
                                                                

0 
 

“Recortes... - Gen Ex Camara Senna 

 



                                                                

1 
 

“Recortes... - Gen Ex Camara Senna 

SUMÁRIO 

 

PREFÁCIO                                                                      

 

INTRODUÇÃO                                                                       

 

AGRADECIMENTO ESPECIAL A TODOS OS MILITARES QUE 

ESTAVAM AO MEU LADO E QUE ME ASSESSORARAM NOS 

MOMENTOS DIFÍCEIS. 

 

DEDICADO A UMA PESSOA QUE É MUITO IMPORTANTE EM MINHA 

VIDA. 

 

CAPÍTULO 1                                                                         

 

MISSÕES E DECISÕES DIFÍCEIS 

 

COORDENADOR DE SEGURANÇA DA CONFERÊNCIA DO RIO/ECO 92. 

 

OPERAÇÃO RIO – A PRIMEIRA OPERAÇÃO DE COMBATE AO CRIME 

ORGANIZADO, REALIZADO PELAS FORÇAS ARMADAS, APÓS O 

GOVERNO MILITAR. 

 

MISSÃO INOPINADA E DESAFIADORA: “DESOBSTRUÇÃO” DA 

CIDADE DO RIO NA GREVE DE CAMINHONEIROS. 

 

MANIFESTAÇÃO DE ALUNOS DA FACULDADE DE DIREITO DO RIO E 

AMEAÇA DE INVASÃO DO QG CML. 

 

REVOLUÇÃO DE 1964 NA BAHIA - UMA PROVA DE FOGO PARA UM 

2º TENENTE. 

 

INSPEÇÃO DA FORÇA DE PAZ NO HAITI. 
 

4 

5 

5 

6 

10 

10 

14 

20 

25 

29 

45 

10 



                                                                

2 
 

“Recortes... - Gen Ex Camara Senna 

49 

49 

52 

60 

63 

67 

73 

69 

73 

77 

79 

73 

49 

94 

CAPÍTULO 2 
 

PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES PIONEIRAS DO EXÉRCITO 

 

O MEU MAIOR TESTE DE RESISTÊNCIA FÍSICA E PSICOLÓGICA - O 

CURSO DE “COMANDOS”  NA BRIGADA PARAQUEDISTA. 

 

CRIAÇÃO DA SEÇÃO DE INSTRUÇÃO ESPECIAL DA AMAN. 

 

CRIAÇÃO DO CURSO DE POLÍTICA, ESTRATÉGIA E ALTA 

ADMINISTRAÇÃO DO EXÉRCITO. 

 

MODERNIZAÇÃO DA DOUTRINA DO EXÉRCITO COM A CRIAÇÃO DA 

DOUTRINA DELTA. 

 

PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA POLÍTICA NACIONAL DE DEFESA. 

 

TURMA PIONEIRA DA ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO 

EXÉRCITO – ESPCEX. 

 

CAPÍTULO 3 
v 

OUTRAS LEMBRANÇAS 

 - OUTRAS LEMBRANÇAS  

CURSO EM FORT SILL NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. 

 

CURSO DE ESTADO MAIOR NO PERU. 

 

ATIVIDADES PARAQUEDISTAS. 

 

VISITA À BASE BRASILEIRA NA ANTÁRTICA. 

 

 

 



                                                                

3 
 

“Recortes... - Gen Ex Camara Senna 

96 

100 

99 

106 

104 

118 

118 

114 

110 

108 

121 

121 

123 

127 

129 

96 

96 

CAPÍTULO 4 

 

PRINCIPAIS COMANDOS e CHEFIAS  

 

COMANDANDO O GRUPO ESCOLA DE ARTILHARIA. 

 

NA 3ª SUBCHEFIA DO EME – A DOUTRINA DO EXÉRCITO. 

 

NO COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR – BAHIA E SERGIPE. 

 

NA SECRETARIA GERAL DO EXÉRCITO. 

 

PASSAGEM PELA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.  

  

PRESIDÊNCIA DO CLUBE DO EXÉRCITO EM BRASÍLIA. 

 

NO COMANDO MILITAR DO NORDESTE. 

 

NO COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES. 

 

CAPÍTULO 5 

 

JÁ NA RESERVA – UMA EXPERIÊNCIA EMPRESARIAL 

 

CAPÍTULO 6 

 

AGRADECIMENTO  AOS MEUS PAIS 
 

CONCLUSÕES 
 

CURRÍCULUM VITAE 
 

AGRADECIMENTO FINAL 



                                                                

4 
 

“Recortes... - Gen Ex Camara Senna 

PREFÁCIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                

5 
 

“Recortes... - Gen Ex Camara Senna 

INTRODUÇÃO 

 
Este relato tem como objetivo apresentar, para os amigos, 

algumas das experiências mais significativas vividas durante 
meus 50 anos no Exército, até atingir o posto máximo na 
carreira, como General de Exército, em 2006. 

 
Não é uma biografia, pois pouca relevância dei à sequência 

cronológica dos fatos aqui narrados e também não entrei em 
detalhes rotineiros das funções que desempenhei ao longo da 
carreira. 

 
Achei mais atrativo mostrar aos leitores os “RECORTES” 

dos momentos mais marcantes da minha vida profissional, os 
quais exigiram difíceis decisões, extenuantes esforços físicos, 
grandes pressões psicológicas, missões de risco e 
participação, de modo pioneiro, em diversas fases das 
transformações da Força Terrestre ao longo da minha vida no 
Exército. 

 
Não é meu objetivo, que esse trabalho tenha uma grande 

divulgação. Ficaria muito satisfeito em saber que ele foi lido 
pelos amigos e parentes mais próximos e, em especial, os 
meus netos para saberem, no futuro, quem foi o vovô.  

 

 Agradecimento especial a todos os militares que estavam 
ao meu lado e que me assessoraram nos momentos 
difíceis. 

 
Os fatos, da forma como aqui são narrados, poderiam dar 

aos leitores a impressão que não estou valorizando a 
participação dos meus comandantes, comandados, instrutores, 
assessores e amigos que, por ocasião desses eventos, 
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estavam ao meu lado e me ajudaram, assessoraram ou 
orientaram. 

 
Optei, nessa apresentação, por evitar citar muitos nomes, 

para não ser injusto, caso me esquecesse de alguns deles e 
também para que a leitura não fique cansativa. 

 
No entanto, quero deixar bem claro, que devo esse meu 

sucesso profissional à competência, dedicação, sacrifício e 
amizade daqueles que, nos momentos difíceis, estavam 
comigo se empenhando ao máximo para que melhor 
cumpríssemos as missões.        

 
Dedicado a uma pessoa muito importante em minha vida, 
que me acompanhou e me apoiou por mais de 50 anos: 
Minha esposa Telma. 

    
Vou começar esse breve relato fazendo uma especial 

referência à minha querida esposa Telma. Companheira de 
mais de 50 anos, que sempre esteve ao meu lado em mais de 
vinte mudanças, enfrentando comigo todas as dificuldades e, 
muitas vezes, tendo que superar sozinha os problemas de 
saúde e educação dos filhos.  

 
Tive uma vida militar muito agitada, com muitas ausências e 

participando de atividades preocupantes, e ela sempre me deu 
o estímulo e o apoio que precisava. 

 
Durante grande parte da minha vida, moramos em vilas 

militares e, nesses ambientes, as amizades e contatos são 
predominantemente no âmbito da “família militar” e, uma 
importante característica de Telma é a facilidade de fazer 
amizades e ser querida por todas as esposas dos militares. 
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                        Casamento em Salvador 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
                          

                              Ainda jovens                                           Telma agora 
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Nas ocasiões em que exerci funções de Comando, Telma 
muito me ajudou, criando sempre um ambiente de amizade, 
organizando eventos beneficentes e mantendo sempre um 
clima de alegria e de coesão com os subordinados e suas 
famílias. 

 
Não me lembro, em nenhum momento, de algum 

desentendimento dela com outra esposa de oficial, de qualquer 
posto. 

 
Conheci Telma em Salvador na época da Revolução de 64. 

Lá nos casamos e fomos morar em Resende. A partir daí 
moramos no Leme, Vila Militar do Rio, Resende, Forte Sill nos 
EUA, Edifício da Praia Vermelha, Brasília, Lima no Peru, São 
Conrado no Rio.  

 
Fui então promovido a General e fomos para Brasília, depois 

Salvador, onde fui promovido a General de Divisão, e então 
voltamos para Brasília. 

 
Durante os três anos que fui Presidente do Clube do 

Exército, Telma foi muito importante na organização dos 
eventos sociais.  

 
Como General Exército, moramos em Recife e em Brasília, 

quando então, em 2006, passei para a reserva.  
 
Na reserva, continuamos morando em Brasília até final de 

2018. Nesse período trabalhei na área de consultoria e 
assessoramento de várias empresas nacionais e estrangeiras. 

   
Em 2018 nos mudamos para Itajubá para ficarmos mais 

perto dos filhos e netos. 
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Temos 3 filhos: 
 
- Marco Antônio, engenheiro, trabalha na Helibrás, casado 

com Lucimeire e têm 2 filhos, Ana Sophia e Rafael; 
 
- Ricardo, casado com Cristina, faixa preta e professor de Jiu 

Jitsu, tem uma Academia no Jardim Botânico;  
 
- Roberto, administrador de empresas, diretor da franquia 

Ginástica do Cérebro. 

 
A partir daqui, passo a relatar os aspectos mais 

significativos dos meus 50 anos no Exército.                                   
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CAPÍTULO 1 

 

MISSÕES E DECISÕES DIFÍCEIS 

 

COORDENADOR DE SEGURANÇA DA CONFERÊNCIA DO RIO 

          Reunião de 130 Chefes de Estado no RIOCENTRO em 1992. 
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Nesse evento ocorreu a mais difícil e desafiadora 
decisão que tive que tomar.  
    

Ano de 1992, eu era Coronel e servia na Seção de 
Planejamento do Comando Militar do Leste, quando fui 
designado como Coordenador de Segurança da Conferência 
do Rio (ECO 92), na área do RIOCENTRO. 
 

No dia do encerramento do evento, eu estava no Centro de 
Controle de Segurança, no mezanino envidraçado do 
Riocentro, de onde tinha uma ampla visão para toda a área 
onde estavam sendo realizados os trabalhos, quando recebi 
uma comunicação do setor de inteligência de que haviam 
recebido um telefonema anônimo informando que havia uma 
bomba pronta para explodir a qualquer momento no 
Riocentro. 
 

Nesse dia estavam reunidos num grande auditório mais de 
130 Chefes de Estado dos principais países. 
     

Ali de cima, eu observava milhares de participantes, 
especialistas em meio ambiente, funcionários da ONU, 
imprensa nacional e internacional, organizadores e funcionários 
de apoio e pessoal de segurança. 
    

Pedi à Polícia Federal e demais órgãos de segurança que 
fizessem uma minuciosa varredura em toda a área. Eles 
retornaram uma hora depois e me informaram que nada havia 
sido encontrado. 
 

Perguntei aos chefes dos órgãos de Segurança da Polícia ali 
presentes qual era risco estimado e o que sugeriam pois, para 
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o caso de ameaça de bomba, a solução recomendada seria a 
evacuação do Riocentro. 

 
Cada um deu a sua opinião, mas senti que havia um certo 

receio por parte deles em fazer uma afirmação mais incisiva 
pois poderiam, no caso de ocorrer um acidente, ser 
responsabilizados por essa opinião. 
     

Nesse momento senti que estava em minhas mãos a decisão 
de evacuar ou não o Riocentro, pois não adiantaria levar o 
problema ao meu superior no QG do CML, pois ele não teria 
nem tempo e nem todos os elementos para tomar essa decisão. 
Pedi então para todos os chefes de segurança saírem da minha 
sala e por 5 minutos refleti sobre os riscos, vantagens e 
desvantagens de uma evacuação Riocentro.  
     

Como o pessoal de segurança me havia dito que a 
possibilidade de existir essa bomba era de aproximadamente 
5%, tomei a difícil decisão de nada informar aos organizadores, 
desconsiderar a informação e pedir sigilo com relação à 
ameaça recebida. 

 
Avaliei que uma ordem de evacuação dos pavilhões poderia 

causar um pânico geral e inviabilizar prosseguimento do evento 
com a retirada em emergência dos Chefes de Estado, o que 
teria uma repercussão internacional e, se a bomba não viesse 
a detonar após essa evacuação, fatalmente seriamos criticados 
por causar o pânico sem razão e o grande evento internacional 
seria motivo de críticas em todo o mundo, e por muitos anos. 

    
Hoje, quando vejo os comentários na imprensa sobre a 

importância da ECO 92 para a humanidade, a excelência na 
sua organização no Brasil e o alto nível de segurança oferecido 
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pela Cidade do Rio, fico a pensar sobre o acerto da minha 
decisão. Se eu decidisse por uma evacuação como medida 
preventiva, teria sido um exemplo de fracasso do Brasil em 
sediar tão importante evento.  

 
O grande ensinamento é que um Comandante muitas vezes 

tem que decidir, em curto prazo, sem contar com o Escalão 
Superior. Tem horas que não adianta transferir o problema para 
o seu Chefe, se ele não tem nem tempo e nem dispõe dos 
elementos principais para tomar a decisão. 

 
Você então passa a ser o único responsável por tudo que 

possa acontecer. 
 
Tinha a certeza que se a decisão tivesse sido evacuar o 

Riocentro, hoje, toda vez que fossem falar da ECO 92, viriam 
os comentários relembrando esse fato. 

 

                                                  

ECO 92, o primeiro retorno das tropas às ruas após o Governo Militar. 
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OPERAÇÃO RIO – A PRIMEIRA OPERAÇÃO DE COMBATE AO 

CRIME ORGANIZADO, REALIZADA PELAS FORÇAS 

ARMADAS, APÓS O GOVERNO MILITAR. 

 
Em 1994, eu era recém promovido a General de Brigada e 

comandava a Artilharia Divisionária (AD1), na Vila Militar, 
quando recebi do então Ministro do Exército a missão de 
coordenar essa operação contra o crime organizado.  

    
Era uma operação de GLO (Garantia da Lei e da Ordem) 

realizada em parceria entre o Governo Federal e o Governo do 
Rio e tinha a abrangência em todo o Estado do Rio de Janeiro. 
O Presidente era Itamar Franco.  
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Na década de 90, aumentaram significativamente os 
enfrentamentos armados entre traficantes e a polícia e também 
entre grupos de traficantes rivais. Nesses enfrentamentos, os 
traficantes demonstraram já ter um poder de fogo maior que a 
PM em algumas comunidades que dominavam.  

    
O objetivo da Operação Rio era a redução da violência 

urbana no Estado do Rio, criando condições para que a 
polícia pudesse voltar a entrar nas comunidades 
dominadas pelos traficantes. 

    
O Governo Brizola havia proibido que a PM entrasse nas 

comunidades e, com isso, os traficantes puderam melhor se 
organizar, se armar e dominar territórios. 

    
A Polícia Militar possuía poucos fuzis e não tinha ainda 

desenvolvido uma tática para operar com grandes efetivos em 
enfrentamentos de maior intensidade.  

    
O Comandante Geral da Operação Rio era o Comandante 

Militar do Leste, e as tropas empregadas, do Exército, 
Fuzileiros Navais, Infantaria da Aeronáutica, BOPE e Batalhão 
de Choque, além das Polícias Civil, Federal, Rodoviária 
Federal, e outros meios, todos passaram ao Controle 
Operacional do Comando Militar do Leste. 

    
Apesar de eu ser o General mais moderno dentre os demais 

Generais da guarnição do Rio na época, fui designado para ser 
o coordenador “o executivo” da operação. 

    
Quando o meu nome foi divulgado pela TV, em poucos 

minutos a rua em que morava em São Conrado ficou lotada 
com carros da imprensa para me entrevistarem. 
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A solução foi recebê-los na portaria do edifício e em alguns 
minutos respondi às perguntas. Como eles não saiam da frente 
do prédio e já estavam com grandes câmeras tentando filmar 
até o movimento dentro do apartamento, a solução foi, no dia 
seguinte, me mudar, com a família, para um apartamento 
temporário num prédio da Fortaleza de São João. Era um lugar 
mais seguro e isso me tranquilizou, pois comecei também a 
receber ameaças de traficantes. 

       No Congresso, Min Ex Gen Zenildo, CML Gen Mey e eu. 

  
Dois dias depois, fui chamado à Brasília pelo Ministro do 

Exército para participar da uma reunião com o Presidente 
Itamar Franco e apresentar uma ideia da operação. Nessa 
reunião com o Presidente, fiz uma estimativa dos recursos 
necessários e a necessidade do apoio da Marinha, Força 
Aérea, Polícia Federal e outros. 

 
Alguns dias depois voltei a Brasília para fazer uma 

apresentação da operação para a Comissão de Defesa no 
Congresso.    



                                                                

17 
 

“Recortes... - Gen Ex Camara Senna 

    Essa operação foi o primeiro retorno das Forças Armadas às 
ruas, em operações de combate, após o período dos governos 
militares.  
 

Com a experiência que havíamos adquiro na ECO 92, 
planejamos e organizamos uma operação de grande porte 
envolvendo forças militares e policiais. A Operação Rio foi de 
curta duração, aproximadamente 4 meses.     

    
Realizamos continuadas ações de cerco, busca e captura, 

nas principais favelas do Rio.  
    
As operações eram realizadas com o efetivo valor Brigada, 

na frequência de uma a duas por semana. A cidade viveu um 
período de grande sensação de segurança e a aceitação 
popular divulgada pela mídia era, em média, de 70 a 75% na 
cidade do Rio.  

 
Na Operação Rio houve pouco confronto direto com as 

Forças de Segurança. Eles sabiam que iam perder. Preferiam 
esconder as armas e se homiziar nas matas próximas. Assim 
foi mais fácil capturá-los. 

    
Empregávamos grandes efetivos como fator dissuasório, 

pois a ideia era mostrar que o Estado estava reassumindo o 
controle do território dominado pelo crime organizado. Só como 
exemplo, no morro do Alemão, foram empregados 
aproximadamente 10.000 militares e policiais. Alguns definiam 
essas ações como um “choque de autoridade”.        

    
A seguir, um trecho comum das minhas entrevistas nos 

jornais da época:  



                                                                

18 
 

“Recortes... - Gen Ex Camara Senna 

“Um bando armado com armas de guerra, com líderes 
conhecidos (até em âmbito nacional), que dominam um 
território e a sua população, que criam suas próprias leis e são 
seus executores (incluindo a pena de morte), que impedem a 
entrada de empresas de serviços públicos e órgão do governo, 
que enfrentam com armas de fogo as forças federais e 
estaduais, que ameaçam de morte juízes e delegados, que 
dizem abertamente para a imprensa que não têm medo da 
justiça pois estarão na ruas em alguns dias e que continuam 
comandando o tráfico de dentro dos presídios, não podem ser 
tratados como criminosos comuns pois enfrentam o Estado e 
comprometem a Segurança Nacional. 

    
Na verdade, são uma mistura de bandidos, traficantes, 

homicidas, guerrilheiros e terroristas e, como tal, têm que ser 
julgados por leis específicas, por tribunais especiais e 
cumprirem penas muito mais rigorosas. Uma lei específica 
semelhante à antiga Lei de Segurança Nacional deveria ser 
aprovada com urgência”. 

Essa é a minha opinião. 
   
Na Operação Rio, houve uma grande quantidade de 

bandidos detidos (mais de 50 em cada ação nas comunidades), 
porém, percebemos uma negligência - talvez proposital - do 
Governo do Rio na época pois a Polícia Civil não recebeu os 
meios necessários para conduzir uma enorme quantidade de 
processos. 

 
Em suma, todos sabiam que aqueles detidos nas operações 

eram os principais envolvidos com o tráfico e a violência, porém 
não foram reunidas as provas concretas para que eles fossem 
denunciados judicialmente, processados e condenados. 
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Sentíamos que a Justiça do Rio de Janeiro estava motivada 
para pôr fim a esse estado de insegurança e de alta 
criminalidade, mas a legislação não ajudava.   

    
Considero o resultado da ação militar muito boa pois, 

aproximadamente 70% dos bandidos procurados pelos 
órgãos de inteligência das forças de segurança foram 
capturados e entregues às delegacias.  

     
Assim, pouco a pouco, a maior parte dos detidos na 

operação (estimo mais de 600) foram sendo liberados pela 
justiça. 

