimento das relações
humanas, marcante na história dos estudos
organizacionais, abordaram o compor-
tamento do indivíduo nas organizações, com
características distintivas de teorias da
Psicologia, mas também com uma signi-
ficativa contribuição dos sociólogos industriais.

Esta breve consideração acerca do
contexto histórico dos estudos organi-
zacionais, confirmada por Motta (2001),
pretendeu-se apenas introduzir as marcas de
delimitação da reflexão teórica contida no
presente artigo, que tem como principal
objetivo expressar uma revisão crítica da
simbologia inserida nos processos da
administração pública brasileira, com espe-
cial atenção às organizações formalmente
hierarquizadas, a partir de uma pesquisa de
campo realizada em três organizações militares
de ensino e pesquisa.

Inicialmente, não se pode perder de vista
que a Teoria dos Sistemas Abertos, iniciada
por Von Bertalanffy (1973), porém com
ênfase no funcionalismo do sociólogo Parsons

(1949 apud MOTTA, 2001), que proclama
as organizações como uma classe de sistemas
sociais, porém distinguindo-se destes pelo seu
alto nível de planejamento e de controle.
Admite pressões ambientais e valores, além
de expectativas compartilhadas, aplicando
regras cuja violação implica em penalidades.
Nas organizações militares, disciplinadas pela
estrutura hierárquica, estes elementos de
expressão valorativa, tanto no aspecto da
premiação quanto da punição, deixam o
campo da simbologia para integrar processos
e ações bem definidos e claramente
registrados nos regulamentos. Ou seja, os
aspectos simbólicos das regras e das punições
recebem um tratamento sistêmico de
expressão burocrática com o íntegro
significado weberiano.

No entendimento deste autor, outras
abordagens, como da gestão do
conhecimento e do comportamento organi-
zacional, necessariamente de caráter multi-
disciplinar, refletem pesquisas e diversas
prescrições que encerram temas como
liderança, motivação, conflitos e o próprio
desenvolvimento organizacional, insisten-
temente vinculados à mecânica do aumento
da produtividade. Além disso, estudos como
os de clima organizacional e da qualidade de
vida no trabalho mereceriam as ressalvas da
convivência com um paradigma funcionalista
e meritocrático, resguardadas as justificativas
mínimas de seus valores diante da condição
capitalista de convivência pela qual a sociedade
brasileira fez opção1 .

A meritocracia, a qual é realizada
referência neste trabalho, distingue a própria
relação homem-organização e também a
relação homem-sociedade. Por conseqüência,
interessa a esta reflexão, no suporte da análise
da intenção social, e do que se espera das
organizações na discussão daquilo que é

1 A “opção”, nesse sentido, se dá por meio do impulso natural em atender aos apelos do capital, o que naturalmente permeia as
questões culturais e de poder.
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legitimado pela igualdade pressuposta nos
ordenamentos jurídicos. É a mesma meri-
tocracia que aceita o mercado como o local
de encontro de indivíduos juridicamente iguais
e autônomos, capazes de firmar contratos que
não dizem respeito senão às partes envolvidas
diretamente (BARBOSA, 2001). Trata-se de
uma questão cultural e que, por esse motivo,
deve ser reconhecida localmente, mas sem
vendarem-se os olhos às influências trans-
nacionais. Ou seja, uma administração
brasileira com claras influências globais, tanto
em suas declarações públicas quanto em sua
normalização.

Entretanto, mesmo por envolver o que
podemos (ou insistimos) em intitular de
organização, farta em propostas de definição,
aqui sua revisão não é semântica, mas crítica,
contextualizando a necessidade de
compreensão do seu valor social, buscando
de responder à seguinte questão tornada cen-
tral para a reflexão: de que forma se articulam
os significados de cultura, poder e
meritocracia nas organizações públicas
brasileiras,  em especial naquelas formalmente
hierarquizadas?

A revisão bibliográfica, somada ao olhar
fenomenológico do autor, contaminou-se
com sua vivência em ambientes com as
características descritas, permitindo que a
observação participante também viesse a
integrar uma estratégia de compreensão
inseparável, valorizando também o
empirismo que não pôde ser abandonado ou
disfarçado. Neste sentido, o presente artigo
privilegia o pensamento de autores brasileiros,
pois os modelos mentais impressos em suas
estruturas de análise se constroem na relação
direta com as sensações da cultura e do poder
revelados nas instituições brasileiras. De
alguma forma, a fenomenologia que se

pretende alcançar é alguma que transcenda
os limites destes autores, buscando tomar
proveito do pensamento que permeia os
demais autores referenciados.

2 Institucionalização, Desenvolvimento e Poder
A impossibilidade de isolamento de

quaisquer das variáveis atribuídas ao sentido
de complexidade, entre elas as sociais,
econômicas, culturais, políticas, ambientais e
tecnológicas, justifica, pelo menos em parte,
a dificuldade de estudos na busca da
compreensão do desenvolvimento (sentido
amplo), que necessariamente passa por estas
áreas de interação humana. Isso porque o
desenvolvimento pode ser compreendido a
partir das organizações, assumindo estas a
capacidade de articulação entre dimensões
locais e globais, como mediadora2  do
processo. Nesse contexto, a teoria institucional
parece contribuir nas dimensões política,
econômica e sociológica, orientando a
inserção das organizações nos espaços global
e local de poder, especialmente quando a
referência se materializa nas organizações
universitárias (GOULART; VIEIRA;
CARVALHO, 2005).

Revisando Barnard (1971, p. 94), para
quem a organização formal é “um sistema
de atividades ou forças, de duas ou mais
pessoas, conscientemente coordenadas”
(grifos do autor), e também Selznick (1948),
ao deixar claro que a estrutura administrativa
formal não consegue refletir completa e
adequadamente a organização à qual se refere,
percebe-se, com alguma evidência, que o
entendimento das estruturas organizacionais
perpassa suas relações de poder e as questões
de significado (interacionismo simbólico3 ),
especialmente em torno de quatro eixos
(DOWBOR, 1994), conforme seguem:

2O sentido de mediação neste artigo não é amplo, devendo ser motivo de atenção para o leitor o significado com o qual encontra-
se impregnado.
3 Assimilado pelo pensamento sociológico como parte da psicologia social, também sociológica, o interacionismo simbólico é
largamente representado nos estudos sobre o cotidiano e da interação face a face. Representa uma das principais escolas de
pensamento da sociologia e tem como característica incorporar a reflexividade na análise da ação (GIDDENS, 1998).
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a. O progresso tecnológico: novas
formas de trabalho, novos e modernos meios
para a comunicação, novos materiais,
mudanças (em natureza no ritmo em que
ocorrem);

b. A globalização: mundialização da
economia e de seus impactos (nova referência
espacial), com processos culturais e
econômicos menos isolados;

c. A urbanização: concentração das
populações em espaços urbanos, seguido de
novas possibilidades de organização da
sociedade, surgindo novos e relevantes atores;
e

d. A polarização entre ricos e pobres:
exigência de atuação do Estado, único ente
com responsabilidade e poder para defender
o interesse coletivo e garantir a equidade.

Esse processo de aceleradas trans-
formações afeta, modificando de forma
significativa, o contexto de referência das
organizações, quer seja na dimensão técnica
ou institucional e nos mais distintos níveis
como global, nacional, regional ou local,
unindo-se às estruturas simbólico-normativas
para formar “os principais construtos da
teoria institucional para o entendimento da
dialética global-local no âmbito das
organizações e de fenômenos imbricados na
realidade social” (GOULART; VIEIRA ;
CARVALHO, 2005, p. 35).

No entanto, políticas unificadas insistem
em prevalecer diante de condições tão distintas
quanto o próprio desenvolvimento do Brasil,
refletido na distribuição de renda da
população e em diversos outros indicadores.
Como conseqüência, incentivos locais com
características nacionais tendem a confirmar
o efeito polarização, que se caracteriza pelo
poder de atração de investimentos das regiões
economicamente mais fortes. Constata-se a
presença nestas regiões polarizadoras, de
organizações com igual característica de
atração.

