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Subjugar desafios, confrontar o impossível e, técnica sobre técnica, tornar o improvável 

em capacidade inata — assim tem sido o percurso evolutivo do ser humano desde os 

primórdios até os dias atuais. 

 

O homem que, frente ao mar, lançava seu olhar com admiração e temor até o limiar do 

horizonte jamais poderia imaginar que suplantar a intangibilidade desta fronteira não 

apenas lhe descortinaria infinitos rumos e possibilidades, como também faria justiça à 

voz e ao intelecto de pensadores, filósofos e cientistas. A circum-navegação diminuiu 

distâncias, fomentou o comércio, avultou o intercâmbio cultural, uniu povos e permitiu 

a autonomia de Estado a diversos territórios. 

 

As derrotas de um argonauta pelo mar, no entanto, passam pelos céus. Ao singrar as 

águas, a belonave cinge-se aos astros que norteiam sua singradura pelo mar espelho do 

firmamento. O marinheiro sempre navegou o céu. 

 

Se voar hoje é, grosso modo, uma banalidade, nos idos das duas primeiras décadas do 

século XX, pode-se sumarizar tal feito em duas palavras: ousadia e pioneirismo. Foi 

assim que o grande brasileiro Alberto Santos Dumont, e não os irmãos Wright, entrou 

em definitivo para a história em 1906 como o ―Pai da Aviação‖. 

 

Parafraseando os versos do poema ―Cidade prevista‖, em que o poeta Carlos 

Drummond de Andrade diz ―Guardei-me para a epopeia/ que jamais escreverei‖, a 

Marinha do Brasil guardou-se com sua prodigalidade pela formação e apuro tecnológico 

para a epopeia aérea, criando em 23 de agosto de 1916 a Escola de Aviação Naval, a 

primeira escola militar de aviação do país. Por sinal, nada mais apropriado que a mais 

antiga entre as três Forças Armadas embicasse sua proa neste sentido. 
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Ao Centro de Instrução Almirante Wandenkolk não cabe outro sentimento, senão o 

exacerbado orgulho em estar instalado nesta histórica Ilha das Enxadas, que foi o berço 

desta escola, bem como do ímpeto e eficiência no ar dos homens do mar. À época, 

foram construídos na ilha dois hangares, com capacidade para quatro aeronaves, e uma 

rampa para adequá-la às necessidades da Escola de Aviação Naval, que aqui funcionou 

até 1924. 

 

Acompanhado por autoridades da Marinha, o ―Pai da Aviação‖, Santos Dumont, 

compareceu às instalações da Ilha das Enxadas em janeiro de 1917, realizando um voo 

duplamente inédito: a bordo de uma aeronave militar brasileira e na condição de 

passageiro. Então pilotado pelo Tenente Virgínius Brito Delamare, o aerobote de 

instrução Curtiss F sobrevoou a Baía de Guanabara. Um feito sem dúvida inolvidável. 

Assim como a centenária façanha do primeiro RAID de uma aeronave militar no Brasil 

quando, em 12 de outubro de 1916, o Curtiss F ―C2‖ partiu da Ilha das Enxadas, no Rio 

de Janeiro, rumo à Enseada Batista das Neves, em Angra dos Reis, então sede da Escola 

Naval, e onde nos dias atuais situa-se o Colégio Naval, tendo a bordo o Capitão de 

Corveta Protógenes Pereira Guimarães, Comandante da Escola de Aviação Naval e da 

aeronave, com justiça o Patrono da Aviação Naval brasileira, e o instrutor de vôo 

Orthon William Hoover, piloto. 

 

Hoje, em memória destes bravos heróis de outrora, exemplos e inspirações contínuas 

para as gerações atuais e vindouras, e contando com a insigne presença dos aeronautas 

de nossa Marinha, em especial os nossos ―Velhas Águias‖, comemoramos com elevado 

garbo o 101º Aniversário da Força Aeronaval. Uma justa e mais do que merecida 

homenagem. 

 

Neste primeiro ano, que abre este novo centenário de gloriosas histórias, cabe destacar a 

Aviação Naval como componente indispensável do Poder Naval para afiançar 

estrategicamente o Poder Marítimo de nosso país continental, garantindo o pleno 

desenvolvimento das atividades relacionadas às nossas águas jurisdicionais, o que 

implica, com obviedade, na defesa irrestrita da Amazônia Azul e de suas riquezas. 

 

Pioneira e sempre a frente de seu tempo, a Marinha mira o futuro, sem, entretanto, 

deixar de louvar o passado que nos permitiu chegar com respeitabilidade, confiança, 

proficiência e dignidade inquebrantáveis à Era da Informação em que vivemos. 

 

O grande filósofo e pensador grego Heráclito, o Pai da Dialética, nos idos pré-

socráticos, já apregoara, que não se pode banhar duas vezes na mesma água do rio. A 

Marinha o sabe. As experiências são unas, mas os aprendizados nos arrebatam em 

uníssono. O mar, nosso sangue, nos ensina. E o ar, o sonho tornado real, afiança. 

Singrando oceanos com nossas belonaves ou cruzando os céus com nossas aeronaves, a 

Marinha do Brasil vive a pujante e imorredoura história de nosso País. 
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NO AR, OS HOMENS DO MAR! 

 

VIVA A AVIAÇÃO NAVAL! 

 

VIVA A MARINHA! 

 

VIVA A MARINHA! 

 

VIVA O BRASIL! 

 

 

PAULO CESAR DEMBY CORRÊA 

Contra-Almirante 

Comandante 