   
Ao final de 3 meses, por sugestão minha, o CML propôs ao 

Presidente a finalização das operações, no momento em que 
começamos a ver uma grande parte dos detidos voltarem às 
ruas. 

    
Eu considerei a operação, sob aspecto militar, como um 

sucesso, mas o resultado como um todo não foi o desejado, em 
virtude da liberação dos bandidos pela justiça, além da polícia 
não ter assumido o espaço deixado pelas Forças Armadas. 

    
Ao término da operação fui condecorado com a Ordem do 

Judiciário do Estado do Rio.  
     

Foi um excelente trabalho das tropas empregadas e a 
primeira grande experiência de um trabalho “interagências” 
envolvendo estados maiores conjuntos de vários Órgãos de 
Segurança e Órgãos dos Governos Federal, Estadual e 
Municipais.  
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MISSÃO INOPINADA E DESAFIADORA: “DESOBSTRUÇÃO” DA 

CIDADE DO RIO DE JANEIRO NA GREVE DE 

CAMINHONEIROS. 

    Caminhoneiros em greve bloqueiam os acessos à Cidade do Rio 
     

Essa missão foi inopinada, requeria uma imediata decisão e 
foi também um grande desafio. 

    
Tive que comandar uma operação de desbloqueio dos 

acessos ao Rio de Janeiro em uma greve de 
caminhoneiros. Foi uma missão de curtíssima duração, 
inédita e original. 

    
Era o ano de 1992. Eu era Coronel e servia no Estado Maior 

do CML. O Comandante era o Gen Denys. 
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Eu vinha dirigindo pela manhã, de São Conrado, onde 
morava, para o QG, quando ouvi pela rádio CBN que os 
caminhoneiros, em greve, estavam bloqueando todos os 
acessos à cidade e causando enormes engarrafamentos nas 
estradas. 

 
Quando cheguei no QG e estava trocando de roupa no 

vestiário, chegou um oficial e me disse para me apresentar 
urgente ao Cmt Militar do Leste. Disse para ele que, após trocar 
a farda, iria falar com o comandante. O Oficial então me disse 
que era urgente, antes mesmo de botar o uniforme. Nesse 
momento percebi que era algum problema sério e me passou 
pela cabeça que algo tinha a ver com a greve. 

    
Quando entrei no gabinete do Gen Denys, ele me perguntou 

se eu sabia o que estava acontecendo na cidade. Disse-lhe que 
havia escutado no rádio que a cidade estava bloqueada. 

    
Ele se levantou, apontou o dedo para mim e disse: 
 
“Camara Senna, DESOBSTRUA a cidade do RIO DE 

JANEIRO”. Pode escolher as tropas que achar necessárias 
e peça para o Chefe do EM avisar aos comandantes para 
passá-las ao seu Controle Operacional desde já. Execute a 
operação agora”.  

    
Não deu tempo nem de perguntar qual o respaldo legal para 

esse emprego de tropa e até hoje não sei se essa ordem foi 
determinada pelo Ministro do Exército ou autorizada pelo 
Governo do Estado. “Missão dada é missão cumprida”.  

    
Falei com o Chefe do EM e pedi para passar ao meu controle 

operacional os Batalhões de PE, Guardas, o de Pronta 
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Resposta da Vila Militar e elementos da Polícia Militar. Eram 
08:00 horas da manhã e as tropas já estavam em seus quartéis. 
Isso me facilitou muito.  

 
Voltei ao vestiário e coloquei o uniforme operacional, com a 

pistola 9mm.         
  
Peguei o meu telefone celular e arrisquei ligar para um piloto 

de helicóptero da Polícia que havia trabalhado comigo na ECO 
92. Por sorte ele estava voando, me atendeu e se colocou à 
minha disposição. Pedi que dentro de 30 min me pegasse em 
algum local de pouso próximo ao QG. 

    
Escalei emergencialmente dois oficiais da minha Seção para 

me ajudarem a coordenar a operação. 
 
Eram 3 grandes pontos de bloqueio e eu tinha 3 Batalhões a 

minha disposição. 
 
O Plano de Operações foi montado em poucos minutos. 

Determinei que um Batalhão fosse para o bloqueio na entrada 
da Rio-São Paulo, outro para a entrada da Rio-Petrópolis e o 
terceiro para a Ponte Rio-Niterói e que, o quanto antes, 
iniciassem o deslocamento para as suas áreas de emprego. 
Cada batalhão deveria levar uma equipe de mecânicos e 
eletricistas. 

 
Voltei a contatar o piloto da Polícia e perguntei onde ele iria 

pousar. Não acreditei na resposta pois ele disse que ia pousar 
na avenida em frente ao QG, e que não precisava interromper 
o trânsito, pois ele sabia o jeito de “espantar” as pessoas, carros 
e ônibus. Não acreditei no que vi. Ele se aproximou e forçou o 
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pouso na pista movimentada, com ônibus, carros e pedestres e 
com vários fios passando de um lado para o outro da avenida. 

Conseguiu pousar sem problema, entrei na aeronave e, com 
o celular, perguntei se as tropas já estavam se deslocando. Os 
comandantes responderam que sim. 

    
Nesse momento repassei a cada Cmt de Batalhão o 

Conceito da Operação do modo mais simples: “ao chegarem ao 
local bloqueado, reunir os caminhoneiros e avisar que dentro 
de 10 minutos o caminhão que ainda estivesse na pista seria 
arrombado, feita ligação direta e seria retirado da pista. 

     
Determinei que os líderes do movimento, em cada bloqueio, 

deveriam ser detidos e entregues à Polícia Federal.  
    
Aproximadamente às 10:30 horas as tropas estavam em 

suas áreas de emprego e iniciaram as ações.    
    
Os poucos caminhões que se negaram a sair foram retirados 

da estrada pelos nossos motoristas. Alguns tiveram os vidros 
quebrados para que nossos mecânicos entrassem. Os demais 
caminhoneiros ao verem o que estava acontecendo, e que não 
haveria mais negociação, entraram em seus caminhões e 
começaram a liberar a pista. Naquela época os caminhões não 
tinham chave eletrônica. 

    
Com o helicóptero, eu fui a cada local de desbloqueio para 

avaliar o que estava acontecendo, conversar com o 
comandante e orientar a operação. 

    
Não acreditei no que vi. Em uma hora, ou seja, por volta das 

11:30, milhares de automóveis, ônibus e caminhões que 
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estavam parados nos “megaengarrafamentos”, começaram a 
se movimentar. 

    

Tudo tão rápido que a imprensa nem apareceu. A sorte é que 
não haviam câmeras nos celulares nessa época. 

 

Nenhum ferido e nenhum caminhoneiro precisaram ser 
presos. O líder da greve foi detido e entregue à Polícia Federal. 

 
Ao meio dia tudo estava normalizado na cidade. 
     
Voltei ao QG e novamente fiz aquele pouso de helicóptero 

“maluco”. Fui ao Gabinete do Gen Bayma Denis e ele já estava 
me aguardando. 

    
Me cumprimentou pela missão e me disse: 
 
“Camara Senna, você é um cara de sorte, não pensei que 

conseguisse fazer isso tão rápido”. 
 
Pensei em falar “nem eu”, mas, não o fiz. 
    
À tarde convoquei uma reunião com os comandantes de 

tropa e os cumprimentei pela missão muito bem cumprida.  
    
Hoje, pensando nessa operação, concluo que o fator de 

sucesso foi a presteza com que tudo ocorreu. 
 
Tudo deu certo, Deus ajudou, até o helicóptero apareceu na 

hora. 
 
Essa presteza possibilitou uma enorme surpresa e não 

posso deixar de considerar que o Gen Bayma estava certo. Foi 
também uma tremenda sorte. 
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MANIFESTAÇÃO DE ALUNOS DA FACULDADE DE DIREITO 

DO RIO DE JANEIRO E AMEAÇA DE INVASÃO DO QG CML. 

     Praça em frente ao QG do Comando Militar do Leste, onde ocorreu o incidente. 
 

Ainda em 1993 ocorreu um outro fato também inédito, que 
mais uma vez tive que solucionar e que implicou numa 
arriscada decisão. Digo inédito porque o Exército não era 
empregado em missões externas, de GLO, desde os Governos 
Militares e não tinha experiência, nem respaldo jurídico para 
essas missões.  

    
Eu era Coronel e estava como Subchefe do EM do CML 

quando o pessoal da Inteligência, no início do expediente, veio 
me informar que estava ocorrendo uma concentração de 
estudantes em frente à Faculdade de Direito que existe próxima 
ao Campo de Santana, a umas três quadras do QG do CML, no 
centro do Rio. 

    
Essa Faculdade já era bem conhecida por nós desde 1964, 

pois o seu Centro Acadêmico – CACO - era uma das fortes 
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células comunistas na época e muitos dos seus integrantes 
haviam sido presos. 

 
  Essa concentração tinha como objetivo o deslocamento 

para a frente do QG, a fim de protestarem contra o “Golpe 
Militar de 64”, pois estava próximo à data do seu aniversário. 

    
Já haviam alguns informantes nossos infiltrados no 

movimento. Me informaram que a quantidade de estudantes 
estava aumentando bastante e que estava previsto um 
deslocamento para a frente do QG dentro de pouco mais de 
uma hora. 

    
Pergunte então ao Oficial da Inteligência se já tinham 

informado isso ao Cmt do CML ou então ao Ch EM. Disseram 
que o General Ch EM só viria à tarde e que o Gen Cmt havia 
ido para a reunião de Promoção de Generais em Brasília, ou 
seja, eu era a maior autoridade no QG CML e caberia a mim 
tomar alguma iniciativa. Mais uma vez não havia tempo útil para 
conversar com meus chefes. Mais uma vez “sobrou para mim” 
e tinha que decidir. 

    
Fiz um rápido estudo de situação com o Chefe da Seção de 

Operações do QG e chamamos, com urgência, uma 
Companhia da PE e todos os cães que tivessem, com a 
finalidade de dissuadir os manifestantes de forçarem a entrada 
no QG 

    
O oficial da 2ª Seção me informou que a concentração 

estava aumentando bastante e que pelo megafone estavam 
orientando os estudantes para forçarem a invasão do QG. 
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Formulei rapidamente o plano de ação. Colocaríamos um 
cordão de isolamento com soldados da PE em linha, com a 
distância de um metro entre um e outro, na calçada em frente 
ao QG. A missão desse pelotão de isolamento era avisar aos 
manifestantes que, a partir daquela linha, não poderiam mais 
avançar. 

    
A Companhia de Choque ficou dentro do QQ, assim como o 

pelotão de 15 cães. 
    
Nesse momento percebi que eu seria o grande responsável 

pelo que acontecesse nesse incidente e, se algo desse errado, 
isso cairia como uma bomba na reunião do Alto Comando, do 
Exército que estava acontecendo naqueles dias em Brasília. 
Nessa reunião eu já estaria sendo avaliado para promoção a 
general. Ainda não era a minha vez de ser promovido, mas, se 
algo desse errado isso seria altamente prejudicial para mim.   

    
Fiquei na janela da minha sala no QG, de onde tinha uma 

ampla visão para a Av. Presidente Vargas, para os 
manifestantes e para nossa tropa. Me avisaram que o 
deslocamento estava começando e levaria não mais que 10 
minutos para chegarem na frente do QG. 

    
Do meu observatório, vi aquela enorme turba com quase mil 

estudantes com faixas, cartazes e som. 
    
Vi quando atravessaram a Av. Presidente Vargas em frente 

ao QG e estavam chegando próximo a linha de isolamento. 
Ignoraram a linha de isolamento da PE e começaram a 
forçar o seu recuo, aos gritos, dizendo que iam invadir o 
QG. 
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Nesse momento, seguindo o planejamento, os portões do 
QG foram abertos e deles saíram uns 15 cães de guerra e 1 
Companhia de Choque da PE com escudos e em acelerado 
rápido. Partiram para cima da turba com os cães à frente, guia 
longa, numa ação frontal contra eles. 

 
Da sacada do QG me surpreendi com a imediata reação da 

turba. Era um cenário de pânico. Fizeram meia volta e correram 
para atravessar a Av Presidente Vargas deixando placas e 
cartazes no chão. 

 
Fiquei receoso, pelo risco dos manifestantes, em desespero, 

serem atropelados pelos ônibus e carros. Por sorte isso não 
aconteceu. 

    
Em menos de 5 minutos desapareceram os, 

aproximadamente, mil estudantes.       
     
Ninguém ferido e tudo foi tão rápido que nem a imprensa 

presenciou o fato e, mais uma vez, como não havia câmeras 
nos celulares, nada ficou registrado.    

    
Cumprimentei a PE pela excelente missão cumprida.   
    
Respirei fundo e agradeci a Deus ter dado tudo certo.  
 
Relatei o fato ao general Chefe do EM. Ele tomou um susto 

e perguntou o que a imprensa falou. Nada, falei. 
    
Missão simples, porém, de alto risco para a imagem do 

Exército e até para a minha promoção.    
   
Alguns meses depois fui promovido a General. 
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REVOLUÇÃO DE 1964 na BAHIA 

       UMA PROVA DE FOGO PARA UM 2º TENENTE 

 

           Hoje O Globo diz que foi um golpe militar. 
 

-  INÍCIO DE ABRIL EM SALVADOR 

    
Em 1964 eu era 2º Tenente e estava servindo em Salvador, 

na Bateria de Artilharia de Costa, bairro de Amaralina. 
 

Este quartel, apesar de ter um efetivo de aproximadamente 
250 militares, sendo a maior parte deles recrutas recém 
incorporados, teve um papel muito importante nesse evento 
histórico. 

    
Era subcomandante da Unidade o Capitão Evandro, que 

tinha um relacionamento muito grande no meio civil e uma forte 
liderança entre os oficiais que serviam em Salvador. Ele 
organizava reuniões com civis e militares para discutirem (na 
época se usava o termo “conspirar”) a situação nacional, a 
ameaça comunista, os rumos que o país estava tomando e as 
ações que deveriam ser tomadas, caso o quadro de subversão 
da ordem evoluísse. 
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Ele mantinha contato com oficiais no Rio de Janeiro e São 
Paulo que estavam insatisfeitos com a situação e dispostos a 
tomar atitude caso o Presidente João Goulart insistisse em 
implantar no país um regime comunista. 

    
Nós, oficiais que servíamos em Amaralina, íamos recebendo 

do Cap Evandro as notícias do que estava sendo tramado no 
âmbito do Exército como reação ao movimento de 
“comunização” do país. 

    
No âmbito do quartel, passamos a incrementar a instrução 

da tropa, na sua maioria recrutas, para prepará-los para 
possíveis ações reais de combate. 

    
O armamento da Bateria, além dos enormes canhões 152 

mm de Artilharia de Costa, que nada serviam para o tipo de 
operação que esperávamos, era constituído por fuzis antigos, 
metralhadoras Madsen, 8 bazucas e 4 canhões obsoletos 
Krupp 75 mm usados para salvas. 

    
Eu era o Comandante da Linha de Fogo. Já prevendo que 

iríamos utilizá-los, fizemos a manutenção desses canhões 75 
mm, e havia no paiol uma pequena quantidade de granadas 
reais. Executamos 3 tiros de teste na direção do mar e eles 
funcionaram bem. 

    
No dia 30 de março recebemos do Cap Evandro a 

informação de que “amanhã ou depois” uma revolução 
anticomunista iria explodir no Brasil. 

    
No dia 1 de abril, recebemos a ordem de ocupar o centro da 

Cidade de Salvador. 
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    As tropas operacionais em Salvador eram a Bateria de 
Amaralina e o 19º Batalhão de Caçadores. A Aeronáutica tinha 
uma Base Aérea em Itapuã e a Marinha a Capitania dos Portos. 
Nada tínhamos de informações sobre o posicionamento político 
deles.  

 
O 19º BC recebeu ordem de se deslocar para Camaçari para 

ocupar a refinaria da Petrobrás. Em Salvador ficou somente a 
tropa da Bateria de Amaralina. 

    
O Comandante da Unidade me deu a missão de organizar 

uma tropa no valor Companhia e me deslocasse ainda pela 
manhã para a Praça 2 de Julho, próximo ao Palácio do 
Governo. Como já estávamos em apronto operacional desde a 
véspera, rapidamente nos deslocamos para a praça levando 2 
canhões 75mm e munição real.  

    
O Comando da 6ª RM enviou um Coronel para explicar ao 

Governador o que estava acontecendo e perguntar se ele 
estava contra ou a favor do movimento. Ele disse que iria fazer 
alguns contatos e daria em curto prazo a sua posição, se 
favorável ou não ao movimento. 

    
Nesse momento um jipe se aproximou de mim e um Coronel 

do QG me deu a ordem de deslocar a tropa para a frente do 
Palácio do Governo que ficava a uns 150 metros, ficando em 
condições de, mediante ordem, invadir o Palácio e prender o 
Governador caso ele se decidisse contra a Revolução. 

    
Desloquei a tropa a pé, imediatamente e em acelerado, e 

levei um dos canhões. É interessante que eu era 2º tenente, 
tinha 23 anos, e estava pela primeira vez no comando de uma 
tropa em missão real.  
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    A minha maior preocupação nesse momento era o fato de 
existir uma Companhia de PM na segurança do Palácio.  
 

Posicionei o canhão em frente ao Palácio, apontei um deles 
para a porta central e mandei preparar a granada. Se tivesse 
que invadir o prédio, daria um tiro de canhão, com uma granada 
inerte, na pesada porta central e, pela abertura, a tropa invadiria 
para ocupar os andares e enfrentar qualquer reação da PM. 

     
Nesse momento fiquei torcendo para que o Governador se 

decidisse favorável a nós. Vi, poucos minutos depois, a 
imprensa entrando no Palácio e ele então fez uma declaração 
pública de apoio aos militares. Respirei aliviado pois a tensão 
havia chegado ao grau máximo.  

     
É interessante que, quando se é tenente, não se avalia a 

pertinência da missão e as suas consequências e riscos. 
Ordem dada é ordem a ser cumprida.  

     
Um aspecto que cabe lembrar é que neste primeiro dia que 

permaneci na Praça 2 de Julho, no centro de Salvador, não 
houve nenhuma reação popular contra as nossas tropas. 
Houve apenas um incidente no Sindicato dos Petroleiros que 
organizaram uma manifestação. 

 
Eles eram bem atuantes e tinham muita força política. Foi 

então enviada um pelotão, comandado por um outro tenente, 
também do Quartel de Amaralina, embarcado em viaturas 
sobre lagartas, as quais eram usadas para tracionar os 
canhões pesados, com a finalidade de dissolver a 
manifestação. Em poucos minutos não havia mais ninguém na 
rua em frente. 
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Essa foi a única ação que requereu uma reação mais 
ofensiva da tropa. O normal eram as pessoas pararem perto de 
nós para perguntar o que estava acontecendo. Já tínhamos até 
um sargento escalado para conversar e informar aos curiosos. 

 
Soube nesse dia que uma enorme quantidade de pessoas, 

predominantemente estudantes universitários, estavam se 
apresentando no quartel de Amaralina para, se necessário, 
lutarem do nosso lado. Uma praça em frente ao quartel ficou 
lotada de carros.  

    
Posteriormente, muitos desses universitários e outros civis 

foram utilizados para acompanharem as equipes de militares 
na detenção dos líderes estudantis e outros comunistas que 
pregavam a luta armada.  

    
    Neste dia, por volta das 19 horas, recebi ordem para retornar 
ao quartel pois não tinha ocorrido nenhuma reação na Cidade 
de Salvador. A cidade estava calma.   

    
Em Camaçari o 19º BC impediu qualquer tipo de reação ou 

sabotagem na refinaria da Petrobrás. 
     
Os comunistas, brizolistas e janguistas permaneceram 

passivos e não esboçaram nenhuma reação. Não eram tão 
corajosos como falavam. 

     
Na cidade de Salvador e no interior do Estado, a Revolução 

de 64 foi aceita pela população, pela imprensa e pela Igreja sem 
reações. Nenhum tiro foi dado. Ninguém foi preso nesse dia. 
Nos dias que se seguiram, equipes de militares realizaram 
operações de busca e captura de líderes estudantis e sindicais 
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que a inteligência havia relacionado como integrantes de 
facções vinculadas à luta armada.  

   
O incidente mais significativo da Revolução de 64 que 

participei em Salvador ocorreu na Base Aérea de Salvador, o 
qual passo a relatar. 
 
-  2 DE ABRIL - A AÇÃO NA BASE AÉREA DE SALVADOR 

 
Esse fato foi muito marcante, porém esquecido na história. E 

foi melhor assim. 
 