Mas os argumentos que descrevem a
questão da dialética global-local apontam
também para uma estrutura simbólico-
normativa, a qual transcende as variáveis
como tecnologia e tamanho (aqui traduzidas
pela força polarizadora), e revelam outras
como valores, crenças e mitos compartilhados,
na composição de um ambiente institucional
que poderá significar o reconhecimento so-
cial e a legitimação como forças de obtenção
dos demais recursos (GOULART; VIEIRA;
CARVALHO, 2005). Enquanto se apresentam
como forças, inevitavelmente integram os
estudos sobre poder, já citado como essencial
ao entendimento do assunto.

Portanto, o que se discursa aqui recai nas
organizações inseridas no desenvolvimento,
enquanto sistemas formais cooperativos
aliados a uma estrutura social, cujo campo
(organizacional) deve ser conhecido, dando-
se conta de um ambiente no qual não se
excluem as relações de poder e interações
essenciais à sua institucionalização. Dessa
forma, um caráter aplicado (mercadológico)
do institucionalismo é excluído desta análise,
pois não explicaria as interações sócio-
históricas e ideológicas, essenciais à
compreensão do valor das organizações no
sentido pretendido.

3 Organizações Militares e o Contexto
Simbólico-Normativo

As organizações do setor público, em
especial as organizações militares, por serem
formalmente hierarquizadas, poderiam gozar
das condições menos favoráveis do que se
compreende por flexibilidade, tanto das
estruturas, quanto dos processos e das relações
de trabalho. Desta forma, estariam
administrativamente sujeitas a entraves ao
acompanhamento da evolução promovida
pela velocidade da informação. Uma das
conseqüências naturais seria a degradação de
seu processo decisório alinhado com o
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contexto de desenvolvimento do País. Porém,
trata-se de um fator comum ao setor público,
que pode ser minimizado pelo com-
prometimento e pela definição clara dos
objetivos a serem alcançados, estes oriundos
de esferas superiores e externas ao próprio
ambiente militar.

Paralelamente, a estabilidade do setor
público, uma vez entendida como o emprego
garantido, é promotora de um cenário
paradoxal, dado que não se insere nas
condições de competitividade do ideal
capitalista, porém conta com formas
específicas das relações de poder e de
sobrevivência, construindo identidades
diferenciadas, inerentes a cada um de seus
órgãos constituintes. Isto sugere distintos
modelos de análise e de intervenção,
significando que, se as pessoas (funcionários
de todos os níveis) não encontram uma razão
do ponto de vista econômico para auditarem
constantemente a necessidade social de suas
ações, podem, por outro lado, entender que
somente suas próprias experiências e relações
de trabalho construídas permitirão a
sobrevivência de sua organização, na
identificação social e histórica com o ambiente
social.

Mas encontramos apoio em Vieira e
Carvalho (2003), autores que já se
preocuparam com a temática do poder no
processo de institucionalização de
organizações brasileiras e, a partir dos
conceitos de domínio, obediência e disciplina
em Max Weber, pressupõem a existência de
obediência ou o acatamento, seja por força
de atos de imposição ou por interesses de
cooperação, mesmo que o poder não
implique disciplina. E, ainda, revisando
Vygotsky, que o indivíduo se relaciona com o
ambiente a partir de um processo de
construção antecedente (memória), do uso de
símbolos na coesão dos grupos e de
reconstruções mediadas pela fala (discurso).

Isto significa que as relações de trabalho e as
experiências construídas integrariam um
processo de acatamento natural, permitindo
a sobrevivência de ambientes formalmente
hierarquizados sob condições distintivas: o
acatamento é formal (público) e mediado por
uma aceitação simbólica de elevada valoração
social - a defesa da soberania nacional.

Nestes ambientes a racionalidade ope-
rativa dos gestores (THIRY-CHERQUES,
2002)4 , originária dos regulamentos e da
própria formação profissional, desenvolve
percepções ambíguas. O que se declara é que
esta racionalidade permite tanto o favore-
cimento da institucionalização por uma
vinculação fiel ao cumprimento do seu papel
social (abordagem sistêmico-funcionalista),
quanto se opondo a um processo de
amadurecimento e adequação aos novos
modelos sociais, portanto colocando em risco
aquela mesma sobrevivência desejada. Esta
discussão fica clara em estudos sobre cultura
organizacional, em especial o seu processo
de formação e como se analisa a mudança
cultural, o que depende da estrutura de
referência, pressupostos e objetivos envol-
vidos.

Segundo Schein (1985), no estágio de
formação de uma organização, a cultura tende
a se apresentar como uma força positiva de
crescimento, que precisa ser elaborada,
desenvolvida e articulada. Na meia-idade da
organização a cultura ganha significados
diversos, necessitando que os gerentes, por
razões estratégicas, definam quais elementos
da cultura devem ser preservados e quais
merecem mudança. Na maturidade a cultura
se torna, de certa forma, disfuncional,
devendo mudar em algumas áreas, criando
problemas mais drásticos para os gerentes.
Tal constatação deve permitir uma reflexão
sobre a idade na qual se encontram algumas
organizações militares, não essencialmente de
seu ato público de criação, mas a partir de

4 No sentido excludente, conforme já discutido por Thiry-Cherques (2002, p. 879-904), a racionalidade operativa dos gestores
alinha-se com a busca pela teoria da decisão, porém notadamente limitada (SIMON, 1982 apud THIRY-CHERQUES, 2002)
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um diagnóstico que identifique o grau de
inserção social do seu cotidiano administrativo.
Esta verificação se dá a partir de seus
processos e práticas administrativas, dos
regulamentos verdadeiramente legitimados e
também por meio da percepção das pessoas,
conforme já declarado:

[...] a atenção aos ambientes organizacionais
enquanto espaços sociais reforça a necessidade de
estudos que partam da percepção de seus integrantes,
especialmente sob o enfoque da possibilidade da
construção das suas próprias condições de produção
e das relações trabalhistas. (FANDIÑO; RODRIGUES,
2005, p. 2).

 É a própria confirmação do que Ramos
(1966) já havia descrito acerca das três ordens
de elementos inerentes ao fato administrativo,
como aspecto particular da realidade social,
que são: aestruturais, estruturais e estruturantes.
Os elementos aestruturais envolvem as
instalações, aparelhos, prédios, máquinas,
veículos, matérias-primas, etc, além do
material a própria força de trabalho, enquanto
indivíduos destituídos de personalidade,
entendidos como elemento material, e as
atitudes individuais e coletivas. Os elementos
configurativos podem ser internos (linhas de
autoridade, competências, hierarquias
funcionais e os grupos) e externos
(associações, sindicatos, classes sociais,
sociedade global e sociedade mundial). E
finalmente as decisões como elementos
estruturantes, intervencionistas, capazes de
articular os demais.

Daí o reforço da necessidade de
observação dos ambientes com definidos
elementos de hierarquia formalizada, a partir
de seus decisores e das possibilidades de
articulação de uma flexibilidade que pode ser
inserida ou rejeitada por condições meramente
paradigmáticas (ou míticas), pois o contexto
simbólico-normativo se materializa por meio
do acatamento público do poder institu-
cionalizado.

4 Hierarquia e Flexibilidade: revendo mitos
A declaração anterior, citada em Fandiño

e Rodrigues (2005, p.2)5 , faz referência a uma
investigação da percepção da flexibilidade em
organizações militares de ensino e pesquisa
no Brasil. Revela alguns mitos sobre a
hierarquia na condição em que organizações
militares daquela natureza necessitam se alinhar
com metas de conhecimento que significam
o cumprimento de sua missão, mas que,
paradoxalmente, parecem transgredir alguns
conceitos impressos nos regulamentos.

Formalismo na comunicação entre os
níveis hierárquicos, falta de participação dos
fornecedores com informação útil à melhoria
dos processos de gestão e incipiente gestão
das competências na organização são os
atributos destacados como possíveis
obstáculos à gestão do conhecimento
organizacional, os quais se revelam ainda mais
graves devido ao fato de serem instituições
de ensino e pesquisa. No entanto, na
percepção dos entrevistados, não foi
constatada falta de liberdade para o trabalho,
bem como a quase totalidade dos
respondentes declarou que conhecia a missão
de sua organização, o que é valioso para que
todos trabalhem em uma direção única e
conhecida.