Ao final do dia 1 de abril, regressei com a tropa ao Quartel 

de Amaralina. 
   
O quartel ainda estava lotado de civis que se apresentaram 

para “lutar” do nosso lado e que iam sendo cadastrados e 
aconselhados a regressarem às suas casas aguardando uma 
possível chamada. 

     
Fiz um relatório ao Comandante do Quartel sobre o que 

havia ocorrido no Centro de Salvador e me preparei para 
descansar aguardando outra missão. 

 
Mal amanheceu o dia, fui chamado ao Comando para 

receber nova missão. 
 
Era para me deslocar com a tropa, o quanto antes, para a 

Base Aérea de Salvador, em Itapuã, a fim de atuar como Força 
de Choque do Cmdo da 6ª RM na solução de um grave 
problema ocorrido nessa Unidade. O problema a ser resolvido 
era o seguinte: uma grande parte dos sargentos da 
Aeronáutica, influenciados por ideias comunistas e 
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também apoiadores de Jango e Brizola dominaram, e 
estavam mantendo detidos, uma boa parte dos oficiais da 
Base Aérea de Salvador.  

 
Mais uma vez levei os dois canhões 75mm e algumas 

bazucas, além do armamento normal. Para saber se a munição 
das bazucas estava funcionando, parei o comboio na praia de 
Piatã e testamos alguns rojões num barranco ao lado da 
estrada. 

 
Um coronel do QG da 6ª RM, já nas proximidades da Base, 

se aproximou com seu jipe, e me orientou para inicialmente 
cercar as instalações, incluindo os hangares, e aguardar ordem 
para, se necessário, invadir a Unidade e dominar os rebeldes. 

     
Foi-me dito que os próprios oficiais da Aeronáutica que 

serviam na Base é que solicitaram esse apoio do Exército. Não 
tomei maiores conhecimentos dos detalhes do que estava 
acontecendo lá. Fiz rapidamente o reconhecimento da área e 
distribui a tropa. 

 
Enquanto esse coronel negociava com os sargentos 

rebeldes e com os oficiais detidos, eu aguardava com a minha 
tropa na posição de cerco, mantendo um grupo de assalto em 
condições de entrar na Base, se determinado. 

    
Assim, em situação de espera, passei o resto da tarde e 

quando já estava escuro recebi a informação que a situação 
estava pacificada.  

    
Com a presença do Exército e as notícias da imprensa de 

que o movimento revolucionário estava tendo sucesso, e 
também a eficiente intermediação do coronel do QG, os 
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sargentos aceitaram liberar os oficiais que, por sua vez, 
prenderam os líderes da rebelião. O evento então foi 
considerado encerrado e nunca mais ouvi comentarem esse 
fato. Talvez para não prejudicar a excelente imagem da Base 
Aérea de Salvador. 

    
Como já era tarde para reunir os meios e retornar ao quartel, 

achei melhor passar a noite na região da Base. Ainda me 
lembro que, nessa noite, dormi num bambuzal que até hoje 
existe na entrada do Aeroporto de Salvador. Na manhã 
seguinte retornei ao quartel. Depois percebi que a agitação e o 
cansaço foram tão grandes que nem jantamos nessa noite. 
Havíamos levado apenas um sanduiche. 

    
Nessa época, por sorte, não havia celular e ninguém da 

imprensa apareceu. Hoje este fato já foi totalmente esquecido. 
Acho que nada ficou registrado em meio a tantas notícias 
naqueles dias que sucederam ao 31 março. Assim foi melhor. 

 
-   FINAL DE ABRIL - AS OPERAÇÕES NO SUL DA BAHIA 

  
No final do mês de abril recebi a missão de me deslocar para 

jIlhéus, no sul da Bahia, comandando uma tropa de 
aproximadamente 20 militares com a finalidade de apoiar um 
inquérito que era conduzido por um Oficial do Exército que 
estava investigando o envolvimento de políticos locais e outras 
pessoas com o movimento comunista. 

 
Lembro-me que, em Ilhéus, nos instalamos num pequeno 

aquartelamento do Exército de onde nos deslocávamos para 
realizar pequenas operações de busca e captura, em proveito 
do Inquérito que estava sendo realizado pela 6ª RM, em Ilhéus 
e nas cidades próximas. 
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    Uma lembrança marcante foi o dia que fui chamado na 
Associação Comercial de Ilhéus para fazer uma exposição para 
os associados sobre a Revolução que estava em curso e 
orientá-los como poderiam colaborar com o novo Governo.      

 
Cheguei na Associação com uniforme de combate e armado 

com metralhadora pois era assim que andávamos e não tinha 
roupa civil. Ao entrar na sala de reunião, vi sentados em volta 
de uma grande mesa uns 50 políticos e fazendeiros da região. 
Como havia lido os livros de Jorge Amado, percebi que essa 
minha exposição teria, como local, a conhecida Associação 
Comercial de Ilhéus e, como ouvintes, aquelas figuras tão 
caricatas dos “coronéis do cacau”, citados nos seus livros. 
Soube que alguns deles, citados em suas histórias, eram reais 
e estavam lá presentes. 

 
Eu era tenente, com 22 anos, e tive que explicar para eles o 

movimento de 64 e os seus objetivos. Na verdade, eu ainda 
pouco sabia sobre o desdobramento do movimento no país 
pois, naquela época, as notícias chegavam com alguns dias de 
atraso, mas acho que me saí bem. Fui aplaudido! 

 
- EM MAIO - MISSÃO DE “BUSCA E CAPTURA” DE UMA BASE 

DE GUERRILHA NO SUL DA BAHIA. 

 
Após duas semanas atuando em ações de busca e captura 

na área de Ilhéus-Itabuna, recebi a missão de retornar com a 
tropa à Salvador. No dia seguinte à minha chegada fui chamado 
urgente ao QG da 6ª Região Militar.  

    
Pensei que era para relatar as operações em Ilhéus, mas 

nada disso! 
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Entrei no Gabinete do General Comandante e ele estava 
sentado na cabeceira de uma grande mesa com dois oficiais do 
seu Estado Maior. Sobre a mesa havia um mapa. Logo pensei: 
Será que houve alguma reclamação das operações que realizei 
em Ilhéus? 

    
O General disse para eu me sentar e foi então feita uma 

apresentação pelo Oficial de Inteligência de uma denúncia 
sobre um foco de guerrilha nas proximidades de uma cidade 
que ficava no sul da Bahia, próxima à divisa com Minas Gerais. 

    
Era um movimento de guerrilha que estava sendo criado no 

Brasil, denominado Grupo dos 11, ou Comandos Nacionalistas, 
que era o embrião de uma luta armada que estava sendo 
organizada e treinada em nível nacional. 

    
Essa organização era concebida e liderada pelo Brizola. Ele 

afirmava na época que já existiam milhares de integrantes, 
organizados em mais de mil grupos espalhados pelo país. Eram 
organizados, armados e treinados para atuarem em guerra de 
guerrilha com o objetivo de apoiarem a tomada do poder no 
Brasil e implantarem um regime comunista. 

    
A missão me foi dada pelo próprio General. 
 
Eu deveria me deslocar, o quanto antes, com um efetivo 

de militares profissionais, constituindo um Grupo de 
Combate Contraguerrilha, com a finalidade de realizar 
buscas na região de Guaratinga, no sul da Bahia, a fim de 
checar a existência de uma base de guerrilha e, se possível, 
capturar seus integrantes e armamento. 
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Selecionei os 5 sargentos da minha Linha de Fogo e que 
haviam ido comigo para Ilhéus, e mais 3 sodados. Um deles 
tive que retirar do xadrez, pois ele havia dado uma grande 
alteração na “zona”, mas me disseram que era um bom caçador 
e bom soldado. 

    
Embarcamos em 2 picapes da Petrobrás e nos deslocamos 

durante todo o dia para a cidade de Guaratinga no sul da Bahia. 
De acordo com as informações do serviço de inteligência, 
deveríamos fazer o contato com um soldado aposentado da 
polícia baiana que lá vivia. 

    
Interessante nessa época é que não tínhamos rádio de 

comunicação, nem carta da região, nem ração operacional. 
Não havia nenhum recurso para resgate de feridos. 

 
Também não tínhamos material de primeiros socorros. 

Operávamos sem nenhuma ligação com o Escalão Superior e 
não havia helicóptero de apoio. Assim era o EB em 1964.  

    
Em Guaratinga, após me inteirar da situação com esse 

informante, me informaram que o local da busca ficava a muitos 
quilômetros dali e que não havia estrada para lá. Levaríamos 
uns 3 dias a pé para lá chegar.  

    
Me disseram que em uma das fazendas de cacau que 

existiam próximas ao nosso objetivo havia um campo de pouso. 
Solicitei então, por intermédio de um radioamador local, que 
chamasse uma pequena aeronave para nos levar até lá.  

    
Em duas viagens de aproximadamente 5 a 10 min, 

desembarcamos os 10 integrantes do nosso Grupo. O soldado 
de polícia estava nos acompanhando. 
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Nesse local conseguimos 2 cavalos e uns 8 ou 9 jegues para 
nos deslocarmos por uma enorme plantação de cacau, 
praticamente fora de estrada, com a finalidade de obtermos a 
surpresa nessa busca. 

 
Nos deslocamos durante uma tarde, acampamos à noite e 

prosseguimos na manhã do dia seguinte, organizados em um 
dispositivo de patrulha de reconhecimento, “a cavalo”. 
Seguimos lentamente, orientados pelo policial, em direção ao 
local onde se localizava a casa que seria a base de guerrilha. 
A progressão era tensa, com segurança em 360º e o soldado 
“caçador” na frente.  

    
Durante esses dois dias nos alimentamos somente do cacau 

pois nessa época não havia ração operacional. Nos deram 
dinheiro, mas não tinha o que comprar.     

    
Durante essa progressão, passava pela minha cabeça, uma 

hipótese mais pessimista de estarmos sendo direcionados pelo 
policial para uma zona em que seríamos emboscados. Não o 
conhecia e teria que desconfiar dele. 

     
Falei com um dos sargentos para ficar sempre ao lado do 

dele e não deixar ele se afastar da nossa patrulha. Quando 
chegamos a uns 300 metros do objetivo, deixamos os cavalos 
e prosseguimos na formação de patrulha de combate, por uma 
mata fechada, armas engatilhadas e progressão por pequenos 
lances.     

   
Sabia que seria muito difícil obter a surpresa total pois, desde 

que chegamos em Guaratinga e pegamos a aeronave, todos os 
moradores passaram a tomar conhecimento de nossas ações.    
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Algumas fazendas tinham radioamador e provavelmente 
existiria algum informante do G11 para relatar a nossa 
presença. 

    
Avistamos a casa-alvo, numa baixada, e parecia que não 

havia ninguém. 
    
Partimos então para a “ação no objetivo’ e, em um minuto, 

assaltamos a casa e tomamos um dispositivo de segurança, 
pois poderíamos ser emboscados a qualquer momento, mas 
realmente não havia ninguém. 

    
Entrei na casa e vi que o fogão de lenha estava ainda com 

uma pequena chama. Eles estavam por perto. Partimos para 
uma rápida busca nas proximidades quando ouvi alguns 
disparos. Não sabia se era de nosso grupo ou do inimigo. 

 
Quando me aproximei, vi que o nosso soldado caçador e um 

sargento haviam capturado dois elementos. Estavam armados 
com revolveres 38. O restante da nossa patrulha fez um 
“vasculhamento” da área para capturar outros elementos. Mais 
dois foram capturados.     

    
Os detidos informaram que somente eles ficavam lá 

permanentemente e que haviam outros 5 no grupo, mas 
moravam nos vilarejos próximos e iam lá somente de vez em 
quando. Claro que não acreditamos de imediato nas palavras 
dos detidos. Tínhamos que ter muito cuidado quanto à 
segurança. 

    
Com esses detidos, voltamos ao casebre e eles nos 

indicaram um alçapão no assoalho na sala, sob o piso de terra 
batida. Um sargento removeu a terra, abriu o alçapão e 
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descemos uma escada que dava a uma ampla sala secreta 
subterrânea. Essa sala estava cheia de material de saúde, 
incluindo instrumentos para pequenas cirurgias e alguns outros 
materiais. 

 
Alguns minutos depois fui chamado do lado de fora da casa 

e o soldado caçador me disse que tinha encontrado a uns 100 
metros dali, dentro de uma pequena caverna, uma grande 
quantidade de armas e munições.  

    
Fui lá ver, e esse material estava escondido entre pedras e 

cobertos com uma mistura de lama seca e palha. Eram uns 5 
fuzis, 3 a 4 pistolas e revolveres, uma metralhadora de mão .45 
INA e espingardas de caça. 

    
Durante todo o resto do dia prosseguimos nas buscas na 

área, nada mais sendo encontrado. 
 
À noite fomos dormir, por rodízio, no mato onde tínhamos 

deixado os cavalos. Alerta máximo, pois poderíamos ser 
emboscados, caso os presos estivessem mentindo e 
houvessem mais inimigos no local. Continuamos nos 
alimentando de cacau e alguns palmitos.   

    
O material capturado foi distribuído por nós e carregados nos 

jegues e os detidos foram puxados a pé.  
    
Retornamos, no final do dia seguinte, ao povoado próximo 

aonde havíamos pousado com a aeronave. Pedimos pelo 
radioamador um novo apoio da aeronave para o dia seguinte 
cedo. 
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Nessa noite dormimos em uma pequena e humilde 
hospedagem que existia no povoado, fomos muito bem 
tratados pelo casal proprietário. Comemos arroz, feijão, farinha 
e ovo. Foi um dos jantares mais saborosos da minha vida pois 
já estávamos a 3 dias comendo somente cacau, palmito e 
banana, encontrada nas proximidades da casa.  

    
Na manhã do dia seguinte, retornamos na pequena 

aeronave, em três viagens, para Guaratinga, onde estavam as 
nossas viaturas com os motoristas. 

 
    Deixamos os detidos na delegacia local e avisamos ao oficial 
responsável pelo inquérito em Ilhéus. Ele disse que viria 
interrogar os presos no dia seguinte. O delegado era confiável.     

     
Retornamos então a Salvador levando as armas e munições 

apreendidas. Agradeci o apoio do soldado da polícia. Foi um 
importante fator de sucesso.  

    
Em Salvador, no dia seguinte, fui ao QG para fazer o relatório 

da operação. O Comandante da Região me cumprimentou e 
retornei ao Quartel de Amaralina onde redigi o relatório e 
entreguei o material apreendido. 

    
Apesar de, nessa operação, eu ainda não ter passado pelo 

treinamento para operações de contraguerrilha, foi uma 
experiência que muito me motivou para, dois anos depois, fazer 
o Curso de Comandos e passar a ser instrutor de operações 
especiais no SIESP da AMAN e do Curso de Comandos. 

    
É interessante que, no ano passado, vi pela TV um 

documentário que falava sobre esse Grupo dos 11 e o narrador, 
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de esquerda, comentou que a ditadura os tinha considerado 
como um grupo guerrilheiros, mas que isso era falso.    

    
Dizia ele que o Grupo do 11 tinham a finalidade apenas de 

divulgar as ideias socialistas, mas que não era de maneira 
nenhuma um grupo armado de guerrilha.   

    
Como ninguém mais está preocupado em pesquisar a 

verdade sobre a luta armada que a esquerda estava 
organizando em 64, eu posso afirmar que grande parte desses 
grupos eram organizados, armados e treinados para 
desencadear em nível nacional uma guerra de guerrilha, do 
campo para as cidades, com a finalidade de implantar no país 
um regime comunista no modelo cubano ou chinês. 

    
Eu vi o que era realmente esse Grupo dos 11. Pelo menos 

esse, do sul da Bahia, era uma base de guerrilha, em fase final 
de organização, mas muito bem equipada. Mas foi 
desbaratada.  

    
Após regressar ao Quartel de Amaralina o soldado caçador 

foi elogiado e voltou para o xadrez para cumprir os poucos dias 
que faltava, pela alteração que deu na “zona” de Salvador. Ele 
estava feliz pela missão cumprida. Era um ótimo soldado. Eu o 
visitei no xadrez e uma semana depois ele foi liberado. 

    
Agradeci e cumprimentei meus sargentos, cabos e soldados 

pela dedicação e coragem no cumprimento dessa missão. Eu 
era solteiro, mas os sargentos deixaram suas famílias e se 
arriscaram por mais de um mês para não deixarem o nosso país 
ser palco de uma luta armada comunista. 
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INSPEÇÃO DA FORÇA DE PAZ NO HAITI.     

                      Foto ilustrativa da Força de Paz no Haiti 

 
Quando fui o Comandante de Operações Terrestres em 

2005 e 2006, tive a oportunidade de visitar a Força De Paz da 
ONU que estava iniciando as operações no Haiti.                                                                                                                              

 
Nessa primeira vez que lá estive, o Batalhão estava muito 

mal aquartelado nas instalações de uma Universidade 
desativada lá existente. A cidade não tinha luz, nem água 
corrente, nem recolhimento de lixo. Era um caos. 

    
Parte da cidade era dominada por grupos rebeldes e 

nenhuma força militar podia lá entrar. A justiça não funcionava 
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e imperava a violência. Nem a tropa dos Estados Unidos que 
havia se retirado, conseguiu pacificar a cidade. 
 

O “Force Commander” na época era o General Heleno. 
    
Por coincidência, no período dessa primeira visita, a Força 

de Paz estava realizando operações para a conquiste de uma 
elevação em um bairro chamado Belair, e no alto dessa 
elevação havia um antigo forte que havia sido conquistado, 
naquela semana, pelo Batalhão Brasileiro.  

    
Fui até lá numa Viatura Urutu e ainda presenciei alguns 

conflitos e tiroteios para a pacificação da área. 
    
Parte da tropa que havia conquistado essa elevação, lá 

permaneceu alojada na fortaleza.  
    
Um fato interessante é que, pelas instruções da ONU, a 

Força de Paz não podia levar material de Guerra Eletrônica, 
nem organizar um Destacamento de Comandos ou Forças 
Especiais ou mesmo uma equipe de Inteligência. Isso porque 
era uma “força de paz”. Mas no Haiti essa força estava 
realmente combatendo. 

    
Não havia suficiente quantidade de rádios ou interfones no 

interior dos blindados. O comandante do Batalhão me disse que 
estavam operando com viaturas ¾ tonelada sem nenhuma 
proteção blindada e que havia pedido autorização ao 
Departamento de Ciência e Tecnologia, em Brasília, para 
fabricar, em uma oficina local, uma blindagem emergencial, 
pois alguns soldados haviam sido feridos por balas.  

    



                                                                

47 
 

“Recortes... - Gen Ex Camara Senna 

Disse-me ele que o DCT não havia autorizado a fabricação 
da blindagem porque para aprová-la tinha que testá-la na 
Marambaia e isso levaria quase um ano. 

 
Era a decisão de algum burocrata do QG, 

descompromissados com a realidade de um conflito de tão alto 
risco.  

    
Após ouvir as demandas dos comandantes operacionais 

tomei uma decisão, contrariando algumas normas e assumindo 
todos os riscos decorrentes, e o fiz por escrito.  

 
Autorizei então que fossem tomadas as seguintes medidas: 
    
✓ Adquirir, em caráter emergencial, rádios HT Motorola. 

Consegui o recurso e foram adquiridos mais de cem 
rádios; 

✓ Autorizar o embarque, em avião militar, do material de 
Guerra Eletrônica portátil e pessoal especializado, 
inserido no material da tropa regular. 

✓ Autorizar o embarque de oficiais e sargentos Comandos 
e Forças Especiais; inseridos na tropa regular; 

✓ Autorizar a fabricação da blindagem para as Vtr ¾ ton em 
uma oficina local, independente dos testes oficiais.. 

    
Voltei ao Haiti em 2006, e aí pude checar in loco que tudo 

que eu havia autorizado foi realizado. Lá vi, organizado e 
operando, os Destacamentos de Comandos, Forças Especiais, 
Guerra Eletrônica e a tropa com uma enorme quantidade de 
rádios HT e as Vtr ¾ ton com proteção blindada. 

 
A tropa agora estava realmente em condições de operar em 

situação de combate real 
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 Pensei que fosse haver algum questionamento por parte de 
algum chefe de Departamento, por haver interferido em sua 
área de responsabilidade, mas isso não ocorreu.  

    
Com esses meios adicionais, sigilosos e emergenciais, as 

tropas brasileiras puderam posteriormente conquistar e 
pacificar o bairro de Cité Soleil e outras áreas dominadas pelas 
forças rebeldes.  

   
    Interessante é que tudo isso foi se consolidando até o fim da 
missão. As proteções blindadas das viaturas ¾ ton já haviam 
sido transferidas para as novas viaturas Marruá ou seja, tudo 
que inicialmente foi feito da forma não tradicional, por não 
seguir as regras burocráticas de uma situação de paz, perdurou 
durante mais de uma década de operações no Haiti e nada foi 
questionado. 

    
O ensinamento é que, em situação de combate, o 

comandante tem muitas vezes que correr riscos e tomar 
decisões que contrariam normas, a fim de salvar vidas e 
melhor cumprir a missão. Em contrapartida ele passa a ser 
o grande responsável se algo der errado. 

    
Não posso deixar de fazer referência à coragem moral e 

física do nosso soldado e o valor de uma preparação de alto 
nível. Me impressionou o profissionalismo e a coragem da tropa 
atuando sob fogo real.  

 
A palavra “Brasil” era ouvida a cada instante. A população do 

Haiti adorava o soldado brasileiro.  
 
A missão foi um sucesso. 
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CAPÍTULO 2 

 

PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES PIONEIRAS DO EXÉRCITO 

 
Pretendo relatar aqui algumas ações pioneiras do nosso 

Exército, das quais tive o orgulho em participar. 
 

    Considero, como as mais significativas, a minha “brevetação” 
no primeiro curso oficial de “Comandos”, em 1966, a criação da 
Seção de Instrução Especial na AMAN em 1967, a participação 
na equipe da ECEME que organizou o Curso de Política, 
Estratégia e Alta Administração do Exército em 1988, a criação 
da Doutrina DELTA no Exército em 1995, a participação na 
elaboração da Estratégia Nacional de Defesa em 1995. 
Ressalto ainda o fato de ter integrado, quando ainda muito 
jovem, a primeira turma formada na recém-criada Escola 
Preparatória de Cadetes em Campinas. 
 
 

O MEU MAIOR TESTE DE RESISTÊNCIA FÍSICA E 

PSICOLÓGICA: O CURSO DE “COMANDOS”  NA BDA PQDT 

 
     Em setembro de 1966 eu era instrutor do Curso de Artilharia 
da Academia Militar das Agulhas Negras. 
 
     Um dia, foi comentado entre os instrutores que ia ser criado 
um Departamento de Instrução Especial na Academia e que 
estavam selecionando 4 oficias, um de cada Curso, dentre os 
instrutores, para frequentarem o Curso de Comandos que 
estava sendo inaugurado na Brigada Paraquedista. 
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                     No CURSO DE COMANDOS – Bda Inf Pqdt    
      
     Lembro que o Curso de Comandos já existia, sem ainda 
estar oficializado, porém era considerado como a Primeira Fase 
do Curso de Forças Especiais. 
 

     No dia seguinte, eu estava na sala dos instrutores do Curso 
de Artilharia quando chegaram os Capitães Siqueira, Renato e 
o Tenente Waltemberg para me informar que queriam indicar o 
meu nome para essa seleção. 
 

     Como era ainda solteiro e sempre gostei desse tipo de 
instrução, motivado que estava na época pelas notícias da 
Guerra do Vietnã, não pensei muito para aceitar o desafio. 
Sabia que era o Curso mais difícil do Exército Brasileiro e 
também da maioria dos Exércitos do mundo. Aceitei o desafio. 
 

      A equipe da AMAN que se apresentou na Brigada 
Paraquedista ere composta de 4 oficiais e 2 sargentos.  
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    Lembro-me que começamos o curso com mais de 50 
militares e concluíram o Curso apenas 18. Foram três 
meses de árduo e contínuo treinamento. Estágios de 
Guerra na Selva, Montanhismo, Operações de 
Contraguerrilha, Sobrevivência, Demolições, Lutas, 
Internação em Campo de Concentração, Fuga e Evasão. 
Em todos os estágios, por várias vezes, passávamos mais 
de 24 horas sem dormir e sem nos alimentarmos. 

 

Era o curso que formou a primeira turma oficial de 
“Comandos” do EB. Os instrutores desse primeiro Curso foram 
os pioneiros das Forças Especiais Brasileiras, os quais haviam 
sido, na sua maioria, adestrados nos Estados Unidos em Fort 
Bragg e no “Jungle Expert” no Panamá. Excelentes instrutores! 

 

Nós, os seis militares da AMAN, com muito orgulho, vibração 
e oito quilos a menos, chegamos ao fim do curso e fomos 
“brevetados” na primeira turma de “COMANDOS” do Exército 
Brasileiro. 

 

Imaginem a incerteza que era para nós esse primeiro curso.  
Ainda não havia nessa época uma experiência consolidada 
nesse tipo de atividade e nem qual a intensidade de esforço a 
ser cobrada dos alunos. 

 

Acho que erraram pelo excesso pois foram três meses de 
fome, estafa e forte pressão psicológica. Um verdadeiro inferno, 
porém, agregamos com isso muita autoconfiança para a vida e 
muito aprendemos para poder aplicar esses conhecimentos no 
adestramento do nosso Exército. 

 
 Retornamos à AMAN e aí começamos a planejar a criação 

da Departamento de Instrução Especial (DIEsp), que depois 
passou a chamar Seção de Instrução Especial (SIEsp) o qual 
passo a relatar a seguir. 
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CRIAÇÃO DA SEÇÃO DE INTRUÇÃO ESPECIAL DA AMAN  

 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Equipe de instrutores, incluindo os formados no 2º Curso de Comandos. 
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     Era o ano de 1967, período mais intenso da Guerra do 
Vietnã, em que as forças de guerrilha Vietnamitas estavam 
levando vantagem sobre o Exército mais potente do mundo. 

    No Brasil, vivíamos um período em que atuavam grupos 
de guerrilhas que buscavam organizar no país um forte foco, 
que evoluísse gradualmente para a luta armada, com a 
consequente tomada do poder, à semelhança de Cuba, da 
China e de outros países comunistas.   

    
 No Exército vivia-se uma dicotomia entre uma doutrina 

baseada na Segunda Guerra Mundial, com o consequente 
preparo da Força Terrestre voltado para um conflito 
convencional e, na prática, seu emprego real era 
predominantemente em ações de GLO (na época denominada 
Defesa Interna). 

    
Os cadetes eram preparados na AMAN para uma guerra 

convencional, porém estavam sendo empregados, quando 
formados, em operações reais de contraguerrilha. 

    
Desse paradoxo entre o preparo e o emprego real da 

tropa surgiu, na AMAN, o sentimento de que algo deveria 
ser mudado na instrução do cadete. 

    
Surgiu daí a ideia de formar um núcleo de oficiais 

“Comandos” em condições de organizar o Departamento 
de Instrução Especial (DIESP) e serem os seus instrutores 
pioneiros.  

    
Ao final do Curso de Comandos na Brigada Paraquedista, 

regressamos à AMAN e iniciamos os trabalhos. Algumas 
semanas depois foi designado o TC Jofre, professor da AMAN 
e paraquedista para ser o Instrutor Chefe pioneiro e que havia 
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aceitado o desafio de organizar o DIESP. Nos disponibilizaram, 
para instalar o Departamento, duas salas na área das garagens 
do Curso Básico. 

   A missão que nos foi dada foi muito sintética ou seja: 
“vocês têm que modernizar a instrução da AMAN” com a 
finalidade de preparar tenentes para a guerra do futuro, a 
guerra “não convencional”.    

    
Para isso, nos deram “carta branca” para fazermos o que 

fosse necessário para que, já no segundo semestre de 67, 
fossem realizados os primeiros estágios para os cadetes do 
quarto ano.  

 
Foi um árduo trabalho inicial, em que planejamos os 

primeiros estágios, reconhecemos e selecionamos os diversos 
locais dos exercícios, montamos o AIESP (a área de 
treinamento básico), o Campo Escola de Montanhismo nas 
Agulhas Negras, etc.  

    
Recebemos a orientação do TC Jofre, Instrutor Chefe 

pioneiro, para sermos “diferentes” dos demais instrutores da 
AMAN. 

    
Deveríamos usar uniformes e equipamentos diferentes e, 

ainda me lembro, a seguinte orientação que nos foi passada: 
    
“Quando um instrutor do DIESP entrar no Conjunto Principal 

deve despertar a atenção de todos. Os cadetes têm que 
espontaneamente parar para ver e admirar esses instrutores”.  

 
Realmente um exagero, mas aos poucos isso realmente foi 

acontecendo. Éramos uma equipe de “Comandos” levando à 
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AMAN novas táticas de guerra e processos de instrução 
revolucionários e muito mais rigorosos.  

    
Vencemos muitos paradigmas, passamos a usar pela 

primeira vez o uniforme camuflado, o brevê de Comandos no 
ombro, boina preta, pistola, faca e equipamento de montanha. 

 
Algumas vezes entrávamos no Conjunto Principal de mochila 

e fuzil, aliás sem muita razão, a não ser, para sermos 
diferentes. Acho que isso deu certo pois éramos quase que 
“endeusados” pelos cadetes. 

    
Fora dos estágios, os tratávamos sem nenhuma arrogância 

ou superioridade e, até hoje, eles lembram com grande 
satisfação suas passagens pela SIESP. Interessante é que 
hoje, vários deles foram os generais do Alto Comando do 
Exército, do Superior Tribunal Militar e Ministros do Governo 
Federal. 

    
No segundo semestre, demos início ao primeiro estágio de 

Fuga e Evasão com o quarto ano dos Cursos de Infantaria e 
Cavalaria (turma de 1967). Eles foram os cadetes pioneiros da 
SIESP. 

    
A reação dos cadetes foi a melhor possível. Nas pesquisas 

que realizamos, mais de 90% deles elogiavam a maneira como 
o estágio foi conduzido e comentavam que esse era realmente 
o tipo de instrução moderna e desafiadora, que os preparava 
para as operações reais nas quais estariam envolvidos nos 
próximos anos. 
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   Pico das Agulhas Negras.                              Rigorosas instruções especiais.                       

 
    Nesse ano de 1967, realizamos estágios de Fuga e Evasão 
e de Contraguerrilha para o 4ºano, estágios de Patrulha para 3º 
ano e de Montanhismo para o 2º ano. 
    

Nós, instrutores pioneiros da SIESP, tivemos um encargo 
extra muito desgastante. Tivemos que reconhecer todos as 
trilhas dos exercícios de patrulha, de fuga e evasão, e de 
montanhismo. A principal área de instrução era o Pico da 
Agulhas Negras com 2800 metros de altura e temperatura 
abaixo de zero no inverno. O ar era rarefeito e nos cansávamos 
muito mais. 

    
Um desses reconhecimentos foi muito marcante. Eu e o Cap 

Siqueira saímos de Mauá e fizemos a escalada do Pico das 
Agulhas Negras, por uma rota ainda desconhecida, procurando 
um itinerário para um estágio de fuga e evasão. Tudo era muito 
arriscado naquela época. Saímos cedo, nós dois, sem carta, 
sem guia de montanha, sem comunicações e sem apoio 
médico ou resgate. Escalamos sem saber se conseguiríamos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Agulhasnegras.JPG
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vencer todos os obstáculos e, por sorte, sem acidente, 
conseguimos chegar ao Abrigo Rebouças. Foi realmente uma 
imprudência, mas essa era a maneira que tínhamos que agir 
para conseguirmos montar os estágios. Ou se fazia assim ou 
não cumpríamos a missão.  

    
Nós, instrutores, acompanhávamos as patrulhas de 

estagiários nos exercícios, sofrendo com eles as mesmas 
dificuldades. Lembro-me de uma vez que, próximo ao pico das 
Agulhas Negras, a temperatura estava menos 5 graus. Eu 
estava acompanhando uma patrulha num estágio de montanha 
e paramos para passar a noite ao relento. Entrei no “saco de 
dormir” e quando acordei por volta da 5 da manhã o plástico 
estava com placas de gelo, ou seja, dormi por umas 6 horas em 
um casulo de gelo e o detalhe é que estava tão cansado que 
não senti frio. Fui aquecido pela própria respiração no interior 
do abrigo.   

    
Não posso deixar de mencionar a importante participação do 

Cel Pqdt Jofre, Instrutor-Chefe pioneiro, já falecido, mas que 
deixou a sua inesquecível marca nessa fase de implantação da 
SIESP. 

    
Foi antes de tudo um grande líder que tivemos, e um grande 

exemplo para toda a AMAN. 
    
Ainda no ano de 1967, realizamos na AMAN um novo Curso 

de Comandos, com a finalidade de formar uma nova equipe de 
instrutores da SIESP. Esse curso foi considerado também 
como um curso oficial da Brigada Paraquedista. Os instrutores 
éramos nós, da SIESP, reforçados, em alguns estágios, por 
instrutores Comandos e Forças Especiais da Brigada 
Paraquedista.  Os dois últimos estágios desse curso foram 
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realizados no Centro de Instrução de Guerra na Selva, em 
Manaus.      

    
No estágio de Fuga e Evasão os alunos tiveram que 

progredir, em sobrevivência na selva amazônica, por 
aproximadamente 20 km até serem resgatados.      

    
Nós, instrutores da SIESP, acompanhamos esse 

deslocamento. Alguns instrutores e alunos pegaram uma 
doença da selva denominada Leishmaniose, mas foram 
tratados com uma medicação nova e foram todos curados. 

    
No ano seguinte esses novos Comandos já foram 

empregados como reforço aos instrutores da SIESP.   
    
Em 1968 assumiu a Chefia da SIESP o Cap Siqueira (depois 

Cmt da Brigada Paraquedista) prosseguindo o trabalho iniciado 
pelo TC Jofre. 

    
Em 1969 eu era o único remanescente da equipe de 

“instrutores pioneiros” na SIESP. O Instrutor Chefe nesse ano 
foi o TC Wilber, que havia sido formado Comandos no Curso 
realizado em 1967. 

    
A SIESP, desde a sua criação, passou por momentos 

difíceis, talvez por ter rompido paradigmas, incomodado em 
algumas situações os demais Cursos da AMAN e causado 
melindres em alguns instrutores mais tradicionais, pela enorme 
aceitação que teve por parte dos cadetes. Em alguns 
momentos, por não ser bem compreendida, a SIESP foi até 
ameaçada de ser fechada.  

 

Conseguimos vencer, com muita tenacidade e diplomacia, 
todos os obstáculos e, pouco a pouco, os demais cursos 
passaram a incorporar ensinamentos dessa instrução especial.  
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Os currículos da AMAN foram modernizados e o novo 
Aspirante se apresentava na tropa com melhor preparo, e uma 
mentalidade moderna e mais “guerreira”.  

    
Muito me orgulho dos anos vividos na AMAN (de 1966 a 

1969). Colaboramos significativamente para o aprimoramento 
da operacionalidade do Exército.  

 

O esforço não foi em vão. Guardo excelentes lembranças de 
todos aqueles que trabalharam comigo naquela empreitada 
pioneira e dos cadetes das turmas de 67, 68, 69 e 70, que 
compreenderam a necessidade daquele tipo de instrução e que 
depois passaram a ser os novos instrutores da SIESP, 
instrutores dos outros Centros de Instrução e das nossas 
Escolas de Formação e Aperfeiçoamento, difundindo os 
ensinamentos recebidos no pioneiro “DIESP”. 

    
Em 2003, como General de Exército, fui convidado a visitar 

a SIESP pelo seu então chefe (já falecido) Cel Milton Sils. 
    
Agradeço a ele pela oportunidade que nos proporcionou de 

reunirmos os pioneiros de 1966 e 1967. 
    
Voltei mais uma vez à SIESP, no início de 2019, e fiquei 

contente por novamente rever os velhos amigos, e 
principalmente em saber que ela hoje mantém as mesmas 
tradições, e continua evoluindo a cada ano, sendo um centro 
de instrução de excelência, um orgulho para a AMAN e para o 
Exército. 

 
“Falando-se de Instrução Militar, a SIESP foi a coisa mais 

importante que aconteceu no EB depois da 2ª Guerra Mundial”  
(Gen Pqdt Siqueira).  
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CRIAÇÃO DO CURSO DE POLÍTICA, ESTRATÉGIA E ALTA 

ADMINISTRAÇÃO DO EXÉRCITO - CPEAEX 

 
Outra atividade pioneira que, com orgulho participei, foi 

quando regressei do Curso de Estado Maior no Peru, como 
Coronel. 

    Escola de Comando e Estado Maior, onde funciona o CPEAEX. 
. 
    Fui designado para a Escola de Comando e Estado Maior do 
Exército a fim de participar da equipe envolvida na   
organização de um novo curso para coronéis, denominado 
Curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército.        

 
Era o ano de 1988. Foi uma atividade intensa que exigiu 

muita criatividade, bom senso e diplomacia na Organização de 
um curso que, de alguma forma se assemelhava ao curso da 
tradicional Escola Superior de Guerra (ESG). 
 
    Um fato marcante dessa época foi uma visita que fiz ao Gen 
Ex Oliva, então Comandante da ESG, com a finalidade de 
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apresentar previamente para ele o curso que estava sendo 
criado na ECEME. 
 

Imaginava que, por mais que argumentasse sobre a 
necessidade do CPEAEX, a criação desse novo Curso daria a 
impressão ao Comandante da ESG que estávamos, de alguma 

forma, concorrendo com essa Escola. 
 
Quando conclui a minha explanação, e até acreditando que 

o tinha convencido, ele perguntou seu eu tinha terminado. Eu 
disse que sim e então ouvi a sua opinião: “Coronel Camara 
Senna, vocês estão em rumo de colisão com a ESG!”.  

    
Prometi a ele nessa ocasião que voltaria umas duas 

semanas depois com uma apresentação mais detalhada das 
matérias a serem ministradas e já mostrando as diferenças 
entre os currículos dos dois cursos. É interessante que nessa 
minha volta ele já estava bem diferente da primeira vez e foi 
concordando com tudo, inclusive nos deu algumas sugestões 
bem interessantes.  

    
Realmente não houve “colisão” entre os currículos das duas 

Escolas. 
    
Conversei então com o Diretor do CPEAEX, Cel Schmidt, 

sobre a minha nova conversa com o Gen Oliva. Consideramos 
então o problema com a ESG pacificado. 

    
O CPEAEX começou a funcionar nesse ano de 1988, em 

instalações improvisadas na ECEME, até que fosse concluída 
a obra de um prédio novo e muito bonito, no terreno da ECEME.  

As aulas eram ministradas em sua maior parte por civis de 
renome, porém para alguns assuntos ainda não tínhamos 
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conseguido encontrar professores adequados. Algumas aulas 
tiveram que ser ministradas por nós instrutores e, além disso, 
também assistíamos quase todas as aulas. 

    
Eu e os demais oficiais que fomos instrutores pioneiros no 

CPEAEX recebemos também, junto com essa primeira turma 
de alunos, o diploma do curso de Política, Estratégia e Alta 
Administração do Exército (nível Doutorado). 

 
Existe uma placa na ECEME com os seguintes dizeres: 
 
“Como registro histórico, valorosos oficiais e 

professores civis se dedicaram com entusiasmo à missão 
de implantar o CPEAEX. Os militares do CPEAEX eram, à 
época, os Coronéis Conforto, Synésio, Imbuzeiro, Souza, 
Câmara Senna, Schmidt e Algayer, os quais, num justo 
reconhecimento pelos seus esforços, foram agraciados em 
1997 com a diplomação honorária e autorizados a ostentar 
em seus uniformes o distintivo do curso (que conserva 
traços da insígnia do CAC de 1939)” 

    
A partir daí o Curso foi um sucesso. Realmente um grande 

avanço no aprimoramento do ensino no Exército no campo da 
política e estratégia e a possibilidade de integrar alunos e 
professores civis e militares. Soube que, logo depois, os alunos 
do CPEAEX passaram a frequentar simultaneamente o MBA na 
Fundação Getúlio Vargas.  

    
Muito me orgulho de ter participado da criação desse curso. 

Foi um grande avanço na formação do oficial superior do 
Exército. 
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MODERNIZAÇÃO DA DOUTRINA DO EXÉRCITO COM A 

CRIAÇÃO DA DOUTRINA DELTA 

 
Esse fato aconteceu no ano de 1996 quando eu era 3º 

Subchefe do EME (Doutrina do Exército). 
    
Fui designado para ir aos Estados Unidos, na Escola de 

Estado Maior do Exército Americano em Fort Leavenworth, a 
fim de participar de uma Conferência de Doutrina em que os 
convidados eram os países integrantes da OTAN. 