Existência de formas de registro, como
banco de dados, relatórios em papéis ou de
qualquer outra natureza, para armazenar as
informações e eventuais criações de valor para
sua organização, além do desenvolvimento
de atividades diárias sempre em parceria de
pelo menos mais uma pessoa, são também
fatores que indicaram um caminho distinto
das questões normalmente discutidas sobre
hierarquia.

Portanto, destaca-se a valorização da
missão, amplamente conhecida, parecendo ser
buscada a partir do pressuposto que as

5 A citação refere-se a uma pesquisa do próprio autor, publicada nos anais do VIII SEMEAD – Seminários em Administração, da
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, em 2005, como trabalho em andamento.
Atualmente encontra-se com novo artigo de trabalho finalizado já aprovado para o IX SEMEAD, apresentado em agosto de 2006.
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pessoas já devem saber e querer fazer. Este
envolvimento direto das pessoas pode ser
favorável, mas a flexibilidade organizacional
e das relações de trabalho podem estar
comprometidas se estas mesmas pessoas nem
mesmo perceberem o quanto sua organização
deixa de estar alinhada com as possibilidades
de crescimento e de sobrevivência, pois
podem estar apenas reproduzindo o sucesso
de uma missão que se encontra desatualizada.
Se estas organizações passarem a se guiar por
metas de conhecimento, como requerido pela
gestão por competências6 , poderão ter a sua
base de conhecimentos atualizada e, conse-
qüentemente, poderão gozar de flexibilidade
com sustentabilidade. Além disso, devem
buscar uma comunicação multidirecional entre
seus níveis hierárquicos.

Um mapeamento das competências
organizacionais existentes nas três organi-
zações, de forma transversal aos níveis
hierárquicos, poderá permitir um entendi-
mento novo sobre o conhecimento que cada
organização tem retido e compartilhado em
seus processos e pessoas.

Outra questão levantada na pesquisa faz
referência ao fato de que seus comandantes
não se sentem com liberdade para inovar,
limitados pelos atos normativos que res-
tringem a forma como devem empregar os
meios materiais e também por perceberem
que há sempre uma vontade superior à sua,
que deve ser respeitada e consultada. A
limitação dos atos normativos é comum a
todos os organismos pertencentes ao poder
público, por força de orçamento e de uma
necessidade de gestão lícita dos bens públicos,
mas a vontade superior a que devem respeitar
ainda merece estudos não abrangidos pela
pesquisa citada, sendo objeto de estudo de
especial interesse para novas investigações.

Conclusão
 A cultura organizacional evidencia valores

de hierarquia, rigidez e regras, ou ainda de

flexibilidade, responsividade, empodera-
mento individual e grupal e, especialmente,
de responsabilidades. Portanto, há que se
perceber a necessidade de aproveitamento do
alto grau de consciência e envolvimento das
pessoas (funcionários) em relação à missão
da organização, aliando-se a isso um
mapeamento das competências essenciais à
formulação de metas de conhecimento.

As evidências parecem apontar para um
olhar crítico de organizações que, de alguma
forma, podem contribuir para o enten-
dimento desse fenômeno que é, ao mesmo
tempo, social, econômico e político, pois a
meritocracia não articula senão os mais
intrínsecos pilares do ideário político de um
país. E o Brasil, com sua história abundante
em símbolos meritocráticos (ouro, cana, café,
gado, latifúndio, poder paralelo, entre outros),
tem o próprio mérito depositado em suas
instituições, férteis no entendimento do objeto
de estudo aqui indicado para reflexão.

Assim, a presente reflexão crítica retoma,
de certa forma, a comparação público-
privado, mas transgride esta visão linear para
examinar variáveis que caracteriza como ex-
tra-organizacionais: o poder e a cultura. O
ambiente das organizações públicas, mas com
ênfase das organizações militares, distingue-
se como possível campo para o enten-
dimento das questões que envolvem a relação
de valor das organizações vinculada ao
desenvolvimento social, permitindo a
proposição de um modelo que a reconstrua
por meio da participação de seus próprios
atores.

Logo, não são as condições de rigidez
estrutural ou processual que engessam as
organizações militares, mas o seu alinhamento
com as questões do desenvolvimento do País.
E, ainda, tornam-se ambientes organizacionais
com grande potencial para a investigação
reflexiva do espaço de trabalho, no qual
inúmeros elementos relativos ao mercado
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Resumo

O escopo deste estudo é discorrer sobre a importância da identificação dos fatores
críticos de sucesso na gestão de processos de aquisição de bens e serviços, no Comando
da Aeronáutica (COMAER), tendo em vista a principal finalidade da Administração
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habilidade dos administradores. Recursos
isolados como conhecimento científico,
habilidades, capacidades técnicas, materiais
não têm nenhuma utilidade. Eles precisam ser
considerados conjuntamente mediante uma
administração eficaz. Como Assevera
Chiavenato (2004):

[...] onde quer que a cooperação se torne organizada
e formal, o componente essencial e fundamental dessa
associação é administração: a função de fazer as
coisas através das pessoas, com melhores resultados
(CHIAVENATO, 2004, p. 8).

As organizações industriais, comerciais ou
de prestação de serviços necessitam de uma
gerência adequada em diversas atividades para
lograrem os objetivos com maior eficiência e
economia de recursos.

Surge o conceito de administração que
“abrange tanto a atividade de planejar, dirigir,
comandar, quanto à atividade subordinada
de executar” (DI PIETRO, 1998, p. 48).

Por conseguinte, administração pública
pode ser definida como:

O conjunto de órgãos instituídos para consecução
dos objetivos do governo; em sentido material, é o
conjunto das funções necessárias aos serviços
públicos em geral; em acepção operacional, é o
desempenho perene e sistemático, legal e técnico,
dos serviços próprios do Estado ou por ele assumidos
em benefício da coletividade (MEIRELLES, 2000, p.
59).

O dever de bem administrar conforma-
se em: “os fins da administração pública estão
voltados para o bem comum da coletividade
administrada. A atividade do administrador
público deve estar sempre orientada para esse
objetivo” (DOS SANTOS, 2003, p. 129).

Portanto, o bem comum deve ser o
escopo, porque “se dele o administrador se
afasta ou desvia, trai o mandato de que está
investido, porque a comunidade não instituiu
a Administração senão como meio de atingir
o bem-estar social” (MEIRELLES, 2000, p.
81).

Desta forma, a gestão dos processos de
aquisição de bens e serviços ocupa lugar de

Introdução
“A sociedade, a comunidade e a família

são; as organizações fazem” (Drucker).
Determina-se a eficácia de uma

organização pela capacidade de concentrar-
se em uma tarefa. Assim, uma orquestra
sinfônica não tenta curar doentes; ela toca
música. Por outro lado, o hospital cuida de
doentes; não tenta tocar música. A escola
concentra-se em ensino e aprendizado; a
empresa em produzir bens e serviços; a igreja
em salvar almas; os tribunais em pacificar os
conflitos; os militares em combater guerras.

A sociedade, a comunidade e a família
são independentes e auto-suficientes, existindo
para seus próprios fins, as organizações
existem para produzir resultados externos.

Porém, sem se fazer distinção entre
sociedade e organização, tem-se que:

A nossa sociedade é uma sociedade de organizações.
Nascemos em organizações, somos educados por
organizações e quase todos nós passamos a vida a
trabalhar para organizações. A civilização moderna
depende, em grande parte, das organizações, como
as formas mais racionais e eficientes que se conhece
de agrupamento social. A organização cria um
poderoso instrumento social, através da coordenação
de um grande número de ações humanas. Combina
o pessoal e os recursos, ao reunir líderes,
especialmente, operários, máquinas e matérias-
primas. Ao mesmo tempo, avalia continuamente sua
realização e procura ajustar-se, a fim de atingir seus
objetivos (ETZIONI, 1984, p. 1).

Na visão de Weber a burocracia é:

A maneira mais eficiente de organização
administrativa, porque especialistas experientes
possuem melhor qualificação para tomar decisões
tecnicamente corretas, e também uma atuação
disciplinada, pautada por regras abstratas e
coordenada pela hierarquia de autoridade, enseja uma
busca metódica, racional e consciente de objetivos
organizacionais (WEBER apud DOS SANTOS, 2003,
p. 29).