    
Fora da OTAN, foram convidados apenas os generais do 

Japão, México, Chile e Brasil. 
    
Essa conferência durou 4 dias e foram discutidos conceitos 

modernos da doutrina de operações na guerra convencional.  
    
Como eu tinha um bom conhecimento da tática e da 

estratégia operacional do Exército Brasileiro, pois havia sido 
instrutor da ECEME e do CPEAX, além de trabalhar em projetos 
de modernização do Exército tais como FT 90 e FT 2000, achei 
que seria fácil essa minha participação. 

    
Vou confessar como me senti nos primeiros dias dessa 

reunião.  
    

    Ao término do primeiro dia, estava me sentindo muito 
desconfortável, pois as discussões que tinham ocorrido nesse 
dia tratavam de conceitos bem diferentes, desconhecidos por 
mim, e até conflitantes com a nossa doutrina. 
 
     As táticas de combates envolviam armamentos muito mais 
modernos, meios de comando e controle altamente 
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informatizados e enorme valorização do sensoriamento do 
campo de batalha. 
 
     No final desse dia, fui para o hotel onde estava hospedado, 
me sentindo quase um analfabeto em doutrina de combate 
moderno. 
 
     Após uma pequena reflexão, cheguei à conclusão que o 
melhor seria não querer achar os pontos comuns da doutrina 
da OTAN com a do nosso Exército.  
 
     A partir do segundo dia passei a tomar nota dos aspectos 
mais relevantes dos assuntos que tinham sido discutidos e, 
quando retornasse ao Brasil, aí sim, aprofundaria o estudo e 
veria o que poderia ser adotado para modernizar a nossa 
doutrina operacional. 

    
Ao retornar à Brasília fui, pouco a pouco, reagindo os 

conceitos doutrinários lá discutidos com a nossa doutrina. 
 
Daí surgiu a ideia de fazer um novo manual de Operações 

para o Exército Brasileiro adotando conceitos doutrinários mais 
modernos, porém adequados a nossa realidade, em termos de 
armamento, Comando e Controle e táticas de emprego... 

    
Adotamos então na 3ª Subchefia do EME a denominada 

DOUTRINA DELTA e elaboramos um novo MANUAL DE 
OPERAÇÕES, em que se passou a dar ênfase a alguns novos 
conceitos tais como: combate continuado, ataque de 
oportunidade, isolamento do campo de batalha, combate 
não linear, prevalência de manobras desbordantes e 
envolventes em detrimento de ações frontais, valorização 
dos misseis antitanque, e a busca de um poder relativo de 
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combate muito superior ao que normalmente utilizávamos 
no planejamento do nosso ataque.  

    
A Doutrina Delta foi uma grande evolução da nossa doutrina 

naquela época.  

                                 Doutrina Delta – Concepção Geral 

 
Nessa reunião de doutrina em Leavenworth, no último dia, 

fui convidado para participar de uma outra reunião em que fui 
inquirido sobre a OPERAÇÃO RIO.  

    
Convidaram-me para ir para uma outra sala, com uma 

grande mesa redonda e a presença de uns 10 instrutores do 
Exército Americano. Eles queriam saber como foram 
organizadas e coordenadas as operações conjuntas nesse 
evento.       
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Eles me revelaram que nos distúrbios civis ocorridos em Los 
Angeles, em que foram empregadas as Forças Armadas e as 
Forças de Segurança dos Estados Unidos, ninguém se 
entendia, pois não haviam protocolos e legislação específica 
para o emprego conjunto dessas Forças.   

    
Não havia um comando operacional unificado. Eles 

consideraram essa operação em Los Angeles um fracasso e 
queriam saber como fizemos na Operação Rio. Durante todo 
um dia fiz uma apresentação dessa operação e fui 
“bombardeado” com centenas de perguntas. Queriam sabem 
todos os detalhes da coordenação e controle dessa operação. 

    
Ao final, analisei com eles as principais falhas ocorridas em 

Los Angeles e apresentei algumas sugestões para 
aprimoramento da doutrina de emprego “interagências” em 
operações do tipo “GLO”. 

 
O principal problema deles é que não havia um amparo legal 

para criar um comando combinado de forças. Todas as 
agências queriam atuar, mas não aceitavam uma coordenação 
unificada. Não foi montado um grande Centro de Operações 
com poder de decisão. 

    
Ao final, muito me agradeceram.     
    
Foi um dia muito cansativo, mas, retornei satisfeito por ter 

podido “ensinar” alguma coisa ao Exército Americano, porém 
aprendi muito mais nessa Conferência de Doutrina com os 
Exércitos da OTAN, em especial sobre a moderna forma de 
combater. E daí nasceu um novo Manual de Operações com a 
Doutrina Delta. 
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PARTICIPAÇÃO NA ELABORAÇÃO DA PRIMEIRA POLÍTICA 

NACIONAL DE DEFESA, EM 1996. 

 
Quando eu era o 3º Subchefe do EME (Doutrina) em 1996, 

recebi a missão de participar da elaboração da primeiro 
Livro Branco da Política Nacional de Defesa. 

    
Participei de um Grupo de Trabalho do Governo Federal que 

funcionou no prédio do Itamarati em Brasília. Nessa época 
ainda não existia o Ministério da Defesa.  

    
Participaram os Generais representantes do EMFA, da 

Marinha, da Aeronáutica e do Itamarati. A coordenação do 
Grupo era feita pelo General Cardoso (da minha turma), então 
Ministro do GSI. 

    
Foi um trabalho pioneiro, difícil e delicado, pois tínhamos que 

conciliar interesses e doutrinas diferentes e algumas até 
conflitantes entre as três Forças Armadas e com o Ministério de 
Relações Exteriores. 

    
A primeira coisa que acertamos foi estabelecer um prazo de 

dois meses para concluir o trabalho pois sabíamos que, se isso 
não fosse feito, os estudos poderiam levar anos.  

    
Foi a primeira vez que visualizamos uma doutrina de 

emprego integrado das três Forças. 
 
Era interessante que nas primeiras discussões verificamos 

que cada Força trabalhava como se tivesse a sua própria 
guerra, uma guerra naval, uma terrestre e uma aérea, 
independentes. As doutrinas não se integravam.  
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Discutimos muito e, sem que houvesse nenhum conflito, 
fomos pouco a pouco solucionando os aspectos mais 
divergentes. 

 
A cada problema surgido consultávamos os respectivos 

Comandos, cedíamos em alguns pontos e ao final dos dois 
meses apresentamos o trabalho pronto aos Ministros Militares 
e ao Min Chefe do GSI. O documento então foi levado ao 
Presidente.  

    
Esse livro branco da Política Nacional de Defesa, 

publicado em 1996, foi a base para os posteriores trabalhos 
do Ministério da Defesa, com a finalidade de elaborar a 
Estratégia Nacional de Defesa e assim consolidar a 
integração dos Planejamentos Estratégicos das Forças 
Armadas.  

    
Demos sorte de termos no grupo de trabalho oficiais 

Generais experientes e de fácil relacionamento.  
 
Um fato que me surpreendeu foi a não participação da 

Escola Superior de Guerra. Não sei o motivo, mas tenho 
certeza que se ela, naquela época, fosse sediada em Brasília 
e, portanto, mais integrada aos Órgãos de Governo, poderia ter 
participado e colaborado bastante com as políticas de Governo. 

 
Sei que hoje ela já está mais presente em Brasília. Foi uma 

grande decisão. 
 
Essa primeira edição da Política Nacional de Defesa foi um 

grande passo para a posterior elaboração da Estratégia 
Nacional de Defesa e de outros documentos do MD. 
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TURMA PIONEIRA DA ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES 

DO EXÉRCITO, EM CAMPINAS  

    
Esse fato aconteceu quando ainda era bem jovem, tinha 17 

anos. 
    
Ao terminar o ginásio no Colégio Militar do Rio, prestei 

exame para a Escola Preparatória de Cadetes de São Paulo. 
    
Essa escola era no local onde hoje é o Hospital Sírio 

Libanês, na Rua da Fonte. 

                       A antiga Escola em São Paulo 
 
Frequentei, nos anos de 1957 e 1958, os dois primeiros anos 

dessa Escola, o que correspondia na época ao Científico.  
 
Quando retornei de férias do 2º para o 3º ano, e cheguei na 

Escola, vi algo diferente. Não havia sentinela e o pátio estava 
cheio de folhas. 
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Logo chegou um sargento e me informou que a Escola havia 
mudado para Campinas e que nesse mesmo dia seríamos 
levados para lá de trem. 

 
Fomos para a Estação da Luz e, no entardecer, nos 

apresentamos na nova Escola em Campinas. 
 
Era um prédio enorme, muito bonito, porém inacabado. As 

únicas instalações prontas, já pintadas, eram as salas de aula. 
O resto ainda estava no final da obra. 

    
O alojamento era um grande espaço com as camas de todos 

os aproximadamente 300 alunos da Escola. Estava sem janelas 
e o banheiro não tinha portas nas privadas. O refeitório já 
estava pronto. A Escola não tinha muros nem jardim.    

    
Ficava, naquela época, fora da cidade e, entre ela e o ponto 

do bonde no Castelo (no limite da cidade), havia um campo com 
uma estrada de terra que dava acesso ao portão da guarda. 

 
Tudo muito improvisado, mas para um jovem isso era 

diferente, uma aventura. 
    
A maior parte dos instrutores e professores eram os mesmos 

da antiga Escola. 
    
Nesse ano eu fui eleito Presidente da Sociedade Recreativa 

e Literária da Escola. 
 

Tivemos a preocupação inicial de em criar uma boa imagem 
da Escola na cidade e ajudar a inserir os alunos na sociedade 
local, além de organizar a sede da SRL na nova Escola. 
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Em 2003, quando fui promovido a General de Exército, 
recebi uma ligação do então Cel Schons, atual Comandante da 
Escola, me convidando para participar de uma solenidade em 
Campinas. 

 
Fiquei inicialmente intrigado sobre o motivo do convite pois 

não havia sido instrutor da Escola. Ele então me revelou o 
motivo. Eu era o primeiro General de Exército a ser formado na 
nova ESPCEx em Campinas. 

    
Foi uma solenidade emocionante. Vi uma bela formatura 

com os alunos e depois visitei as instalações da Escola. Que 
diferença em relação àquele tempo. Era uma linda edificação, 
com tudo do melhor, e uma metodologia de ensino 
moderníssima. Tudo informatizado.  

    
Em determinado momento, ao passar pelo pátio central, me 

lembrei de como ele era no ano de 1959. 
 
Pela manhã, um tremendo frio, neblina, e uma fila de alunos 

do primeiro ano sobre umas tábuas colocadas em cima da 
lama, esperando a sua vez de chegar a uma única torneira da 
obra para escovar os dentes. Os calouros e veteranos podiam 
usar o banheiro do alojamento ainda inacabado.  

    
Nada tínhamos a nos queixar. Contávamos com bons 

instrutores e bons professores e as dificuldades, sabíamos que 
seriam resolvidas pouco a pouco. 

 
Esse pioneirismo ajudou a criar uma amizade muito forte 

entre todos nós, integrantes dessa primeira turma de 
Campinas. 
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Em 2019, houve uma nova reunião da turma pioneira de 
Campinas, na Escola. Participaram vários ex-alunos e 
pudemos recordar momentos difíceis, porém felizes, que 
passamos em 1959.  

    
Revi, num pequeno museu lá existente, a placa de bronze, 

com meu nome, com referência ao primeiro “quatro estrelas” 
formado em Campinas. Me emocionei.   
 

                      A nova Escola em Campinas                                                                                                 
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CAPÍTULO 3 

 

OUTRAS LEMBRANÇAS MARCANTES 

  
Vou apresentar aqui outras lembranças muito significativas 

da minha vida militar. 
    
Para não tornar essa apresentação cansativa, achei melhor 

não detalhar atividades rotineiras na nossa vida militar.  
    
Preferi relatar alguns outros casos que também marcaram 

significativamente a minha carreira. 
 

CURSO EM FORT SILL NOS ESTADOS UNIDOS 

 

   Em 1976, tive a excelente oportunidade de frequentar o 
Curso Avançado de Artilharia em Fort Sill – Lawton, Oklahoma, 
USA.    

    
 

. 
 
 

                         
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
                           Fort Sill, em Lawton, Oklahoma, USA                                    
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Fui para, lá com a família, onde vivemos por um ano uma 
grande experiência, pela oportunidade de conhecer esse 
grande país e o Exército mais moderno e poderoso do mundo.  

 

Naquela época os primeiros alunos colocados na Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficial eram contemplados com o curso 
avançado da arma nos Estados Unidos. 

    
O Exército Americano havia saído da Guerra do Vietnan 

numa situação muito desconfortável. 
    
Deu para sentir que o Exército estava muito abalado com as 

perdas e o resultado da guerra. 
    
A Escola vivia um período de grande incerteza. A guerra 

que havia terminado era uma guerra de guerrilha e, no 
entanto, a doutrina do Exército Americano era voltada para 
uma Guerra Convencional, de alta intensidade, e 
predominantemente do tipo nuclear. Sentia que eles 
estavam meio que desorientados e desmotivados.      

    
Toda a técnica e a tática de Artilharia tratada na Escola eram 

baseadas em fogos nucleares. Fazíamos muitos cálculos de 
radiação nuclear no campo tático, mas não se acreditava que 
aquilo era viável. 

    
Uma boa experiência que tive foi o meu primeiro contato com 

um computador de tiro, ainda de primeira geração, chamado 
FADAC. Comparado com o que existe hoje era uma “carroça”. 
Senti muita dificuldade em me adaptar a algo tão moderno, mas 
fui pouco a pouco ganhando prática. Nessa época ainda não se 
usava computador no Brasil. 
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Sentia que os oficiais americanos, no que se referia à 
Artilharia, tinham seus conhecimentos e experiências muito 
compartimentados. Quem entendia do FADAC (técnica de tiro), 
pouco entendia de topografia ou de “serviço em campanha”. 
Isso foi, no entanto, um grande diferencial favorável para mim, 
pois a nossa formação é mais completa. Sabemos bem todas 
as áreas da artilharia. Comecei então a sentir que ia me sair 
bem no curso. 

    
Consegui concluir o Curso em muito boa colocação, mesmo 

entre os americanos, e tive a honra de assinar o Livro de Ouro 
da Escola. 

    
Ao final do Curso, arrisquei pedir para participar de um 

exercício de campanha somente para os alunos 
americanos, integrando um Grupo de Artilharia 155 mm 
Autopropulsado e, com surpresa, recebi a resposta 
positiva da direção. Eu era o único estrangeiro a participar. 

    
Era um exercício na neve e altamente móvel. Foi uma 

excelente experiência, pois tive a oportunidade de passar por 
todos os escalões e funções de um artilheiro em campanha. 

 
Na hora dos tiros fui para dentro de uma peça de 155 AP e 

pude passar uma noite no meio de sargentos e soldados, 
conversando e observando como trabalhavam. 

    
Dei apenas uma “furada”. A temperatura externa estava 

abaixo de zero e era somente neve. No interior dos blindados, 
naquela época, não havia aquecimento e como, durante todo o 
dia, passei de uma função para outra no âmbito do Grupo, fiquei 
a maior parte do tempo ao relento. 
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Quando chegou o final do exercício, no fim do segundo dia, 
eu estava com princípio de hipotermia e tremia sem parar. 

    
Estava preocupado que alguém percebesse, mas consegui 

disfarçar. 
 
Depois é que percebi que os americanos, experientes com a 

neve, ficavam todo o tempo dentro dos blindados, se 
protegendo do frio. Eu, carioca e inexperiente, fui querer me 
mostrar e me dei mal.     

        Canhão de 155 mm, autopropulsado, M109 em Fort Sill 
 
O importante é que aprendi muito nesse exercício e pude 

trazer muita experiência para modernizar a nossa doutrina de 
Artilharia, quando fui instrutor da ECEME e também na 
Subchefia de Doutrina do Estado Maior, em que coordenei a 
elaboração de um novo Manual de Artilharia. 

  
Para a família foi ótimo. Nesse ano, viajamos muito e 

pudemos conhecer bem os Estados Unidos e seu Exército 
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CURSO DE ESTADO MAIOR NO PERU 

 
Em 1986 e 87 fui designado para fazer o Curso de Estado 

Maior no Exército Peruano. 

                      Escuela de Guerra, em Lima, Peru 

 
Nesse período o Peru vivia o auge do movimento guerrilheiro 

Sendero Luminoso. 
 
A cidade de Lima vivia um clima de muita insegurança, pois 

as ações terroristas estavam na sua máxima intensidade. 
    
No primeiro ano que lá morei, ainda pude ir com a família a 

algumas cidades andinas para conhecer a cultura Inca mas, no 
ano seguinte, a capital foi praticamente cercada pelas forças de 
guerrilha e corria o boato que a qualquer momento ela poderia 
ser invadida. Era um ambiente muito tenso.  
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 Uma vez estávamos em um grande shopping de Lima e, em 
determinado momento, as lojas começaram a fechar. 

 
Correu o boato que o Sendero estava invadindo a capital.  
 
Era falso, mas isso demostrou o nível de ansiedade da 

população. Ações terroristas urbanas ocorriam quase todos os 
dias, principalmente por explosões de “carros bomba”. 

    
O Presidente, Alan Garcia, era de esquerda e não se via 

vontade política de realmente combater esse movimento. 

 
O comando das operações contraguerrilha era de 

responsabilidade do Ministério da Defesa. As Forças Armadas 
alocavam as tropas para a força de combate à guerrilha, mas 
eram predominantemente de recrutas, mal preparados e, 
muitas vezes, escalados como punição. 

    
A sorte é que, logo após à minha saída, foi eleito o 

Presidente Fujimori, que foi implacável no combate ao Sendero. 
Pouco tempo depois o movimento foi neutralizado. 

    
O curso de Estado Maior no Peru foi muito útil para mim, 

pois algumas matérias eram bem mais valorizadas que na 
nossa ECEME, em especial na área de Estratégia. Alguns 
exercícios táticos na carta foram realizados por equipes do 
Exército Norte Americano utilizando jogos de guerra 
apoiados por computadores. No nosso Exército ainda não 
tínhamos isso. 

 
Por outro lado, a Escola se valeu do meu conhecimento 

profissional e me convidou para ministrar algumas instruções, 
tanto para os alunos como também para prestar 
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assessoramento a uma equipe do Exército Peruano que estava 
fazendo o Planejamento Estratégico do Exército, pois eles 
souberam que eu havia participado no Brasil da equipe que 
elaborou o planejamento estratégico da FT 90 (Força Terrestre 
1990). 

    
Fui eleito o Presidente da Turma de Alunos e, no final do 

curso e classificado em primeiro lugar entre os oficiais 
estrangeiros. 

    
Foi uma excelente experiência porque, além de conhecer 

bem o país e sua rica cultura, tive a oportunidade de 
acompanhar a evolução do movimento guerrilheiro Sendero 
Luminoso e o emprego das Forças do Governo, com seus 
acertos e erros. 

 

ATIVIDADES PARAQUEDISTAS 

 
Ao tentar relembrar os eventos mais marcantes da minha 

experiência como Paraquedista do Exército, vieram logo em 
minha mente a minha passagem pela Brigada de Infantaria 
Paraquedista, como Capitão, e também saltos que ocorreram 
quando já era General. 

    
Foram eles: o Curso Básico e o de Mestre de Salto, a minha 

passagem pelo 8º Grupo de Artilharia Pqdt, o salto em Fort 
Benning – USA e a minha despedida do Exército. 

 
Cito também alguns pequenos incidentes, não acidentes, 

nos meus 150 saltos militares e civis. 
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Curso Básico de Paraquedista e de Mestre de Salto 
    
O Curso Básico é um teste difícil para todos os que desejam 

servir na Brigada Paraquedista. Esse curso tem o mesmo grau 
de dificuldade para todos que ostentam no peito o brevê de 
paraquedista, mas é realmente uma grande prova de força de 
vontade, resistência física e psicológica e de coragem.  

 
    No Curso de Mestre de Salto aconteceu um fato que não 
me esqueço. 

 
Como fiz esse curso depois de ter sido instrutor da SIESP na 

AMAN, quase todos os instrutores tinham sido meus cadetes 
estagiários.    

    
Confesso que fiquei apreensivo pois poderiam querer “ir à 

forra” do que sofreram na minha mão na SIESP. Eram todos 
meus amigos, mas, sabia que amizade é amizade, curso é 
curso. 

    
Durante o desenrolar do curso nada houve de diferente por 

parte deles na maneira como me trataram. Achei estranho, pois 
não houve nenhuma referência ou insinuação sobre os estágios 
na SIESP, até que chegou o dia do salto de coroamento do 
curso. A ZL era no Campo dos Afonsos. O salto era no 
anoitecer. Eu estava no avião, quase todos haviam saltado, e 
eu senti que estava ficando para o final. 

    
Quando saltou o penúltimo aluno, percebi que ficaram no 

avião, além da tripulação, apenas eu e os 5 instrutores. Senti 
que boa coisa não estava me esperando. O avião fez uma volta 
maior. Já estava escuro e chovia. A aproximação foi no meio 
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das nuvens e recebi a ordem de lançar toda a equipe de 
instrutores. 

,    
Antes de eu iniciar os comandos do lançamento, o mais 

antigo deles me entregou um “pacote”, uma carga para ser 
lançada junto comigo. Isso era normal na tropa, porém não para 
o Mestre de Salto. Além do mais, o peso da carga estava no 
limite máximo.    

Olhei para eles e estavam todos rindo. Disseram que era 
para relembrar o que sofreram em minhas mãos na SIESP.  

 
Com a mão, fiz um gesto de positivo para eles e fui para a 

porta para procurar, no solo, o “famigerado” T. Não via nada, 
pois era noite e o pacote de carga ainda me atrapalhava. 
Percebi que o avião não estava na sua rota normal e sim numa 
aproximação transversal à pista. 

 
Todas as minhas referências para o lançamento não 

estavam valendo. Tentava, por entre as nuvens, identificar 
alguma referência para me localizar e nada. 

 
Em determinado momento Deus me ajudou. Abriu-se uma 

clareira entre as nuvens e identifiquei que estava sobre a Vila 
Militar, vi a linha do trem. Alguns segundos depois vi que estava 
chegando nos Afonsos, consegui ver o T, dei o “Jááá” e saltei. 

    
Lançamento perfeito! Todos os instrutores me seguiram. 
 

Ao aterrar, fiz um gesto não muito educado com o dedo para 
eles. Os instrutores me cercaram e me cumprimentaram. A 
adrenalina estava no limite. Baixei na flexão com eles e 
comemoramos o final do curso. 
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No dia seguinte foi a “brevetação”. Fiquei surpreso com a 
informação que eu era o primeiro colocado no curso. Deus me 
ajudou!!!   

    
Mas teve a minha “revanche” pois dois desses instrutores 

estavam matriculados no Curso de Comandos e eu era o 
instrutor. Eles pagaram algumas flexões a mais e se 
alimentaram um pouco menos que os demais. 

 
Para quem não sabe, essas brincadeiras é que fazem a 

união dos paraquedistas e o respeito mútuo estre todos.   
 
Sofremos juntos, do soldado ao comandante. Usamos o 

mesmo paraquedas, do soldado ao general. Muitas vezes, 
como oficias superiores somos lançados por um 2º tenente 
Mestre de Salto, novinho, e o respeitamos e confiamos nele.       

 
Meu primeiro lançamento como Mestre de Salto após o 
curso. 

    
No curso de Mestre de Salto havíamos praticado dois tipos 

de lançamento. Um deles pela rampa traseira do avião, em que 
o lançamento era feito quando a luz no interior da aeronave 
passava de vermelha para verde. O outro era quando o 
lançamento era pela porta lateral.       

    
Nesse caso, o Mestre de Salto coloca a cabeça para fora do 

avião e faz o lançamento quando a aeronave passa sobre um 
painel em forma de “T” no solo ou então obedece a luz verde, 
semelhante ao salto pela rampa. 

    
Nesse primeiro lançamento, o salto seria pela rampa, 

entretanto, recebi um aviso do piloto que o lançamento seria na 
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vertical do T. Isso não tinham me ensinado pois não existia essa 
alternativa nos protocolos. 

    
No momento tinha que tomar a decisão imediata de fazer 

esse tipo inédito de lançamento ou de abortar o salto. 
    
Tomei a decisão de, em princípio, fazer o lançamento, desde 

que eu pudesse tomar uma posição na rampa que pudesse ver 
o T no solo. Os Precursores faziam esse tipo de lançamento. 

 
Como a rampa fica na traseira do avião, não havia ângulo 

para ver o T por baixo do avião. Fui então para uma posição 
“imprensada”, num ângulo que forma entre a rampa e a 
fuselagem. Daí consegui enxergar, por baixo do avião, o ponto 
de referência T no solo e fiz o lançamento. Enquanto estava no 
ar fiquei preocupado com a avaliação que os Precursores de 
terra fariam desse meu lançamento, totalmente fora dos 
protocolos.  

    
Todos os paraquedistas aterraram na área prevista e nem 

notaram que algo de diferente havia ocorrido. Os Precursores 
nada comentaram comigo. 

    
Depois fui saber que a falha havia sido do piloto. A Brigada 

Paraquedista passou então a introduzir esse novo tipo de 
lançamento em seus protocolos.  

    
Hoje, um Mestre de Salto que esteja lendo isso talvez não 

entenda o que há de excepcional, pois isso hoje é feito 
rotineiramente. 
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O problema foi o seu ineditismo, surpresa e decisão naquele 
momento, além do que era o meu primeiro lançamento como 
Mestre de Salto. 

 
Lógico que dei sorte pois, se houvesse algum acidente, 

fatalmente eu seria responsabilizado por não cumprir as 
normas de lançamento.  

    
O mais correto teria sido abortar o lançamento, porém eu 

tinha certeza que o salto seria sem risco. Não seria bom ter meu 
lançamento abortado nessa minha estreia como Mestre de 
Salto.  

    
Saiu tudo bem! Agradeci a Deus.   
 

Lançamento de uma Bateria de Artilharia em Campos/RJ. 
    
Durante a minha passagem pelo 8º Grupo de Artilharia 

Paraquedista como Capitão, ficou muito marcado em minha 
mente um grande exercício realizado em Campos, no Estado 
do Rio. Foi uma grande experiência no lançamento de uma 
bateria de obuses, completa em pessoal, viaturas e canhões. 

 
Eu era o Comandante dessa Bateria. Os canhões eram os 

105 mm Oto Melara. 
    
Lembro-me que, após um mês de árdua preparação, com o 

apoio dos DOMPSA (especialistas em lançamento de carga 
pesada), embarcamos de madrugada, no Campo dos Afonsos, 
para decolarmos rumo a Campos onde seria o lançamento. 
Eram 4 aeronaves Búfalo C 115 e 3 Hercules C 130. 
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Eu era o Mestre de Salto no lançamento dos paraquedistas 
nos C115, e como eu estava na aeronave líder, o meu comando 
de “já” valia para todas as aeronaves. 

    
Após o lançamento do pessoal e do material leve, vieram as 

aeronaves pesadas com as viaturas e canhões nos C130.    
     

         Apronto Operacional da tropa paraquedista. Grande vibração 
 
O lançamento foi ótimo, porém um jipe teve uma pane no 

paraquedas e despencou no ar chocando-se com o solo e 
ficando totalmente destruído. Um dos canhões teve também 
uma forte avaria. Esses acidentes ocorrem normalmente nas 
tropas paraquedistas. 
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Quando aterramos, reorganizamos a Bateria e ocupamos a 
posição de tiro na própria ZL. Com não era um campo de tiro 
autorizado, fizemos apenas um tiro de salva, mudamos de 
posição uma vez e então retornamos à Vila Militar em 
deslocamento rodoviário. 

    
Foi uma excelente experiência de lançamento pesado e fazia 

muitos anos que uma Bateria completa da Brigada 
Paraquedista era lançada de paraquedas.      

 
Foi o lançamento com o maior número de aeronaves que 

participei. Era a minha Bateria e eu fui o Mestre de Salto. Nunca 
me esqueci. 

    
A tropa paraquedista é muito profissional, muito bem 

adestrada e motivada para qualquer tipo de operação. É muito 
bom trabalhar com eles, ou melhor, ser um deles. 

       
Salto de paraquedas em Fort Benning (EUA). 
 
    Eu era General de Brigada, servia no EME, quando fui 
convidado pelo Exército Americano para ir ao Fort Benning nos 
Estados Unidos para realizar um salto num exercício 
operacional de um Batalhão de Comandos, “Rangers”. 
 
    Para poder realizar esse salto, tive que fazer a readaptação 
e um salto no Campo dos Afonsos e, alguns dias depois, 
embarquei para os Estados Unidos. 

   

Lá, me encontrei com um General americano, Ranger que 
me acompanhou nessa missão e, no dia seguinte, no 
aeródromo do Fort Benning, nos integramos ao Batalhão 
Ranger para o brieffing final, pegar o paraquedas e equipar.                
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O diferencial nesse salto é que foi a primeira vez que saltei 
de um enorme avião operacional a jato, o C 141. Nele 
embarcava um batalhão inteiro. 

    
A zona de lançamento, ZL, era no Estado do Alabama. O 

general e eu, fomos os primeiros a saltar, um em cada porta 
lateral. Foi um salto normal sendo que a única diferença foi um 
choque de abertura, bem mais forte do que numa saída do C 
130, pois a aeronave era jato, muito mais rápida que os aviões 
“turbo hélice”. 

    
No solo, participamos da reorganização dos Rangers e 

acompanhamos a fase inicial do exercício de campanha que 
estavam realizando, durante meia jornada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              Essa foi a minha mais vibrante experiência como paraquedista. 
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Observei o grau de profissionalismo e adestramento dos 
soldados americanos e, em especial o equipamento que 
portavam. Vários deles tinham participado de guerras. O 
material de comunicações era moderníssimo, portavam 
equipamentos de visão noturna e fuzis com luneta, lançador de 
granada e mira laser. 

 
    Pude ver uma atualização da ordem de operações na Zona 
de Reorganização e o início de uma missão de infiltração.  

    
Conversei bastante com esse general americano que me 

acompanhou. Ele havia participado na Somália daquela 
operação do filme Black Hawk Down. Ele comentou uma série 
de falhas ocorridas nessa operação. Aprendi muito com ele.    

    
Um ano depois, ele esteve em Brasília e o recebi em minha 

casa para um jantar.  
   

Salto de despedida da ativa. 
    
Meu último salto de paraquedas foi em 2006, organizado 

pelo Comando de Operações Especiais, em Goiânia.  
 
Eu era General de Exército, Comandante de Operações 

Terrestres e passaria para a reserva dentro de 2 meses. 
    
Esse salto foi inesquecível. 
    
Embarcamos num C130 em Brasília para saltar em Goiânia.  
 
Todos na aeronave eram meus convidados, paraquedistas 

da ativa e da reserva. Aeronave lotada.  
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Meus dois filhos, civis, estavam na aeronave para me verem 
saltar e após um voo de aproximadamente 20 minutos 
sobrevoamos a Zona de Lançamento e o Mestre de Salto deu 
o “já”. 

 
Eu fui o primeiro a sair e, na minha esteira, saíram os 

paraquedistas convidados. O dia estava lindo e o ambiente era 
de muita vibração e amizade. 

    
Apesar da idade, fiz uma ótima aterragem e, em meio a 

alegria, me veio um sentimento de tristeza por ser o meu último 
salto. Na descida me passou um rápido flash dos saltos em 
aeronaves militares e civis e o sentimento de orgulho por ser 
um paraquedista do Exército. 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

               
 
 
                 Salto de despedida da ativa como General de Exército. 
 

Para comemorar o evento, como é normal entre os 
paraquedistas, esperei todos se reunirem na ZL e, mesmo com 
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os meus 65 anos, comandei uma seção de flexões com os 
convidados. Foram momentos de grande vibração. 

    
Nos deslocamos então para o Quartel do Comando de 

Operações Especiais e lá teve uma formatura de despedida. 
     
Telma, meu terceiro filho e as noras foram de carro para 

Goiânia e já estavam no palanque me esperando.    
 
Neste dia recebi do Comandante de Operações Especiais, 

Gen Marco Aurélio, a mais significativa e gratificante 
mensagem de despedida de toda a minha carreira. 

 
Apesar de profundamente emocionado fiz o agradecimento 

e fomos para o almoço onde cantamos as canções dos 
paraquedistas, num ambiente de muita alegria e vibração.  

 
 Foi um dia inesquecível!  Deixou saudade!  
      

Incidentes, mas, não acidentes. 
    
Tenho que agradecer a Deus, pois comecei a saltar de 

paraquedas mesmo antes de ser paraquedista militar e 
consegui chegar ao final da carreira sem nenhum acidente e 
sem nenhuma sequela. 

    
Passei, no entanto, por alguns “sufocos” sem maiores 

consequências, mas que merecem ser aqui relatados. 
    
Uma vez, quando instrutor da SIESP fui fazer um salto 

no Campo de Parada da AMAN. O salto foi de um pequeno 
avião tipo “Teco-Teco” em que a técnica para me lançar era 
passar, inicialmente, da porta para a parte externa da aeronave 
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e me segurar na barra de suporte da asa. Dessa posição 
soltava as pernas e prosseguia pendurado com as duas mãos 
até o momento de me soltar.    

    
Nessa passagem de uma posição para outra, a alça do 

paraquedas reserva raspou em alguma coisa e este começou 
a abrir. Não dava para voltar atrás, tinha que me lançar de 
qualquer maneira pois, se não o fizesse, poderia derrubar o 
avião. 

    
Em queda, rezei para que um paraquedas não se 

enroscasse no outro. Esse era o perigo, e o risco era grande. 
Por sorte, abriram os dois velames ao mesmo tempo. 

    
Era uma festa na AMAN. O Campo de Parada estava lotado. 

Quando os convidados viram um paraquedista abrir os dois 
paraquedas (o principal verde e o reserva branco), foi um 
sucesso. Muitas palmas. Pensavam que fazia parte da festa. 
Não sabiam o risco que eu havia corrido. Aterrei e a criançada 
me cercou. Deus me ajudou. 

    
O segundo incidente foi na ZL de Gericinó. 

 
Estava embarcado para o salto num C 115 Búfalo. O Mestre 

de Salto era um tenente, e eu era o terceiro a sair. O salto era 
pela porta lateral. Ele deu o “já”, saiu e depois eu. Quando o 
meu paraquedas abriu vi que estava sobre uma mata fechada, 
com árvores altas, no fundo do campo de Gericinó, bem na 
base da serra. 

 
Vi que algo estava errado e que eu iria aterrar, com toda a 

equipe, nessa região com mato bem alto. Tentei de todas as 
formas me livrar das árvores mais altas, mas, caí entre galhos 
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e folhas, torcendo para não me quebrar em algum galho mais 
grosso.  

 
Passei rápido pela folhagem e meu paraquedas ficou 

trancado em um galho mais alto. Consegui me desequipar e 
escorreguei um metro até tocar no solo. 

 
Quase toda a equipe aterrou sobre as árvores. Além de 

alguns arranhões, ninguém se feriu. 
 
O difícil foi recolher os paraquedas das árvores e pior ainda 

foi ter que andar pelo mato, com o peso do paraquedas e 
equipamento, para chegar no ponto de reunião previsto. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A sensação de um Mestre de Salto na tentativa de ver o T (painel) no solo. 

 
Depois soubemos que, por falha do piloto, ele acendeu a luz 

verde antes da hora, o que fez o Mestre de Salto se lançar 
quando a aeronave estava no través da aproximação ou seja, 
a uns 500 metros da ZL. 
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O terceiro incidente foi no Campo dos Afonsos.  
 

Eu era um dos últimos a saltar. Quando estava no ar, velame 
aberto, senti que algo estranho estava acontecendo comigo e 
com mais dois outros paraquedistas próximos. 

 
Todos os paraquedistas estavam baixando e vi que nós três 

estávamos descendo mais lento e o vento nos levava para a 
pista de pouso, de concreto.      
 

 

Pegamos uma corrente térmica ascendente e, apesar de 
brigar muito com o paraquedas para não aterrar no concreto, 
senti que não ia ter sucesso. O vento estava fora do normal e a 
pancada no solo foi muito forte.  

    

Pensei que tivesse me quebrado. Mexi as pernas e braços 
para testar e, apesar do corpo dolorido, vi que aparentemente 
não tinha quebrado nada.       

    

Quando fui recolher o paraquedas percebi que havia alguém 
embolado com ele. Era um soldado desmaiado, com um corte 
no nariz e sangrando muito.    

    

Chamei o outro paraquedista que aterrou perto e ele não 
respondeu. Fui lá e vi um capitão amigo que apontou o polegar 
para baixo, mas não conseguia se mexer. Imediatamente, 
chegou a ambulância e prestou o socorro. Fui então para o 
ponto de reorganização.  

    
Soube depois que esse capitão havia fraturado a coluna e o 

soldado nada teve de sério. Esse capitão passou alguns meses 
engessado, mas não ficou com nenhuma sequela. Escapei 
dessa! Mais uma vez! 
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VISITA A BASE BRASILEIRA NA ANTÁRTICA 

 

Outra excelente oportunidade que o Exército me 
proporcionou, já no final da carreira, em 2006, foi participar de 
uma visita à Base Brasileira na Antártica. Era uma missão do 
Ministério da Defesa e fui convidado. 

 
Saímos de Brasília num avião C130 da FAB, pousamos em 

uma base em Pelotas-RS para pegar o equipamento de frio e 
voamos para Punta Arenas no Sul do Chile. 

 
 De lá, esperamos a autorização para decolar para a 

Antártica com pouso na Base Chilena. Essa autorização é para 
se ter a certeza que a pista na Antártica estava em boas 
condições de pouso, em especial referente à camada de neve. 

    
Fizemos uma viagem muito bonita sobre o canal de Beagle 

e pousamos numa pista coberta de neve. Dalí, em Helicóptero, 
fomos para a Base Brasileira, num voo e baixa altura em que 
pudemos ver toda uma paisagem de icebergs e enormes 
geleiras.  

    
Na Base tivemos uma apresentação dos trabalhos 

científicos lá realizados por militares e civis. Achei muito 
interessante. Um trabalho muito útil para o nosso país e 
uma forma de marcarmos nossa posição nesse importante 
continente.  

 
Como a Base era aquecida, me deu vontade de fazer uma 

pequena caminhada pela neve. A temperatura era de menos 15 
graus. Saí sozinho e planejei caminhar uns 300 metros na neve, 
porém não havia estimado que essa neve é diferente das que 
normalmente conhecemos.     
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                                A Base Brasileira na Antártica. 
 
A neve era muito fofa e o perna atolava até acima do joelho, 

tornando a caminhada muito difícil e cansativa.  Desisti de 
andar os 300 metros e retornei depois de uns 100 metros. 
Confesso que com muita vontade de voltar ao ambiente 
aquecido. 

. 

Como é normal, regressamos no mesmo dia para Punta 
Arenas pois a Base na Antártica não tinha instalações de 
hospedagem para muitos visitantes. Alguns anos depois a Base 
pegou fogo, mas hoje já foi reconstruída e soube que com 
instalações muito melhores do que as que conheci. Foi uma 
ótima experiência. 

 .  
Aproveito para atestar o meu reconhecimento e 

cumprimentar todos aqueles que se sacrificam num ambiente 
tão hostil e isolado, longe da família, em troca de um benefício 
muito importante para o nosso país. Essa Base é motivo de 
muito orgulho para nós brasileiros. 
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CAPÍTULO 4 

 

PRINCIPAIS COMANDOS e CHEFIAS 
 

    Nesse capítulo, vou selecionar, de cada um dos comandos 
ou chefias que exerci, os fatos ou eventos que considero mais 
marcantes. 

 

COMANDANDO O GRUPO ESCOLA DE ARTILHARIA 

 

    Quando comandei o Grupo Escola de Artilharia (31º GAC) na 
Vila Militar no Rio, em 1989 e 90, sentia que tinha uma 
responsabilidade muito grande, pois meu pai havia comandado 
essa unidade em 67,68 e 69, e esse comando foi para ele 
motivo de um grande orgulho e vibração. O GEsA era a 
Unidade de referência da Artilharia de Campanha.  

    
Lembro-me que ele, já na reserva, como Superintendente da 

SUDAM em Belém, se referia ao comando do GESA como a 
melhor época de sua vida. 

    
Durante esse meu comando, dois eventos foram mais 

relevantes. 
    
O primeiro deles foi a realização de um exercício de 

“observação avançada”, com tiro real de Artilharia em um 
estágio para os cadetes do Curso de Artilharia da AMAN. 