A civilização moderna tem-se mostrado
cada vez mais cooperativa. Para uma empresa,
um governo, uma igreja ou uma instituição
filantrópica atingir objetivos com maior
eficácia depende muito da capacidade e
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destaque no cotidiano da Administração
Pública Federal, pois conduz ao
estabelecimento de “relações jurídicas
essenciais à gestão dos negócios públicos e
testemunha o esforço ou a acomodação dos
agentes estatais na direção desses negócios de
modo consentâneo com as exigências da
legitimidade e da economicidade”
(PEREIRA JUNIOR, 2003, p. 58).

No Comando da Aeronáutica
(COMAER), órgão da Administração Pública
Federal, a gestão dos processos de aquisição
de bens e serviços tem merecido atenção
especial, tendo em vista a observância e o
atendimento aos princípios constitucionais,
por meio do cumprimento de seu papel
institucional, visando atender aos interesses da
sociedade.

Além da Constituição Federal, da Lei nº
8666/93 e da Lei nº 10.520/02, os mais
importantes instrumentos reguladores da
gestão dos processos de aquisição de bens e
serviços, a Aeronáutica possui Portarias e
Instruções Normativas sobre o assunto.

Apesar disso, a gestão dos processos de
aquisição de bens e serviços ainda é uma tarefa
muito complexa na qual, com freqüência,
aparecem erros e impropriedades.

Com relação às impropriedades das
licitações e contratos, Pereira Júnior situa:

O Tribunal de Contas da União tem aferido, por
amostragem, o desempenho dos órgãos e entidades
da Administração Federal quanto à aplicação da Lei
nº 8.666/93. Examinados 1.530 processos de
licitações e contratações, que se realizaram em 210
daqueles órgãos e entidades entre 1993 e 1995,
envolvendo recursos da ordem de R$ 1,5 bilhão, as
auditorias verificaram que [...] (PEREIRA JUNIOR,
2003, p.11).

A atuação do administrador público, em
todos os níveis de responsabilidade, deve ser
pautada na busca da observação dos
princípios constitucionais e legais.

Dentro deste conceito, Caio Tácito nos
diz que:

Com o incremento das demandas sociais e coletivas,
amplia-se a esfera de iniciativa da Administração

Pública, alargando-se a área dos serviços públicos.
Em face da possibilidade de conflitos potenciais entre
os deveres do Estado e os direitos e liberdades, a
Constituição de 1988 se esmera em explicitar os
princípios fundamentais que condicionam a atuação
administrativa (TÁCITO, 1996, p. 6).

O processo licitatório é fiel ferramenta à
democratização do acesso às contratações e
ao controle de ato da Administração Pública
no direito público contemporâneo.

Conforme Pereira Junior (2003) conceitua:
A licitação é instituto que democratiza a administração
dos bens, obras e serviços públicos porquanto: (a)
torna o fornecimento e a alienação desses bens, a
realização dessas obras e a prestação desses serviços
acessíveis a todos, mediante procedimento seletivo
disciplinado por normas que asseguram igualdade de
participação; (b) sujeita a Administração Pública, na
condução desse certame seletivo, a controles
institucionais permanentes, tanto pelos cidadãos (ação
popular), quanto pelo Poder Judiciário (mandados de
segurança, medidas cautelares e ações ordinárias) e
pelo Poder Legislativo (por intermédio dos Tribunais
e Conselhos de Contas), o que enseja transparência
(PEREIRA JUNIOR, 2003, p. 11).

É nesse contexto, portanto, que este artigo
pretende identificar os fatores críticos de
sucesso que influenciam a gestão
administrativa no Comando da Aeronáutica,
na visão da gestão de processos de aquisição
de bens e serviços.

Pretende-se apresentar uma proposta de
modelo esquemático e sistematizado,
compreendendo desde o planejamento até o
recebimento do objeto, relativos às contra-
tações celebradas pelas diversas organizações
que integram a estrutura do COMAER, com
a finalidade de visualizar suas diversas etapas,
facilitando a atuação dos gestores públicos.

Segundo Macieira e Maranhão (2004),
Fatores Críticos de Sucesso (FCS) são:

Condições essenciais para que um processo de
trabalho seja desempenhado com êxito, ou seja,
atributos indispensáveis para a eficiência e a eficácia
de um processo. FCS de um processo geral de
aquisição: avaliação e seleção de fornecedores;
definição das especificações dos itens adquiridos ou
contratados (materiais, serviços, obras); alinhamento
de informações contratuais de compra entre clientes
e fornecedor; definição dos critérios de verificação
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técnica do item adquirido, incluindo as normas de
referência, caso elas existam; e, negociações, preços
e prazos devidamente monitorados (MACIEIRA;
MARANHÃO, 2004, p. 79-81).

Dadas as características do COMAER,
enquanto órgão público federal, os fatores
críticos de sucesso, dentro da conceituação
apresentada por Macieira e Maranhão, serão
caracterizados e ordenados através da
definição das especificações dos itens a serem
adquiridos; da avaliação e seleção dos
fornecedores, pela utilização da modalidade
de licitação adequada; do alinhamento de
informações contratuais de compra entre
clientes e fornecedor, através da celebração
do termo de contrato ou outro instrumento
equivalente; e, da verificação técnica do item
adquirido e do monitoramento dos preços e
prazos, através da Comissão de Recebimento
ou servidor, devidamente instituídos para o
acompanhamento, fiscalização e recebimento
do objeto contratual.

2 Gestão Aquisitiva e
Fatores Críticos de Sucesso (FCS)

O presente estudo envolveu um vasto
levantamento bibliográfico e documental,
tendo sido realizadas amplas consultas a
documentos, regulamentos, manuais e outras
instruções inerentes a assuntos restritos ao
âmbito do COMAER, bem como diversos
materiais publicados, tais como livros, artigos,
revistas especializadas, redes eletrônicas e
outras fontes disponíveis.

O primeiro FCS a ser considerado, na
gestão dos processos de aquisição de bens e
serviços do COMAER, é a definição das
especificações dos itens a serem adquiridos.

Elencada no § 7º, do artigo 15, da Lei nº
8.666/93, a especificação dos itens é a
adequada caracterização do objeto, de maneira
clara e objetiva. Segundo Pereira Júnior (2003):

Caracterização do objeto, que se pretende comprar,
não será completa, rendendo a omissão equívocos
entre os licitantes na elaboração das propostas e
prejuízos para a Administração, se tiver de decidir

entre aceitar material inadequado ou desfazer a
licitação, caso não conste do ato convocatório: (a) a
especificação do material [...]; (b) a definição de
unidades e quantidades de acordo com o consumo e
utilização prováveis [...]; (c) especificações que
importem à guarda e ao armazenamento [...]; é
evidente que tais pormenores de especificação devem
ser justificados pela essencialidade da característica
exigida para o atendimento à necessidade da
Administração, não se legitimando especificação que
frustre a competitividade sem proveito para o serviço
ou para satisfazer capricho do administrador (Pereira
Junior, 2003, p. 181-182).

Ainda neste contexto, Monteiro (1999)
observa que:

A preocupação do legislador em exigir do administrador
cuidados no sentido de bem gerir o dispêndio de
recursos públicos, com a adoção de corretas técnicas
de definição de quantitativos em face do consumo e
das condições de armazenamento, para que não
ocorram situações como as veiculadas ela imprensa
dando conta de aquisições de materiais [...] perecíveis
[...] medicamentos [...] que acabam deteriorados,
demonstrando o profundo descaso pela coisa pública
(MONTEIRO, 1999, p.17).

Vencida a etapa da especificação dos itens,
o desafio que se nos apresenta agora é a
avaliação e seleção de fornecedores, contex-
tualizadas como o segundo fator crítico de
sucesso, segundo a proposta estabelecida.

A avaliação e a seleção de fornecedores
são etapas essenciais nas licitações públicas.
Primeiro, um levantamento do preço de
mercado é feito a respeito do que se pretende
adquirir, definindo-se a modalidade de
licitação adequada, que pode ser Concor-
rência, Tomada de Preços ou Convite.

Em seguida, ocorrem as fases de
convocação dos interessados por meio de
publicação do aviso de licitação, a qual é
facultativa no Convite. Após isso, ocorre o
recebimento da documentação de habilitação
e das propostas comerciais.

Depois, procede-se à análise e ao
julgamento da documentação de habilitação.
Finalmente, executa-se o julgamento das
propostas comerciais das empresas habilitadas
e a homologação e a adjudicação do objeto
à empresa vencedora.