    
Nesse exercício, no campo de Gericinó, com tiro real, 

buscamos torná-lo o mais próximo possível de uma situação 
real. Queria mostrar aos cadetes que um tiro bem calculado e 
realizado por artilheiros bem adestrados tem a precisão 
suficiente para possibilitar um pedido de tiro pelo observador 
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avançado em um alvo a 250 metros à frente, estando os 
canhões a mais de 3 mil metros à retaguarda. 

Fizemos uma progressão na distância de 1 km, como se 
tivéssemos acompanhando um ataque da Infantaria e, cada 
cadete escalado, e em movimento, ia pedindo os fogos nos 
alvos a uma distância de 250 m à nossa frente. 

 
Eu acompanhei, durante toda a progressão, o cadete que 

revezava na condução do tiro. Fazíamos o pedido de tiro e, logo 
após o arrebentamento da granada, dávamos um lance à frente 
para ocupar as crateras como abrigo, para então fazer um novo 
pedido de tiro à frente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Observador Avançado pedindo o fogo e a Bateria cumprindo a missão. 

   
Os tiros foram perfeitos, com total segurança, pois cada 

artilheiro junto aos canhões era monitorado por um sargento, e 
a elevação do tubo checada por um arco nível. 
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As granadas eram todas americanas, do mesmo lote, e com 
o mesmo número de quadrados (mesmo peso com alta 
precisão). 

 Foram cumpridas várias missões de tiro sendo que, na 
última, estávamos numa pequena elevação no fundo do campo 
de tiro, e então fizemos um pedido de tiro inédito.  

 

Consideramos um contra-ataque inimigo à nossa retaguarda 
e assim o alvo estava localizado entre nós, observadores, e as 
peças. Isso significou uma observação no contra azimute da 
direção de tiro. O tiro foi perfeito e os cadetes vibraram. 

 

Não sei se alguma Unidade de Artilharia havia feito ou fez 
até hoje algo parecido. Para terminar e comemorar “pagamos” 
algumas flexões juntos.  

    
O GAC durante o meu comando deu aproximadamente dez 

mil tiros por ano. 
    
A segunda atividade que me traz boas recordações foi 

cumprir uma missão de pesquisa doutrinária com a finalidade 
de desenvolver uma técnica de transporte de uma Bateria de 
Canhões 105 mm com helicópteros UH1H e a ocupação de 
posição de tiro em uma operação helitransportada. 

    
Nos foram fornecidas 4 aeronaves, e durante 3 dias 

realizamos todos os estudos e ensaios. Transportamos o 
material e pessoal, por fases, do Quartel para o campo de 
Gericinó onde realizamos o tiro real com duas mudanças de 
posição. 

 

    Com isso, pudemos elaborar uma Nota de Instrução 
referente à doutrina de emprego de uma bateria num 
assalto aeromóvel. Esse trabalho foi muito motivador. 
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Muitos militares nunca haviam voado de helicóptero e 
vibraram com o exercício. A 3ª Bateria passou a ser batizada, 
com muito orgulho, como “Bateria Aeromóvel”. 

 

NA 3ª SUBCHEFIA DO EME – A DOUTRINA DO EXÉRCITO. 

 
Quando terminou a Operação Rio, no início 1995, fui 

transferido para o Estado Maior do Exército em Brasília para 
chefiar a 3ª Subchefia. 

    
Essa Subchefia havia sido reorganizada pelo Ministro do 

Exército, Gen Zenilldo, passando a ser um órgão centralizador 
de todo o Planejamento Estratégico do Exército. 

 
Era uma “super” Subchefia, englobando Política, 

Estratégia, Doutrina, Preparo e Emprego da Força Terrestre 
e Modernização do Exército, além dos programas de 
Qualidade Total e Desburocratização.   

    

O efetivo de oficiais era bem maior que o das demais 
subchefias, pois tinha mais de 15 oficiais do quadro de Estado 
Maior. 

    

Comentei várias vezes que, como General de Brigada e 3ª 
Subchefe, eu me senti com mais força para “mexer no Exército” 
do que em outras funções superiores, e até mesmo como 
integrante do Alto Comando.  

    

Pudemos então atualizar o Sistema de Planejamento de 
Exército, modernizar a Doutrina, surgindo a Doutrina Delta (já 
comentada anteriormente), além de idealizar o Projeto FT 2000. 
Essa nova estrutura da 3ª Subchefia possibilitou um 
planejamento mais centralizado, mais ágil e menos burocrático. 
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Para não conflitar com as demais Subchefias e 
Departamentos, adotamos um método de trabalho em grupo 
em que, desde o início, participavam dos nossos trabalhos 
oficiais de todos os Departamentos envolvidos no assunto em 
pauta. Isso evitava que um trabalho nosso fosse vetado ou 
postergado por um outro órgão, por haver alguma discordância, 
o que era comum na época.  

 

O resultado foi ótimo. Evoluímos bastante em termos de 
doutrina, manuais, aquisições de armamentos modernos, 
novos planejamentos estratégicos e tantos outros projetos. 
Nessa época foi implantado o programa de Qualidade Total no 
EB. 

    

Realmente a 3ª Subchefia, naquela época, exercia uma forte 
influência no âmbito do EME. Foram elaborados, 
aproximadamente 40 novos manuais nesse período e novos 
quadros de efetivos das RM e Unidades de Infantaria.  

    
Alguns anos depois, soube que acharam que a 3ª Subchefia 

estava muito forte, causava melindres, e então retornaram à 
estrutura anterior, ou seja, separando a Política da Estratégia, 
a Doutrina da Modernização e criaram um Escritório de 
Projetos, porém sem a força da anterior 3ª Subchefia. 

    

Como disse antes, nesses três anos que lá estive me realizei 
profissionalmente pois pude sugerir e aplicar todas as minhas 
ideias para a modernização do Exército. 

 

NO COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR – BAHIA E SERGIPE. 
 

    Já havia servido em Salvador como Tenente, e depois como 
Major após a conclusão da ECEME.  
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            Ótimas lembranças do QG 6ª RM, das reuniões e formaturas 

 
Além disso, minha esposa Telma é baiana e, portanto, sempre 
tive vontade de regressar a Salvador, como General, para 
comandar a 6ª Região Militar. 

 

Aconteceu tudo que é normal e rotineiro num comando de 
uma Grande Unidade, porém vou destacar dois eventos 
diferentes e mais interessantes. 

 

Um deles foi a uma encenação histórica que aconteceu no 
Forte de Monte Serrat em Salvador, organizada pelo Comando 
da 6ª RM. 

    

Essa encenação foi realizada no local onde realmente 
ocorreu o fato histórico, e foi motivo de uma grande 
repercussão na cidade. Ela foi repetida várias vezes com a 
presença de escolas, autoridades, turistas, etc. A encenação, 
feita com nossos soldados usando uniformes históricos, tratava 
da época em que as tropas holandesas ocuparam esse forte e 
que, em um combate posterior, as tropas brasileiras o 
retomaram e expulsaram os holandeses da Bahia.  
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Apesar de não ser uma atividade voltada para a 
operacionalidade da tropa, teve, no entanto, uma grande 
projeção na cidade e contribuiu em muito para a imagem do 
Exército, um pouco desgastada pela ideologia dos governos da 
época.            

 

Um outro fato marcante nesse período na Bahia foi a 
oportunidade que tive de visitar o sítio histórico de Canudos.  

 
Seria uma simples visita ao local, mas que se transformou 

num estudo histórico muito interessante.  
     

Tive a sorte de, nesse dia da visita, por uma coincidência, 
ver os restos da cidade histórica de Canudos, onde ocorreu a 
Guerra de Canudos, e que estava, por anos, coberta pela 
represa de Cocorobó.  

 
Não sei por que motivo a represa estava vazia e assim 

reapareceram todos os alicerces das construções, inclusive os 
da histórica igreja. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    
 
 

Forte histórico de Monte Serrat                          Pintura da vila de Canudos 
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O que teve de interessante é que pude conferir, por um mapa 
do livro “Os Sertões” de Euclides da Cunha, todos os pontos 
importantes dos combates de Canudos e, por coincidência, o 
rio Vaza Barris havia voltado ao seu leito antigo. 

    
É realmente uma região muito agressiva, predominando um 

terreno de cascalho e uma vegetação espinhosa de caatinga, o 
que realmente facilitava as ações de emboscadas contra as 
forças do governo.  

 

O vilarejo de Canudos era dominado por elevações em sua 
volta. Com o esvaziamento temporário da represa, deu para eu 
bem entender todas as manobras das tropas, tanto as 
investidas das forças policiais e do Exército quanto das forças 
de guerrilha chefiadas por Antônio Conselheiro. 

 
É interessante que, para a ação final na 4ª expedição contra 

as forças rebeldes, em 1897, as tropas do Governo foram 
integradas por forças policiais de vários Estados do país e 
grande parte do Exército. Quase todo o poderio militar e policial 
foi empregado. 

 
Era tão importante para o Governo Federal essa vitória que 

o Comandante das operações era o próprio Ministro da Guerra, 
General Bittencourt.  

    
Nessa noite fomos a um jantar na casa do Prefeito e nos foi 

oferecido um jantar com uma grande variedade de pratos de 
carne de bode, por sinal muito bem temperadas e com ótimo 
sabor. Mudei o meu conceito sobre esse prato (quando é bem 
feito).  

    
Pernoitamos na cidade e no dia seguinte retornamos a 

Salvador. 
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NA SECRETARIA GERAL DO EXÉRCITO. 
 

    Quando concluí o Comando da 6ª RM em Salvador, no ano 
2000, fui designado para a função de Secretário Geral do 
Exército. 
 

    Achei uma missão desafiadora pois que iria atuar numa área 
muito diferente daquilo que me especializei em toda a minha 
vida profissional (a área operacional e a de planejamento 
estratégico). 

 

    A SGEX, além de assessorar as reuniões do Alto Comando, 
tem encargos bem diversificados sendo que um dos mais 
importantes é a Presidência do Clube do Exército em Brasília. 

   
Apesar de ter que atuar bem fora das minhas experiências 

profissionais até então, considero essa minha passagem pela 
SGEX um período de muito boas recordações. 

    
A SGEX é responsável pela organização de todas as 

cerimônias, formaturas e solenidades do QGEx e ainda 
coordenar a organização da Parada de 7 de setembro em 
Brasília, quando ela ainda era na avenida em frente ao QG.  

   
Nesse período, um dos eventos mais significativos foi a 

realização de grandes Encenações Históricas em frente ao 
QGEX, à noite, com a participação das Unidades de Brasília.  

 

Fizemos em 2002 a maior delas, para um público de mais de 
3 mil pessoas. Foi encenada a História do Exército, desde a 
batalha de Guararapes até o Exército de hoje, passando pela 
Independência, Guerra do Paraguai, Proclamação da 
República, Força Expedicionária na 2ª Guerra. Tudo 
acompanhado pela Orquestra Sinfônica de Brasília e pelas 
Bandas das nossas Unidades. A última cena era o “Exército de 
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Hoje”, com helicópteros, viaturas mecanizadas e tropa com 
equipamento moderno, num tema de conquista de um objetivo 
tático.  

Estavam presentes várias autoridades de Brasília e esses 
eventos apesar de muito trabalhosos tiveram um grande 
sucesso. 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

    Encenações em frente ao QGEx. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          
          A SGEX e os Cerimonial Militar 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9r5CHnuzmAhWbK7kGHXulD6QQjRx6BAgBEAQ&url=http://blog.tribunadonorte.com.br/eturismo/date/2010/11/page/7&psig=AOvVaw256lrXbFEOKtOLTL5gftyE&ust=1578305970078216
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Nesta passagem pela SGEX tive também a oportunidade de 
rever todas as normas do cerimonial do Exército, e criamos os 
chamados “Vade Mecum”, com a finalidade de orientar e 
padronizar todas as cerimônias no Exército. 

              
PASSAGEM PELA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 

 
Quando fui promovido a General de Exército, fui designado 

para chefiar a Secretaria de Tecnologia da Informação do 
Exército, em Brasília. Essa Secretaria foi depois absorvida pelo 
Departamento de Ciência e Tecnologia. 

    
Foi um tipo de atividade nova para mim pois, pela primeira 

vez, atuei na área tecnológica. 
  
Como sabia que ficaria lá por menos de um ano, selecionei 

como meta prioritária o desenvolvimento de um sistema de 
Comando e Controle, voltado para operações, o qual 
passamos a denominar “C2 EM COMBATE”. 

    
Durante esse tempo tive a experiência de poder trabalhar 

com os engenheiros do IME e pude atestar a excelente 
competência deles. 

  
Achei bom comentar uma reunião que tive com vários 

engenheiros para discutir como o Exército deveria evoluir do 
seu atual computador de grande porte, e que na época já 
estava ficando obsoleto. Era uma reunião altamente técnica. 

    
Pensei que a reunião seria fácil, pois estava assessorado por 

uns seis engenheiros do IME, pós-graduados ou com 
mestrados na Inglaterra, França, Estados Unidos etc. 
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Alguns minutos depois tive que interromper a reunião pois 
nenhum deles concordava com a solução proposta pelo outro.  
 

Percebi que cada uma queria adotar a solução que havia 
estudado no país em que fizera a sua especialização. Como eu 
nada entendia dos aspectos altamente técnicos lá discutidos, 
não me senti em condições de tomar uma decisão.  

 
Remarquei a reunião para uma semana depois e disse que 

eles deveriam se reunir, discutir o problema, e então me 
apresentariam uma solução de consenso. Assim foi feito e, na 
semana seguinte, pudemos tomar uma decisão que foi 
reconhecidamente a melhor. Imagino a complexidade das 
discussões que eles tiveram para chegar a um consenso. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Centro de Comando e Controle operando com o sistema C2 em Combate. 
   
  Pensei que só os “combatentes” tinham divergências nas 
soluções táticas e estratégicas, mas vi que os engenheiros, 
quanto mais aprofundam seus conhecimentos científicos, mais 

https://www.revistaoperacional.com.br/wp-content/uploads/2014/07/CC²FTer.jpg


                                                                

108 
 

“Recortes... - Gen Ex Camara Senna 

ganham argumentos para divergirem um do outro, mas isso é 
bom. 
 
    As alternativas tecnológicas são muitas e cada uma tem seu 
custo, vantagens e desvantagens.  

    
Foi uma boa experiência, e ela me foi muito útil quando 

passei para a reserva e fui trabalhar com empresas brasileiras 
e estrangeiras que atuavam nessa área. 

 

PRESIDÊNCIA DO CLUBE DO EXÉRCITO EM BRASÍLIA. 

 
Durante o período em que fui Secretário Geral do Exército 

exerci, cumulativamente, o cargo de Presidente do Clube do 
Exército. 

 
Foi um período muito gratificante da minha carreira. Um tipo 

de atividade bem diferente das minhas atividades normais. Eu 
comentava na ocasião que eu lidava com o lado alegre e feliz 
do Exército. 

    
No Clube, os problemas eram sempre voltados para o lazer 

da família militar, ou seja, a organização de festas, torneios 
esportivos, solenidades, além de eventos como Entrega de 
Espada de Generais. Eram momentos de muitas alegrias para 
a família militar.    
 
    Houve um grande esforço para a manutenção das 
instalações como também a realização de obras e melhorias 
nos salões de baile, nas áreas esportivas, restaurantes e 
outros. 
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                  Clube do Exército, entre os melhores em Brasília. 

 
    Não posso deixar de me referir à minha esposa Telma que 
estava sempre participando e liderando a decoração dos bailes 
e a organização de vários eventos. 

 

Conseguimos aumentar bastante a frequência dos oficiais 
nos eventos e em especial dos generais que passaram a 
frequentar rotineiramente o clube. 

    
Montamos passeios noturnos de barco no lago Paranoá com 

jantar à bordo e música ao vivo. 
    
As festas eram “refinadamente” decoradas pelo Robinho e o 

buffet com a Adriana. 
    
O Clube passou a ser referência em Brasília para eventos de 

casamento da sociedade, baile de debutantes e outros eventos 
sociais. Isso favorecia bastante a saúde financeira do Clube. 

 
    Apesar se ser uma atividade adicional às da Secretaria 
Geral, eu e Telma temos muito orgulho dessa época. Foi 
inesquecível e fizemos muitas amizades. 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj56O-o85LoAhXKLLkGHZJUDLQQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.facebook.com/clubedorocha/&psig=AOvVaw2R9gaLPoaESMbHfTVuFdko&ust=1584032573639468
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NO COMANDO MILITAR DO NORDESTE. 

 
Em 2003 e 2004 fui designado para ser o Comandante Militar 

do Nordeste em Recife. 
 
Esse comando tem uma característica muito 

interessante. Por ser responsável por todo o Nordeste, ele 
cumpre missões muito diversificadas, em especial atuando 
nas áreas do desenvolvimento nacional, no apoio social e 
calamidades.  

    
Ao longo de todo ano, seus oficiais e praças estão 

normalmente envolvidos em atividades de Garantia da Lei e da 
Ordem, distribuição de alimentos, apoio às calamidades, secas 
e enchentes, vacinação, além de por intermédio de seu 
Grupamento de Engenharia, construir rodovias, ferrovias, cavar 
poços artesianos e tantas outras. 

    
É uma tropa que se caracteriza por ter que atuar em múltiplas 

operações “interagências” e, para tal, tem que estar adestrada 
e preparada para uma enorme variedade de missões. 

 
Selecionei, para comentar nesse trabalho, duas medidas 

que foram responsáveis por um grande salto de qualidade no 
adestramento da tropa do CMNE. 

 
Uma delas foi a criação de um Centro de Instrução 

Especial e a outra, a organização da Força Guararapes com 
o seu Destacamento de Operações Especiais. 

 

O CENTRO DE INSTRUÇÃO ESPECIAL foi organizado em 
área do Batalhão de PE em Recife. Por esse Centro passam 
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todas os militares do efetivo profissional das unidades do 
Nordeste e lá são muito bem preparados. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            Instalações do Centro de Instrução Especial/CMNE, em Recife. 

 
Os recursos para as instalações foram conseguidos junto a 

vários Departamentos do EB. 
 
O oficial executivo para organizar o Centro foi o Cel Magluf, 

na ocasião Subchefe do Estado Maior do CMNE, o qual não 
mediu esforços para conseguir junto à sociedade local parte do 
material de construção, além do encargo de construir as 
instalações e planejar os estágios. 
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   Todas as unidades operacionais faziam anualmente uma 
semana de estágio neste Centro realizando pistas de 
obstáculos, patrulhas e combate urbano. Compramos armas do 
tipo “paintball” e assim os confrontos com a força oponente 
eram bem mais realistas. 

 
As tropas concluíam o estágio atingindo um ótimo nível de 

adestramento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
     
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Como Cmt Mil NE, presidindo uma cerimônia de encerramento de Estágio 
Operacional, com o Gen Komatsu, (Ch EM/CMNE), o Gen Ananias (Cmt 10ª 
BdaInfMtz) e o Cel Magluf, Diretor do CIEsp/CMNE. 
 

     O CIEsp passou a ser utilizado também para o adestrar as 
tropas que iam para a Força de Paz no Haiti e para estágios do 
Curso de Comandos do Exército. 
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    Além das tropas do CMNE, as Unidades de Polícia Militar e 
Bombeiros de Pernambuco passaram a estagiar no CIEsp. 

 
Algumas empresas civis também realizam estágios, 

inclusive o Banco do Brasil, com a finalidade de desenvolver 
atributos de Liderança, Iniciativa e Resiliência. Havia um tipo de 
estágio adaptado especificamente com essa finalidade, e a 
instrução era sem arma. 

 
A outra ação que considerei relevante foi a criação da 

FORÇA GUARARAPES. 
 
Percebi que os problemas e as consequentes necessidades 

de emprego de tropa no Nordeste surgiam rotineiramente ao 
longo de todo o ano, no entanto, nos meses de dezembro a 
junho, o Exército só podia contar, para emprego, com seus 
efetivos profissionais. Os recrutas não estavam formados. 

    
Assim decidi investir no adestramento do efetivo profissional 

das Unidades. Surgiu então o conceito de uma Força de 
Contingência, a Força Guararapes, com um nível de 
adestramento muito melhor do que o da instrução tradicional.  

 
Essa força era toda com o efetivo profissional, completa 

pessoal, equipamento e armamento, de acordo com o 
previsto na doutrina. Intensificamos a instrução de tiro, os 
estágios no CIESP e o treinamento de procedimentos 
operacionais para missões de GLO. 