127 - 135



131

Rev. UNIFA, Rio de Janeiro,18 (21):                  dez 2006

Ressalta-se que, para a modalidade
Pregão, após o recebimento da docu-
mentação de habilitação e das propostas
comerciais, procede-se à abertura das
propostas comerciais e à divulgação dos
preços nelas contidos, selecionando-se as
propostas comerciais classificadas para a fase
de lances.

Vencida a etapa de lances e a etapa de
negociação, se houver, analisa-se e julga-se a
documentação de habilitação, tão somente da
empresa que ofereceu o menor preço, após
as etapas de lance e de negociação.

Considerada a empresa habilitada, o
Pregoeiro adjudica o objeto à empresa
vencedora, submetendo, em seguida, todo o
processo ao Ordenador de Despesas, que
procederá à homologação.

A respeito da convocação dos
interessados, Pereira Junior (2003), diz que:

A exigência de prévia licitação para a escolha da
proposta mais vantajosa para a Administração ganhou
foro constitucional em 1988 por exprimir a observância,
no dia-a-dia da Administração Pública, do princípio da
indisponibilidade, segundo o qual os bens, direitos,
interesse e serviços públicos não se acham à livre
disposição dos órgãos públicos, a quem apenas cabe
curá-los, ou do agente público, mero gestor da coisa
pública. Aqueles e este não são seus senhores ou
donos, cabendo-lhes por isso tão-só o dever de
guarda-los e aprimora-los para a finalidade a que
estão vinculados (PEREIRA JUNIOR, 2003, p. 225).

Em se tratando do recebimento da
documentação e propostas e habilitação dos
licitantes, tem-se que “esse ato, que é sempre
público, caracteriza-se pela abertura dos
envelopes que contém a documentação e pelo
exame da regularidade formal dos
documentos de habilitação, lavrando-se as atas
e os termos respectivos” (MEIRELLES,
2000, p. 273).

O julgamento das propostas “é o ato pelo
qual se confrontam as ofertas, classificam-se
as propostas e escolhe-se o vencedor a que
deverá ser adjudicado o objeto da licitação”
(MEIRELLES, 2000, p. 282).

Em assim sendo, claro está que o

julgamento das propostas deve ser objetivo,
pois que “o julgamento objetivo repudia, o
mais possível, considerações de ordem
pessoal dos membros da Comissão, posto
que seriam naturalmente influenciadas pela
subjetividade de cada um” (PEREIRA
JUNIOR, 2003, p. 481).

Adjudicado o objeto, alcança-se o
resultado final da licitação que é a escolha do
contratante para a Administração. Por
conseguinte, a homologação “coloca-se
como fase integrativa, externa ao
procedimento, por meio do qual são levados
a reexame todos os atos praticados, inclusive
a adjudicação, bem como todo o processo
administrativo” (MONTEIRO, 1999, p. 112).

Homologado o objeto, a Administração
encontra-se em condições de formalizar sua
contratação. Aqui reside o terceiro fator crítico
de sucesso, pois que o alinhamento de
informações contratuais nada mais é que a
celebração do termo de contrato ou outro
instrumento equivalente, ressaltado que em
todo contrato, seja ele privado ou público, há
de prevalecer o requisito que impede a
alteração do que as partes convencionaram e
a obrigação do cumprimento fiel do que
acordaram e prometeram reciprocamente.

Daí que contrato administrativo “é o
ajuste que a Administração Pública, agindo
nessa qualidade, firma com particular ou
outra entidade administrativa para a
consecução de objetivos de interesse público,
nas condições estabelecidas pela própria
Administração” (MEIRELLES, 2000, p. 200).

Desta forma, o contrato administrativo
confere à Administração a participação com
supremacia de poder, seja através da instituição
de cláusulas exorbitantes, entendidas como
aquelas que “consignam uma vantagem ou
uma restrição à Administração ou ao
contratado” (MEIRELLES, 2000, p. 201), seja
por meio do poder de modificação e rescisão
unilaterais do contrato, que podem ser
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concretizadas ainda que não previstas
expressamente em lei ou consignadas em
cláusula contratual.

Esse instrumento contratual adminis-
trativo que conterá a previsibilidade e a
definição dos critérios de verificação técnica
do item adquirido, representando o quarto
fator crítico de sucesso nos processos de
aquisição de bens e serviços no COMAER.

Por este caminho que a Comissão de
Recebimento ou o servidor, devidamente
designados, poderão aferir, tecnicamente, as
condições do item adquirido, promovendo
ou não o seu recebimento. É necessário
enfatizar que o recebimento deve ser
processado de maneira responsável, a fim da
Administração não incorrer em ilegalidade,
pois que “... o cuidado com o recebimento
do material, decorrente da execução do
contrato de fornecimento (posterior à
licitação), a ser atestado pela Administração e
como condição para a liberação do respectivo
pagamento” (PEREIRA JUNIOR, 2003, p.
183).

Uma outra característica relacionada ao
contrato administrativo é a que trata do preço
e prazo monitorados, exemplificados como
o último fator crítico de sucesso.

Acompanhar preço e prazo significa
comentar sobre a necessidade de serem
conhecidos os preços unitários e totais dos
itens adquiridos, os critérios e a periodicidade
de reajustamento de preços, assim como a
verificação do cumprimento dos prazos
estabelecidos.

A Administração Pública tem a obrigação
de pagar o preço ajustado, cumpridas todas
as etapas pretéritas. Existindo cláusula
contratual expressa, o “reajuste ou
reajustamento de preços ou de tarifas é
conduta contratual autorizada por lei para
corrigir os efeitos ruinosos da inflação”
(MEIRELLES, 2000, p. 204). O
cumprimento dos prazos estabelecidos pelas

partes expressa uma idéia de regularidade e
concorre para a satisfação do interesse público.

Identificados e comentados os fatores
críticos de sucesso, tem-se a proposta de um
modelo esquemático e sistematizado, figura
1, com a finalidade de identificar as etapas da
gestão dos processos de aquisição de bens e
serviços, compreendendo desde o
planejamento até o recebimento do objeto,
relativos às contratações celebradas pelas
diversas organizações que integram a estrutura
do COMAER. A proposição visa a facilitar
a atuação dos gestores públicos, com o fito
de visualizar as fases que integram a aquisição
de bens e serviços.

Os Fatores Críticos de Sucesso tendem a
influenciar a gestão administrativa do
COMAER, pois permeiam toda a gestão de
processos. Enfim, os FCS coadunam-se com
a área de aquisição de bens e serviços, recursos
humanos, saúde, transportes, políticas públicas,
defesa, meio-ambiente ou qualquer outra área
em que haja a atuação do ente público.

O administrador deve sempre buscar, no
uso parcimonioso dos recursos públicos:

O melhor resultado com o menor esforço ou custos
possíveis, com a diferença de que a procura pelo
menor gasto com o maior lucro pode ser livremente
perseguida pelo administrador privado [...] ao passo
que, no âmbito da Administração Pública, a busca
será pelo menor gasto com a maior produtividade no
atendimento do interesse público (aqui residindo
efetivamente o lucro do ato administrativo), devendo
tal busca se dar somente mediante previsão legal
(DOS SANTOS, 2003, p.18).

Conclusão
A gerência administrativa no Comando

da Aeronáutica, inserida no alcance maior da
contemporânea visão de administrar com
efetividade, deve sempre colimar os fatores
críticos de sucesso que influenciam na gestão
dos processos de aquisição de bens e serviços.

Portanto, o tema em foco reveste-se de
significativa relevância no âmbito do
COMAER, face à consagrada percepção de
que atender aos anseios da sociedade depende,
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preponderantemente, da forma como são
geridos a coisa e os recursos públicos.

Enfim, a gestão de processos de aquisição
de bens e serviços revela-se, por meio da

identificação dos fatores críticos de sucesso,
como uma das ferramentas capaz de
promover o objetivo maior da Administração
Pública: o bem comum da nação brasileira.
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Figura 1: modelo esquemático do processo de aquisição de
bens e serviços.
Fonte: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
Diretorial Geral de Logística, rotina administrativa: “Gerenciar
Aquisições”, 2004.
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Nacionalização de Itens de
Guerra Eletrônica: uma

necessidade estratégica e
logística

*Capitão Aviador Antonio Márcio Ferreira Crespo 1, 2

Resumo

As aeronaves de patrulha da Força Aérea Brasileira (FAB) estão equipadas com
sistemas de guerra eletrônica instalados no final da década de 80. Tais equipamentos
já apresentam elevado grau de obsolescência, o que implica na dificuldade de se adquirir
itens de suprimento importados, tais como as antenas espirais que permitam a interação
dos referidos sistemas com o ambiente eletromagnético. O objetivo deste artigo é
apresentar uma proposta para a nacionalização destas antenas. Este processo ocorreria
mediante a verificação da viabilidade técnica do emprego de antenas espirais planas,
de fabricação nacional, originalmente projetadas pela empresa MECTRON, para operar
no míssil MAR-1, com o equipamento de Medidas de Apoio à Guerra Eletrônica –
MAGE, embarcado nas aeronaves de patrulha da FAB. Uma vez constatada a
viabilidade, por meio da confirmação dos requisitos de compatibilidade, obtida pela
realização de ensaios comparativos realizados em câmara anecóica, sobreviria, muito
provavelmente, o atendimento de relevantes necessidades de ordem estratégica e
logística.

Palavras-chave: Nacionalização. Guerra eletrônica. Aviação de Patrulha. Antena
espiral plana.
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Problema x Proposta
Desde o final da década de 80 e início da

década de 90, as aeronaves que compõem a
frota da Aviação de Patrulha da Força Aérea
Brasileira empregam um sistema eletrônico
capaz de passivamente detectar a presença,
no cenário operacional, de plataformas
emissoras de ondas eletromagnéticas. Tais
equipamentos são usualmente referenciados
como sistemas de Medidas de Apoio à
Guerra Eletrônica (MAGE).

Em 2005, alguns desses equipamentos
completaram mais de uma década e meia de
operação e, como decorrência do tempo de
uso e do elevado grau de obsolescência dos
mesmos (projeto da década de 70), os elos
de apoio logístico do Comando da
Aeronáutica já verificam algumas dificuldades
no suprimento de itens críticos para a
manutenção que proporcione uma disponi-
bilidade satisfatória. Dentre esses itens
encontra-se a antena espiral plana utilizada pelo
MAGE.

O objetivo do presente artigo, portanto,
é apresentar uma proposta de metodologia
para a verificação da viabilidade técnica da
utilização de antenas espirais planas de
fabricação nacional com o sistema MAGE
embarcado nas aeronaves P-95 da Aviação
de Patrulha da Força Aérea Brasileira (FAB).

Pode-se destacar que a motivação para a
realização de um trabalho dessa natureza
reside na marcada importância do aspecto
logístico inerente à proposta, no que concerne
às vantagens decorrentes da nacionalização de
um item caro e de difícil importação.

Em adição, e ainda como decorrência do
processo de nacionalização em tela, cabe
ressaltar o inestimável valor estratégico
agregado a uma condição de independência
em relação à aquisição de determinados itens
de guerra eletrônica (GE). A referida
proposta caminha nesse sentido, configurando
uma iniciativa que vai ao encontro de diretrizes

maiores emanadas pelo Ministério da Defesa,
conforme formulado no corpo da sua Política
de Guerra Eletrônica de Defesa (BRASIL,
2004).

2 Contextualização da Proposta
O embasamento para a proposição

apresentada neste trabalho é afiançado pela
relevância dos contextos nos quais a proposta
está inserida, conforme pode ser observado
a seguir.

2.1   O Contexto Político: a política de guerra
eletrônica de defesa

No dia 26 de março de 2004, foi
publicada no Diário Oficial da União a
Política de Guerra Eletrônica de Defesa –
MD32-P-01. Por meio deste instrumento, o
Ministério da Defesa definiu seus objetivos e
elencou as diretrizes que balizarão as atividades
de guerra eletrônica nos próximos anos.

No seu artigo segundo, a MD32-P-01
destaca sua finalidade, qual seja a de orientar
as atividades de GE no âmbito das Forças
Armadas, nos níveis estratégico, operacional
e tático, visando à consecução dos seus
objetivos. Dentre estes, destaca-se o de
número 8:

Redução do grau de dependência externa em relação
a sistemas, equipamentos, dispositivos e serviços,
vinculados à guerra eletrônica (GE), de interesse dos
componentes da expressão militar do Poder Nacional
(BRASIL, 2004).

Esse objetivo contém na sua primeira
diretriz, a orientação para a

realização de pesquisa e desenvolvimento de
sistemas, equipamentos, dispositivos e serviços
vinculados à Guerra Eletrônica, bem como estimular
as empresas, universidades, indústrias e órgãos
de pesquisa nacionais a participar do processo
(BRASIL, 2004).

O cenário ora apresentado denota a
importância atribuída à GE pelo Ministério
da Defesa. E tal condição deriva da plena
compreensão de que a capacidade de guerra
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eletrônica é fator fundamental para o sucesso
nas missões operacionais desempenhadas pelas
diversas Unidades Militares, da FAB, com
destaque para as Unidades de Patrulha.

2.2   O Contexto Operacional: a Aviação de
Patrulha e a guerra eletrônica

Desde o seu nascimento, a Aviação de
Patrulha tem o ambiente eletromagnético
como um dos elementos fundamentais no
seu cenário de ação. Já na década de 50, as
aeronaves PV-1 VENTURA patrulhavam
nossas águas valendo-se dos indispensáveis
recursos oferecidos por um novo e
revolucionário dispositivo, o RADAR
(ABRAPAT, 2003). Iniciava-se então um
longo e profícuo ciclo operacional, no qual
não se concebia a viabilidade de uma
plataforma de patrulha desprovida de
adequados sistemas de guerra eletrônica.

A partir do final da década de 70, os
aviões EMBRAER 111 (EMB-111), P-95
Bandeirante de Patrulha, passaram a compor
a frota da Aviação de Patrulha da Força Aérea
Brasileira, equipadas com radares montados
na seção dianteira da aeronave. Entretanto,
somente após a aquisição de Sistemas de
Apoio a GE (equipamentos MAGE), e graças
à iniciativa e ao desprendimento de
perseverantes patrulheiros, a Força Aérea
despertou para a necessidade de buscar
conhecimento e desenvolver a doutrina de
emprego de todos aqueles dispositivos que,
de alguma forma, utilizam o espectro
eletromagnético. Surgiram, então, os primeiros
estágios de Combate Eletrônico, no Primeiro
Esquadrão do Sétimo Grupo de Aviação,
esquadrão de patrulha sediado em Salvador
– BA (CRESPO, 2004).

Segundo Crespo (2004), com o passar
dos anos, os incipientes estágios de Combate
Eletrônico evoluíram para cursos como o
CEAAE (Curso de Especialização em Análise
de Ambiente Eletromagnético) e

desencadearam o desenvolvimento de um
programa de pós-graduação stricto sensu
(mestrado e doutorado) inteiramente voltado
para a busca de soluções para os problemas
da área operacional – o PPGAO (Programa
de Pós-Graduação em Aplicações
Operacionais). Como conseqüência, entende-
se que o Comando da Aeronáutica atingiu
um nível de preparo técnico-acadêmico e
doutrinário-operacional, no campo da guerra
eletrônica, que o habilita a encampar projetos
dessa natureza.

Constata-se, ainda, que o nosso parque
industrial, no qual se enquadra a empresa
paulista MECTRON, já possui a capacidade
de projetar e produzir itens bélicos equipados
com dispositivos eletrônicos complexos
(antenas, mísseis, autodiretores, etc) e, tal
condição, corrobora com as convicções
acerca da viabilidade (praticabilidade e
aceitabilidade) de uma empreitada como esta.

3 Implementação da Proposta
A implementação da proposta em pauta

ocorreria em duas grandes fases. Uma fase
preliminar composta por quatro subfases, a
cargo do Comando da Aeronáutica, na qual
seriam utilizadas instalações e equipamentos
do Comando-Geral de Tecnologia
Aeroespacial. E uma fase final que com-
portaria os processos de criação de protótipos
e produção em série, mediante acordos e
convênios com empresas atuantes na área de
defesa.  Neste trabalho serão abarcadas apenas
as subfases inerentes à fase preliminar da
implementação da proposta.