 
Os instrutores do CIEsp, pelo fato de aplicarem quase que 

diariamente os estágios, ganharam uma enorme experiência 
operacional. Foi então criado o DESTACAMENTO DE 
OPERAÇÕES ESPECIAIS (DstOpEsp) da Força Guararapes, 
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integrado pelos oficiais e sargentos instrutores do CIEsp. Esse 
Destacamento foi empregado várias vezes na área do CMNE, 
em missões de GLO, em Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Piauí 
e Bahia. Depois soube que após eu passar o comando do 
CMNE, este Dst operou também nas áreas do CMO, CMSE, e 
CMS, em apoio às Forças de Contingência do Exército 
     
    Ao passar o comando do CMNE tínhamos uma tropa com 
alto nível de operacionalidade. 

 
    Essa tropa do CMNE foi uma das primeiras a serem 
designadas para a Força de Paz no Haiti e o seu desempenho 
foi excelente. 

    
Guardo excelentes recordações desses dois anos vividos no 

Nordeste. 
    
Uma região linda, com um povo acolhedor e que mantém sua 

cultura tradicional, seus valores morais e que valorizam muito a 
família.          

 

NO COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES. 

     
    Como Comandante de Operações Terrestres, nos anos de 
2004, 2005 e início de 2006, conclui minha missão no Exército.
  

Foram dois anos de grande atividade em que pude satisfazer 
minha maior vocação que era a área operacional. 

  
O COTER é um Grande Comando que cada vez mais vem 

se expandindo dentro do Exército. 
 

 



                                                                

115 
 

“Recortes... - Gen Ex Camara Senna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
       

       No COTER, foco na operacionalidade, minha maior vocação. 
    
Ele trata do Preparo (Adestramento) e do Emprego da 

Força Terrestre e abrange também o controle operacional 
das Brigadas Paraquedista, Aeromóvel, Comando de 
Operações Especiais e a Aviação do Exército. 

    
É o Comando responsável pela realização dos 

planejamentos de Emprego em GLO, na Defesa Externa e nas 
Ações Subsidiárias e, também, a coordenação das Forças de 
Paz e Inspetoria das Polícias Militares. 

    
Durante o meu período de dois anos no COTER ocorreram 

dois eventos mais significativos: a Conferência dos Países 
Árabes e a Reunião Doutrinária das Forças de Paz da América. 

    
Considero como minha realização mais importantes nesse 

período, a criação da FORÇA DE CONTINGÊNCIA, 
envolvendo as tropas de todo o Exército.  

    
Com base na experiência que tive no CMNE com criação da 

Força Guararapes, usei a mesma ideia para criar uma Força 
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Operacional, agora em nível nacional, com militares do 
efetivo profissional, bem adestrados, armados e 
equipados, e que essa Força pudesse estar disponível, e 
em condições de emprego, ao longo de todo o ano. 

 
O que me preocupava é que os soldados recrutas, além de 

imaturos e inexperientes, até o meio do ano ainda não atingem 
um nível de adestramento satisfatório. 

 

Outra preocupação é que as Unidades operacionais não têm 
normalmente o armamento, equipamento, materiais e 
suprimentos suficientes para toda o efetivo. 

 

Assim, a solução seria cada Batalhão apresentar, em 
Apronto Operacional, uma subunidade e cada Brigada uma 
Força Tarefa Batalhão Reforçado, com todo o efetivo 
profissional. 
    

Essa Força foi então ativada em todo o Exército e programei 
uma visita de inspeção a todos os Comandos de Área.  
 

Constatei que essa Força de Contingência foi um sucesso e 
vi, já na reserva, que em todos as missões operacionais do EB, 
seja como Força de Paz ou GLO, essa tropa havia alcançado 
excelentes níveis de operacionalidade. 
    
    Acho que o Exército deveria aumentar o seu percentual de 
efetivo profissional para poder melhor atender as suas 
demandas atuais. 
 

Quando passei pela 3ª Subchefia do Exército, havia 
conseguido aumentar o efetivo profissional do Exército, de 
menos de 50% para quase 70 %, porém alguns anos depois 
houve uma redução nesse efetivo. 

Estamos vendo que as demandas têm sido cada vez 
maiores, em especial nas missões de GLO. 
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    Não posso deixar de ressaltar que essa missão no COTER 
foi a última da minha carreira e muito me orgulho de ter 
concluído meu tempo de serviço atuando na área operacional. 
Minha maior vocação.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
No Comando de Operações Especiais com os Generais Marco Aurélio e 

Arruda. 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                

118 
 

“Recortes... - Gen Ex Camara Senna 

CAPÍTULO 5 
 

JÁ NA RESERVA – UMA EXPERIÊNCIA EMPRESARIAL. 

 

   Em meados de 2006, após passar para a reserva, fui 
convidado por um amigo, Caio Franco, empresário de São 
Paulo, para trabalhar com ele na área de consultoria e 
assessoramento para empresas nacionais e estrangeiras 
que operam com material de defesa. 

 

   Organizei a empresa de consultoria "Camara Senna" e, por 
12 anos, até 2018, atuei junto a importantes empresas 
brasileiras sendo as principais a AGRALE, OAS DEFESA, 
TECHNICAE, GESPI, SYNCHRONET e UNIVERSAL e as 
empresas estrangeiras ELBIT e RAFAEL de Israel, ST 
KINETICS e ST ELETRONICS de Singapura, POLY 
TECHNOLOGIES da China. 

 

   Além dessas empresas, venho ainda prestando 
assessoramento, até hoje, à empresa financeira SABEMI de 
Porto Alegre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
         

              Viaturas operacionais Marruá da empresa AGRALE 
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Durante aproximadamente 12 anos vivi essa experiência na 
iniciativa privada, que muito ampliou meus conhecimentos, 
relacionamentos e amizades na área empresarial.  

 

    Lamentavelmente, meu sócio e amigo Caio faleceu em 2012 
e deixou muita saudade, mas prossegui sozinho no trabalho. 
 
    Essa atividade foi muito boa para mim, pois pude continuar 
frequentando o QGEx e continuar convivendo com os amigos. 
 
    Nesse meu contato com modernas empresas estrangeiras 
na área de Defesa pude colaborar com o Exército, 
proporcionando palestras e reuniões com especialistas sobre 
equipamentos modernos e muitas vezes ajudando o Exército 
na pesquisa de materiais mais adequados às suas demandas.  
 
   Tive oportunidade de fazer muitas viagens no Brasil, na 
América do Sul, na Europa e na Ásia. Uma que muito me 
marcou foi uma viagem de quinze dias pela China, chefiando 
uma delegação de 3 coronéis da ativa do nosso Exército, para 
visitar uma fábrica de pontes militares e outra de material de 
Defesa Antiaérea e Radares. 
    Visitamos algumas moderníssimas metrópoles chinesas e 
também fomos de carro para uma cidade, a uns 1000 km no 
interior, e pude ver áreas agrícolas com métodos de trabalho 
ainda arcaicos e muita pobreza. 

 
Essa viagem de carro foi feita por uma fantástica rodovia, 

com três pistas para ir e três para vir e um paisagismo lindo. O 
movimento de carros e caminhões era mínimo. Perguntei o 
motivo daquela bela estrada sem nenhum movimento e me 
disseram que quando o governo planeja desenvolver uma 
determinada região, a primeira coisa que fazem é construir uma 
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boa estrada e a infraestrutura da cidade. Pensei ironicamente, 
“até parece o Brasil”.   

    
É realmente impressionante o desenvolvimento da China, 

fruto da mescla de uma gestão comunista sob o aspecto 
político, associada a uma economia de mercado. 

    
O povo chinês ainda tem uma má qualidade de vida e 

restrições de liberdades e de direitos, porém o país está se 
modernizando em grande escala. Há um grande contraste entre 
a riqueza das grandes cidades e o atraso no campo. 
           

          Na China, na Grande Muralha, com um engenheiro da POLY. 
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CAPÍTULO 6 

 

AGRADECIMENTO  AOS MEUS PAIS. 

 
Ao concluir este meu relato, não posso deixar de falar um 

pouco sobre meu pai, Coronel Milton Camara Senna e da minha 
mãe Myriam Senna. Devo a eles a minha formação moral e o 
incentivo para a carreira militar. 
 
    Minha infância e adolescência foram no bairro do Leme, no 
Rio, junto com minha irmã Regina. Aliás toda a família, avós, 
tios e primos, moravam nesse bairro. Regina é casada com o 
Cel FAB Jomari. Uma linda família. Somos muito amigos. 
  

Meu pai foi um oficial muito corajoso e de atitudes firmes, 
pois viveu momentos difíceis da história do Exército.  

    
O envolvimento dos militares na política, foi motivo de muitos 

conflitos internos nas décadas de 50 e 60. Meu pai sempre 
tomou posições firmes e teve que, em algumas vezes, enfrentar 
seus superiores. 

    
Na década de 50, quando o Ministro da Guerra era o Gen 

Lott, meu pai foi preso por 15 dias no Batalhão de Guardas no 
Rio por se negar a cumprir uma ordem que ele considerava 
inconstitucional. Ele servia como capitão no Grupo Escola de 
Artilharia. Eu era aluno do primário do Colégio Militar e até hoje 
me recordo da minha ida, após as aulas, fardado, ao quartel 
para vê-lo. Ele estava atrás das grades, no Corpo da Guarda e 
o Cmt da Unidade não o retirou da cela para a minha visita. Eu 
é que tive que entrar na prisão e até hoje me recordo dessa 
cena chocante para um garoto de 11 anos. 
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Ao longo da carreira, ele foi Adido Militar no Uruguai, 
comandou o Grupo Escola de Artilharia, e foi Chefe do Estado 
Maior da Região Militar em Recife e da Região Militar em 
Campo Grande.  

 
Meu pai, ao longo de sua vida, sempre foi reconhecido como 

um excelente oficial, querido por todos, e extremamente 
dedicado às coisas do Exército 
  

Em 1964, ele estava servindo em Campo Grande como 
Chefe do EM da Região e foi uma peça chave para o sucesso 
da revolução naquela área.  

 
 

 
     Meu pai e minha mãe Myriam Senna                                

 
Após ele passar para a reserva, trabalhou por mais de 10 

anos na iniciativa privada. 
 
Sei que eles estão hoje muito perto de Deus e felizes de 

verem a sua família unida, todos amigos e muito bem.  
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CONCLUSÕES 

 
Como eu disse no início dessa apresentação, ela tem como 

principal objetivo deixar, para os amigos e parentes, algumas 
das experiências mais marcantes, vividas por mim durante 
meus 50 anos de vida militar, até atingir o posto máximo na 
carreira. 

    
A maioria dos fatos ocorreram ao longo de várias décadas e, 

portanto, em outra conjuntura política nacional e quando o 
Exército era bem diferente dos dias atuais. Diferente porque 
hoje estamos vivendo num clima de estabilidade política, com 
suas Forças Armadas prestigiadas pela sociedade, tropas 
disciplinadas e bem mais profissionais, melhor adestrada, e 
liderada por oficiais com uma formação bem mais abrangente 
e moderna do que “no meu tempo”.  

    
Creio, porém, que muitas das experiências aqui registradas 

são ainda válidas nos dias de hoje. É bom que as novas 
gerações conheçam um pouco da experiência vivida pelos que 
lhes antecederam, valorizem o trabalho por eles executado e 
aproveitem essa experiência para termos, no futuro, um 
Exército ainda melhor que hoje e muito melhor que o de ontem. 

    
Procurei focar situações desafiadoras pelas quais passei. 

Algumas delas inéditas e inopinadas, e que exigiram decisões 
difíceis, riscos de vida para a tropa, e que se não tivessem 
sucesso, comprometeriam significativamente a imagem do 
Exército.  

    
Um aspecto que gostaria de ressaltar, é que na década de 

60 havia um total desaparelhamento de Exército, uma forte 
politização dos oficiais e sargentos e frequentes episódios de 



                                                                

124 
 

“Recortes... - Gen Ex Camara Senna 

indisciplina. Quanto ao material, ressalto em especial uma 
grande deficiência de viaturas, rádios de campanha e logística. 

    
As missões operacionais reais eram dadas, e a tropa tinha 

que partir para cumpri-la, sem grandes possibilidades de 
comunicação com o escalão Superior. Isso acarretava um 
grande aumento da responsabilidade do comandante, pois ele 
tinha que, muitas vezes, agir isolado e decidir sem poder 
consultar ou receber orientação do seu Comandante imediato 
e de ter, em tempo útil, todas as informações necessárias para 
tomar a decisão. 

    
Outro aspecto que pude observar recentemente, já como 

General, é que a participação do Exército em Forças de Paz e 
também uma quantidade muito maior de oficiais que participam 
de missões no exterior, possibilitaram uma melhora significativa 
da capacitação operacional da Força Terrestre para a 
realização de operações, em especial quando ela requer a 
coordenação com outras instituições, militares ou civis, 
brasileiras ou estrangeiras. É o que chamam hoje de operações 
“Interagências” 

    
Hoje temos um Exército bem mais capacitado para o 

cumprimento de múltiplas e variadas missões, no Brasil e no 
exterior.  

    
Os modernos sistemas de Comando e Controle, meios de 

simulação e a Tecnologia da Informação tornaram a Força 
Terrestre bem mais eficaz. 

    
Acrescenta-se a isso uma melhor formação dos nossos 

oficiais na área de Planejamento Estratégico e Elaboração de 
Projetos, inclusive cursando MBA em Universidades de 
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renome, e possibilitando que o Exército tenha hoje um Sistema 
de Planejamento Estratégico de altíssimo nível. 

 
Não posso deixar também de ressaltar a importância da 

Academia Militar das Agulhas Negras e demais instituições de 
ensino do Exército na manutenção dos valores do Exército e no 
profissionalismo de seus quadros. Nas minhas missões no 
exterior pude atestar o valor da nossa formação acadêmica e 
profissional pois, ao concorrer com oficiais de todos os países 
do mundo nos cursos e missões que cumpri, percebi que a 
nossa formação é comparável à dos melhores Exércitos.  

 
Essa nossa excelente formação acadêmica é que 

possibilitou que o Exército não fosse contaminado com 
ideologias de esquerda e não se envolvesse na corrupção que 
caracterizou os governos das últimas três décadas. Esses 
valores éticos e morais foram forjados nas nossas escolas de 
formação.    

     
Acho que, nessa minha vida no Exército, ajudei a colocar 

alguns “tijolos” a mais nessa grande obra, orgulho nacional, 
chamado Exército Brasileiro.  

    
Neste ponto dessa minha conclusão, confesso que estou me 

sentindo muito feliz pois ela me forçou a recordar, em detalhes, 
todos esses 50 anos de minha vida militar. 

     
Foi o “replay” de um filme que estava guardado, e até meio 

esquecido, em minha mente. 
 
Ao me esforçar para relembrá-lo, afloraram cenas diversas, 

um filme ao mesmo tempo de aventura, ação, suspense, 
misturando momentos de alegrias, lembrança de desafios 
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vencidos, alívio na superação dos riscos, muitas amizades e 
também muita saudade de tudo.  

    
Tenho, no entanto, que revelar que também sinto um pouco 

de tristeza por saber que tudo isso não mais voltará. 
    
Fui muito feliz em minha carreira, e se tivesse que voltar 

aos meus 15 anos, faria novamente concurso para a Escola 
Preparatória e começaria tudo de novo. 

    
Ao encerrar este trabalho, confesso que me sinto 

realizado profissionalmente e pessoalmente e com o nobre 
sentimento do dever cumprido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

                  COMANDOS!!    BRASIL!! 
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CURRÍCULUM VITAE 
 

Gen Ex ROBERTO JUGURTHA CAMARA SENNA 
 

Nasceu em 13 de junho de 1941 na cidade do Rio de Janeiro. 
    
Formou-se Oficial do Exército, da arma de Artilharia, em 

1962, pela Academia Militar das Agulhas Negras. 
    
Passou por todos os postos da carreira militar atingindo o 

generalato em 2004, e foi para a reserva como General de 
Exército, na função de Comandante de Operações Terrestres e 
membro do Alto Comando do Exército. 

    
Como Oficial Subalterno e Capitão fez os cursos Básico de 

Paraquedista, Mestre de Saltos, Comandos e Aperfeiçoamento 
de Oficiais.  

    
Como Major, Tem Coronel e Coronel, fez os cursos de 

Comando e Estado Maior (nível Mestrado) e o de Política 
Estratégia e Alta Administração do Exército (nível Doutorado). 

    
Foi instrutor da SIEsp e do Curso de Artilharia na Academia 

Militar das Agulhas Negras, instrutor da Escola de Comando e 
Estado Maior do Exército e do curso de Política, Estratégia e 
Alta Administração do Exército. 

   
Participou, e foi pioneiro, da criação da Seção de Instrução 

Especial na AMAN e do Curso de Política, Estratégia e Alta 
Administração do Exército na ECEME. 

    
Possui o Curso Avançado de Artilharia em Fort Sill - Exército 

dos Estados Unidos - tendo assinado o livro de ouro por ter sido 
o primeiro colocado dentre os oficiais estrangeiros e o Curso de 
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Estado Maior no Exército do Peru, tendo sido o primeiro 
colocado dentre os oficiais estrangeiros.  

Comandou, como Coronel, o 31º Grupo de Artilharia de 
Campanha no Rio de Janeiro e como General de Brigada, a 
Artilharia Divisionária da 1ª DE e foi o 3º Subchefe do Estado 
Maior do Exército.  

    
Como General de Divisão foi Secretário Geral do Exército e 

Comandante da 6ª Região Militar em Salvador- BA. 
    
Como General de Exército foi Secretário de Tecnologia da 

Informação, Comandante Militar do Nordeste e Comandante de 
Operações Terrestres. 

    
Foi condecorado com as principais medalhas do Exército, do 

Ministério da Defesa, da Marinha e do Superior Tribunal Militar, 
além da medalha de Honra da Justiça do Rio de Janeiro. 
Destaca-se, dentre as medalhas do Exército, a medalha 
Marechal Hermes com duas coroas, por ter sido o primeiro 
colocado no curso de Aperfeiçoamento de Oficiais e no curso 
da Escola de Comando e Estado Maior. 

    
Passou para a reserva em maio deio 2006. 
    
É pós-graduado (lato senso) em Administração Financeira.    
    
Após se aposentar do Exército, continuou residindo em 

Brasília e, na iniciativa privada, passou a prestar serviços de 
assessoramento e consultoria para empresas nacionais e 
estrangeiras na área de defesa. 

    
Casado com Telma Jacobina Moitinho Camara Senna, 

possui três filhos: Marco Antônio, Ricardo e Roberto. 
 
Hoje mora em Itajubá-MG junto aos filhos e netos. 
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AGRADECIMENTO  FINAL. 
 

Agradeço ao meu amigo, Cel Magluf, pela ajuda que me deu 
na avaliação e na diagramação deste trabalho. 

 
 

Ao finalizar a primeira redação desse livro, quis avaliar 
previamente como ele seria aceito pelos companheiros 
militares. Se valia a pena editá-lo 

 
Escolhi então o Cel Magluf, que serviu comigo no CMNE, 

pois ele já tem experiência como escritor (excelente livro sobre 
estratégia gerencial), além de ter sido grande profissional na 
área operacional como Paraquedista, Comandos, Guerra na 
Selva, Força Especial e Oficial de Estado Maior, que cumpriu 
missões bem mais arriscadas que eu, além de possuir vasta 
formação acadêmica com cursos de pós-graduações, 
mestrados e doutorado. 

 
Pedi para que ele lesse o livro e perguntei se era atrativo e 

se valia a pena ir em frente e editá-lo.  
 
A resposta que tive dele foi a seguinte: 

 
     “O conjunto da obra comprova, sem dúvidas, uma belíssima 
e brilhante carreira, digna de um militar de elite que pautou sua 
vida castrense dentro dos patamares da atividade primordial 
que é a operacionalidade, a essência do soldado forjado na 
têmpera do aço, e a versatilidade, a competência, a 
capacidade, o arrojo, a coragem, a audácia e a inteligência para 
cumprir missões de diversificados matizes. 
     Constitui-se um exemplo a ser seguido e, portanto, justifica 
plenamente a sua ampla divulgação para contribuir com o 
aprimoramento pessoal e profissional dos militares de carreira”. 
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        Com essa resposta, eu fui em frente... 
 
 
        

     Eu e o Cel Magluf idealizando as pistas de combate do CIEsp. 

 
 
                                          
                                           FIM 
                                 
                          Itajubá-MG, maio de 2020 
 
                            Gen Ex Camara Senna 
 
 



                                                                

131 
 

“Recortes... - Gen Ex Camara Senna 

 