3.1 A Antena do Míssil Anti-Radiação – MAR -1
No ano de 1998, concomitantemente à

consecução das etapas finais do projeto de
desenvolvimento e produção de um míssil
ar-ar nacional (MAA-Piranha), a empresa
MECTRON, de São José dos Campos,
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responsável pela parte final do desen-
volvimento e pela produção do MAA, iniciou
nova empreitada com objetivo de desenvolver
e produzir um míssil anti-radiação ar-solo
com autodiretor passivo, o MAR-1
(CRESPO, 2004).

Após a confecção do primeiro protótipo,
que apresentou resultados positivos, a
MECTRON sofreu embargo comercial e
não pôde mais importar alguns itens críticos
para o MAR, dentre os quais encontravam-
se as antenas espirais instaladas no autodiretor.
Como decorrência, a empresa partiu para o
desenvolvimento de antenas que pudessem
substituir os itens embargados. O projeto foi
bem sucedido, e a MECTRON conseguiu
um produto que, segundo uma análise
preliminar, apresentou desempenho superior
ao especificado para os itens embargados,
com melhor sensibilidade e operando em uma
faixa de freqüência mais larga (CRESPO,
2004).

Durante visita realizada na MECTRON,
verificou-se que a antena espiral desenvolvida
pela empresa era muito semelhante àquelas
utilizadas no sistema MAGE do P-95. Naquele
momento vislumbrou-se a possibilidade de
que as antenas produzidas pela MECTRON
pudessem proporcionar uma alternativa
nacionalizada para o suprimento de reposição
das antenas utilizadas pelo equipamento de
detecção passiva (MAGE) do EMB-111.

Neste ponto, cabe ressaltar que levanta-
mentos feitos, de maneira informal, no
mercado internacional, sinalizam que o preço
de uma antena deste tipo pode alcançar U$
7.000,00. Este valor é significativamente su-
perior à estimativa inicial de preço sugerida
pela MECTRON para o seu protótipo.

Uma vez constatada, em caráter preli-
minar, a semelhança entre as duas antenas, e
considerando-se ainda o possível advento de
uma relação de custo favorável ao Comando
da Aeronáutica, decorre naturalmente a
necessidade de se estabelecer e/ou

operacionalizar uma metodologia de análise
que possibilite a verificação da compa-
tibilidade entre o protótipo desenvolvido pela
MECTRON e o sistema MAGE do P-95.

3.2 Operacionalização da Proposta
A operacionalização da proposta

ocorreria em quatro fases, a saber:
• Fase 1: Conformação da base técnico-

científica
Nesta fase deverão ser feitos o

levantamento bibliográfico e a organização
de uma base de conhecimentos que possibilite
a análise de antenas de banda larga
(independentes de freqüência). As antenas
espirais de banda larga têm como principal
característica a pequena variabilidade de
impedância (resistência ôhmica), padrão de
irradiação e polarização ao operar numa faixa
definida por uma razão de 40:1 entre a maior
e a menor freqüência (STUTZMAN, 1998).

• Fase 2: Definição do instrumental e dos
métodos a serem empregados na análise das
antenas

Nesta fase deverão ser estabelecidos os
procedimentos de análise e avaliação das
antenas, assim como a verificação dos
equipamentos e instalações necessárias para o
intento.

As medições poderão ser realizadas nas
instalações do Laboratório de Dispositivos
Irradiantes do Instituto de Fomento e
Coordenação Industrial (IFI) (câmara
anecóica).

• Fase 3: Ensaios
Por meio da utilização de equipamentos

como o Analisador de Espectro de
Radiofreqüência (RF) e o Gerador de Sinais
de RF, será possível levantar o diagrama ou
padrão de irradiação das antenas atualmente
utilizadas pelo sistema MAGE do P-95 (PN
29194260) e da antena do míssil MAR-1 (AD-
MAR-1), ao longo de toda a faixa de
operação do sistema.
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• Fase 4: Análise comparativa
Nesta etapa deverá ser procedida à

comparação das antenas, mediante o
confronto dos resultados das medições
realizadas.

A análise comparativa, portanto, nos
permitirá verificar a compatibilidade entre o
protótipo AD-MAR-1 e o equipamento
MAGE do P-95, visando a uma posterior
substituição da antena original (importada).
Para tanto, faz-se necessário definir os critérios
(ou requisitos) de compatibilidade, definidos
como o conjunto de características das antenas
comparadas que devem apresentar elevado
grau de semelhança, de forma que a
substituição seja praticável e aceitável.

3.3 Requisitos de Compatibilidade
Os requisitos de compatibilidade, listados

a seguir, abrangem características mecânicas
e de desempenho que devem ser verificadas
para que a viabilidade de utilização da antena
AD-MAR-1, com o equipamento MAGE do
P-95, seja confirmada.

3.3.1 diretividade e ganho
A diretividade é a medida da habilidade

da antena em concentrar energia em uma
direção, quando comparada a uma antena
isotrópica, a qual distribui a energia
eletromagnética igualmente em todas as
direções.

O ganho, por sua vez, é relacionado à
diretividade e à intensidade da potência
irradiada ou captada, de modo que, para uma
antena sem perdas, o ganho é igual à
diretividade. Assim sendo, o ganho se define
como a capacidade da antena de concentrar,
em uma direção particular, a potência
recebida pela mesma (STUTZMANN,1998).

Para efeito de comparação, portanto,
ganhos maiores denotam melhor qualidade
de projeto e, conseqüentemente, sinalizam um
melhor desempenho do equipamento
MAGE como um todo.

3.3.2 padrão de irradiação
O padrão ou diagrama de irradiação de-

fine a forma (tridimensional) como uma
antena distribui a energia eletromagnética no
espaço (STUTZMANN,1998).

O Padrão de irradiação da antena é um
fator crucial para o correto funcionamento e
tem influência direta na precisão de qualquer
equipamento MAGE. Portanto, para que as
antenas sejam compatíveis e cambiáveis,
devem-se verificar padrões de irradiação
muito semelhantes durante os ensaios
realizados, em toda a faixa de freqüência
utilizada pelo equipamento supracitado.

3.3.3 características mecânicas
Um aspecto importante diz respeito às

dimensões das antenas e demais características
mecânicas. Nesse contexto, deve-se estudar a
antena-protótipo produzida pela
MECTRON e a antena atualmente utilizada
no P-95, de modo que sejam sugeridas e
efetivadas as adaptações necessárias para que
a AD-MAR-1 possa ser instalada nas
aeronaves de patrulha.

Em função do que foi apresentado e
discutido, pode-se inferir que o protótipo
AD-MAR-1 poderá vir a constituir uma
alternativa compatível com o equipamento
MAGE instalado a bordo da frota de P-95
Bandeirante Patrulha, desde que atenda aos
requisitos de compatibilidade.

Desta feita, a implementação da proposta
sugerida no corpo deste artigo representaria
um importante passo na busca de uma
estratégica posição de independência em
relação a itens de GE, além do alcance de
uma condição logística e econômica
favorável.

Considerações Finais
Consoante as argumentações elencadas

até este ponto, confirma-se a necessidade de
se buscar alternativas para o suprimento de
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itens de guerra eletrônica obsoletos e/ou de
difícil aquisição, para aplicação nas aeronaves
P-95 Bandeirante Patrulha da FAB. Tal
condição motivou a proposição de uma
metodologia que apoiasse a busca de
alternativas nacionalizadas para o suprimento
dos referidos itens.

Entretanto, o desenvolvimento e a efetiva
implementação de um processo de análise/
avaliação de antenas, no âmbito do Comando
da Aeronáutica, pode ter outras importantes
implicações, com reflexos tanto no campo
técnico quanto no operacional.

Por exemplo, a metodologia empregada
para a avaliação das antenas em tela poderia
ser aplicada na aferição de todas as antenas
DF (Direction Finding) utilizadas pelas
aeronaves de patrulha. Após a compilação
dos dados obtidos a partir dos ensaios que
seriam realizados em todas as antenas da
frota, poderiam ser aplicados métodos
específicos de Análise Operacional, de forma
que fossem montados conjuntos de antenas
com o melhor desempenho possível.

Cabe ressaltar que todos os complexos
sistemas eletrônicos (destacando-se os de GE)
necessitam de antenas para interagir com o
ambiente eletromagnético. Assim sendo, a
perfeita compreensão do funcionamento das
antenas conforma o primeiro passo para a
exploração de todas as potencialidades dos
diversos sistemas de guerra eletrônica
empregados pela FAB. Conseqüentemente, a
metodologia proposta poderá ser aplicada,
ainda, na análise das antenas empregadas por
outras aeronaves e equipamentos utilizados
pela Força Aérea Brasileira, como alguns
dispositivos de guerra eletrônica da aeronave
A-1.

Por fim, verifica-se que por meio da
implementação da metodologia supracitada,
e uma vez confirmada a compatibilidade en-
tre o protótipo AD-MAR-1 e o equipamento
MAGE do P-95, será possível estabelecer uma

importante condição de independência em
relação ao suprimento de um item crítico de
GE e, ainda, considerar as vantagens logísticas
decorrentes da nacionalização de um item
caro e de difícil aquisição.

Em adição, outras implicações, de ordem
técnica e operacional, decorreriam do
desenvolvimento de um processo de análise
dessa natureza, o que viria a beneficiar não só
a Aviação de Patrulha, mas também outros
setores e aviações da Força Aérea.

O estabelecimento dessa condição
configurar-se-ia, sem sombra de dúvida, em
importante passo rumo ao fortalecimento das
diretrizes e objetivos preconizados pela
Política de Guerra Eletrônica de Defesa do
Ministério da Defesa, com importantes
reflexos de ordem econômica e grande
representatividade em termos de
independência tecnológica e consolidação de
soberania.
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Fomos, somos
... seremos?

*Major Brigadeiro do Ar R/R Lauro Ney Menezes1

1 Presidente da Associação Brasileira de Pilotos de Caça

Resumo

O presente artigo tem como objetivo promover a reflexão à cerca da Força Aérea
Brasileira, seus rumos e seus componentes, principalmente aqueles que ajudaram na
sua história e construção, pioneiros e fundadores. Por meio de palavras cheias de
experiência, emoção e orgulho, passado, presente e futuro do Poder Aereoespacial são
enaltecidos e questionados, seus mais nobres componentes são celebrados e afamados.
Aviadores, sonhadores, ousados, corajosos, batalhadores e guerreiros verdadeiramente
submetidos às duras provas da Guerra. Apaixonados pela arte de voar, pela máquina
e pelo seu emprego e, acima de tudo, orgulhosos de pertencer a Força Aérea Brasileira.

Palavras-chave: Força Aérea Brasileira. História. Arma Aérea. Pioneiros.

*Autor: Lauro Ney Menezes, Major Brigadeiro do Ar R/R, Presidente da Associação Brasileira de Pilotos de Caça, Conselheiro do
Instituto Histórico e Cultural da Aeronáutica e do Instituto de Geografia e História militar do Brasil. Contatos: Av. das Américas,
16.355, sala 204 – Recreio – RJ, CEP 22790-790. Tel. 21 3387-7826, fax. 21 3326-3210, cel. 219974-8079 ou e-mail: consult-
aero@veloxmail.com.br
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Para tanto...
...Estávamos alimentados pela paixão do

objetivo a atingir e conseguimos - à revelia
dos uniformes diferentes (que os havia) –
irmanar homens-de-arma em torno de
missões inferidas e não-militares, buscando
Independência e Destinação para as Aviações
de terra e mar.

...Tornamo-nos capazes de aplacar iras,
acomodar opiniões divergentes, minimizar
dúvidas, congregar místicas distintas e honrar
mitos - ainda parcialmente desvendados -
eliminar rotas de colisão, amalgamar posições
díspares, condescender com as incon--
gruências, diferenças de conceitos e, além
disso, fixar metas e estabelecer prioridades
para uma estratégia de sobrevivência.

...Movidos pelo desassombro, pela
ousadia sã, pela força de idéias unas, pelo
destemor em conspurcar os céus com
máquinas e gente e, fundamentados na certeza
do futuro, abjuramos idéias e posturas
sedimentadas por longo tempo...

...Contrariando homens, teses e compor-
tamentos, ocupamos espaço no Poder
Nacional, revelando lideranças e pensadores
perseverantes.

2 Fomos, portanto...
...Pioneiros e artesãos, às vezes incom-

preendidos porém corajosos, e, mais do que
nunca, apaixonados pela máquina e pela arte
de voar e seu emprego.

...Com coração, sentimento e alma,
capazes de compor as canções e os versos,
cheios de respeito e glorificação àquilo que a
todos impulsionava: a Aviação.

...Obstinados na busca de conquista do
objetivo, titulamo-nos soldados-do-ar,
bandeirantes do azul, filhos altivos dos ares,
profissionais das armas.

 ...E, submetidos às duras provas da
Guerra, pagamos alto preço pelo apren-
dizado e, amadurecidos e em apostolado,

transferimos aos mais jovens a experiência
ganha nos céus em chamas. Às novas gerações
que nos sucederam adjudicamos administrar
o legado, o patrimônio e a história que lhes
foi entregue com a estrutura já unificada e
conquistada porém, com a multiplicidade e
o exagero de encargos assumidos e inferidos,
em prejuízo da missão-primeira.

3 Somos...
...As gerações às quais coube dar forma

aos sonhos sonhados e plasmar o livre pensar,
fixar doutrina, romper hábitos e estabelecer
comportamento próprio. Criar mística e
mitos, decorrentes do legado.

...Aqueles que acomodaram “positivos e
negativos” em equação complexa que,
manipulada com maestria, sempre resultou
em somatório. Por decorrência dos
exemplos...

...Aqueles que, interpretando expectativas
e teses, acolhemos pensamentos distintos,
criamos linguagem própria, formulamos
soluções, muitas vezes insólitas.

...Os componentes das dezenas de
gerações que – mantendo os objetivos e em
busca do futuro sonhado pelos pioneiros –
aplicamo-nos com denodo da necessidade
de atitude à gestão dos opostos, buscando
executar os “encargos inferidos”,
tentativamente sem postergar o primordial.

...Aqueles que, respeitando o passado,
com benemerência e disposição para servir,
denegamos - por excessivo tempo - o
atendimento e o cumprimento da Destinação
Primeira: a profissionalização da Arma Aérea.

...Aqueles que, após mais de meio século
de praticar e conviver com teses colidentes,
nos encantamos com o bom cumprimento
das múltiplas tarefas inferidas e, sem perceber,
induzimos o arrefecimento do ardor que
fundamentou a idéia-conceito esposada pelos
pioneiros e fundadores: uma Força Militar
unificada e operacional.
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...Os que, ao adentrar o novo século,
repensando e percebendo o desvio de rota,
em heróica decisão, entendemos ser o
momento da reversão de prioridades.

Conclusão
Cabe, então, interrogar: Seremos?...
...Realmente hábeis para trocar o

excedente, o inferido, o complementar pela
nossa razão primeira de ser e que cabe
resgatar?

...Verdadeiramente de espírito aberto, com
a certeza do dever histórico já cumprido, para
conceder a “outrem” a maximização dos
espaços conquistados? Teremos o
desassombro, a neutralização das vaidades,
das paixões cultivadas, do orgulho pelos
sucessos obtidos no passado, para aceitarmos
a “troca dos fardados pelos de terno e
gravata”, para que eles assumam as missões
inferidas?

...Inteiramente capazes de - mantendo a
mesma perseverança, sabedoria e excelência
- nos dedicarmos à única tarefa que nos
propõe a sociedade brasileira, qual seja: o
exercício da carreira de profissionais da Arma
Aérea na defesa de nosso espaço aéreo.
Teremos, para isso, competência, devoção,
paixão, dedicação mesmo que com o
sacrifício de parte da história passada?

...Suficientemente grandiosos e
desassombrados para abdicar das conquistas
e das obras realizadas, para assumir, de modo
inequívoco, a única e gloriosa tarefa que nos
concede a Nação: o exercício da carreira de
Soldados-do-Ar, de Combatentes nos Céus,
de Guerreiros Alados, de Mestres e Artesãos
da Guerra Aérea, de Guardiães do Espaço?
Enfim, de componentes da FORÇA AÉREA
BRASILEIRA?

Seremos?...
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