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O Autor deste texto, João Batista Castanho Sobrinho, da Turma 1957 do ITA, filho de Accacio Castanho de 
Almeida e Joana Pires Castanho, nasceu em 25/04/ 1932 em Guareí, no sudoeste do Estado de São Paulo, passou 
a infância em Guareí, Santo Antonio da Alegria e São Sebastião da Grama, a adolescência em São João da Boa 
Vista e Mococa, a juventude em Sorocaba, São Paulo e São José dos Campos. 

Em Sorocaba concluiu o curso colegial e fez o Tiro de Guerra. 

Frequentou o ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, de São José dos Campos, no curso de Engenharia 
Aeronáutica, Aerovias, que concluiu em 20/12/1957. 

Foi declarado Aspirante a Oficial da Reserva Técnica da Aeronáutica na primeira turma do CPOR Aer - SJ em 
1954. 

Casou-se em Guareí com Maria José de Barros Castanho também nascida em Guareí com quem gerou seis filhos, 
dos quais um é falecido, dos quais nasceram nove netos e dois bisnetos. 

Trabalhou no CTA em São José dos Campos, na Willys Overland do 
Brasil em São Bernardo do Campo. Foi para Sorocaba, no Grupo 
Aparecida, onde foi Diretor Administrativo da Usina Siderúrgica 
Nossa Senhora Aparecida, ajudou a fundar e foi sócio e Diretor das 
empresas TRAÇO, de transportes, da SPS, produtora de suprimentos 
para siderurgia, e da DATOR, serviços de informática. 

Depois em Campinas, foi Adjunto do Diretor Geral e depois Diretor 
Administrativo e Financeiro do CTI, Centro Tecnológico para 
Informática, órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia.  

Fora das empresas foi Conselheiro do SENAI, Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial de Sorocaba, Membro do IBS, Instituto 
Brasileiro de Siderurgia, na área de transportes, Presidente da 
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba, Membro da 
Comissão de Desenvolvimento Industrial da Prefeitura de Sorocaba, 
Diretor-fundador do SOS, Serviço de Obras Sociais de Sorocaba, 
Secretário do Rotary Club de Sorocaba-Leste, participou da ADESG, 
Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra em Sorocaba, Vice-presidente fundador da 
ASIEMME, Associação Sorocabana das Indústrias Eletro-Mecano-Metalúrgicas, Diretor do CIESP, Centro das 
Indústrias do Estado de São Paulo de Sorocaba, Membro da congregação da FACENS, Faculdade de Engenharia 
de Sorocaba e Diretor da Cáritas Arquidiocesana de Sorocaba, Diretor da CIATEC, uma empresa estatal da 
Prefeitura de Campinas, cujo objetivo era atrair empresas de alta tecnologia para a cidade. 

Aposentou-se em 01/04/1991 e voltou a residir em Sorocaba. 

 

1. PRÓLOGO  

 

A fundação do CTA - Centro Técnico de Aeronáutica para a criação de esta escola de alto nível no Brasil, o ITA 
- Instituto Tecnológico de Aeronáutica de São José dos Campos foi, desde o início, envolta em grandes 
dificuldades, que somente a perseverança de alguns brasileiros as venceram para a concretização desse ideal. 

O Ministério da Aeronáutica, cujo titular era um civil de nome Joaquim Pedro Salgado Filho, já tinha investido 
em vários oficiais aviadores, enviando-os aos Estados Unidos para se graduarem em Engenharia de Aeronáutica 
no MIT - Massachussets Institute of Tecnology - em Boston, nos Estados Unidos da América. 

Em 1943, o tenente-coronel-aviador da recém-criada Força Aérea Brasileira Casimiro Montenegro Filho também 
foi enviado aos Estados Unidos, em viagem de estudos para visitar centros de desenvolvimento de aeronáutica e 
escolas superiores naquele país. 
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Após seu retorno, iniciou o seu trabalho de convencimento dos seus superiores com vistas à instalação de um 
Instituto de Aeronáutica, uma escola de ponta, com laboratórios de alto padrão científico, voltado ao ensino de 
aeronáutica no Brasil, nos moldes do MIT. 

Conseguiu a contratação e trouxe para o Brasil o professor Richard Smith, que se dispôs a montar no Brasil o 
MIT Brasileiro, traçando o que ficou conhecido como o Plano Smith, cujo objetivo era criar uma escola 
denominada ITA – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, destinada à formação de engenheiros, não só para 
exercerem funções estritamente militares, mas atuar também na aviação em geral. 

O brigadeiro Armando Trompowsky, então Ministro da Aeronáutica na Presidência do Ministro José Linhares, 
após a queda de Getúlio Vargas, um dos militares da Aeronáutica que encamparam a ideia de criação do ITA, 
incumbiu Montenegro de procurar um local para a escola, no eixo Rio–São Paulo. 

Ele e sua equipe encontraram em São José dos Campos uma área excelente com cerca de 400 alqueires de terras 
devolutas, o Campo dos Alemães, à margem da estrada velha São Paulo-Rio de Janeiro, cuja transferência 
Aeronáutica negociou e sobre o local passaram a visualizar seus sonhos. 

A Exposição de Motivos nº GS-20, de 16/11/1945, montada por Montenegro e encaminhada por Trompowsky 
foi assinada pelo Presidente José Linhares e essa data passou 
a ser oficialmente a do nascimento do CTA e do ITA. 

Uma Portaria do mesmo Ministro de janeiro de 1946 criou, 
com grande autonomia administrativa, a Comissão 
Organizadora do Centro Técnico de Aeronáutica, a 
COCTA. 

Desde 1947 o ITA passou a existir e admitir alunos, que 
inicialmente estudavam no Rio de Janeiro, na Escola Técnica 
do Exército, depois chamado Instituto Militar de 
Engenharia, IME. 

O arquiteto Oscar Niemayer venceu um concurso e foi 
escolhido para projetar o que seria o c omplexo CTA/ITA 
e José Zanine Caldas, sem formação superior, porém um 
nome respeitado na arquitetura brasileira, produziu as 
maquetes do projeto e, depois, a concepção e os desenhos 
de todo o mobiliário do conjunto. 

Em 25 de março de 1949 o presidente Eurico Gaspar Dutra 
designou para a Chefia da COCTA o Tenente-coronel 
Casimiro Montenegro Filho, e, para facilitar a contratação 
dos professores e técnicos estrangeiros, que trabalhariam no 
ITA, fez instalar um Escritório da COCTA nos Estados 
Unidos, chefiado pelo professor Paulo Ernesto Tolle. 

A equipe da primeira hora da COCTA – Comissão 
Organizadora do Centro Técnico de Aeronáutica, tinha 
dentre seus membros o tenente coronel-aviador Bemjamin 
Manoel Amarante, recém graduado com louvor no MIT - 
Massachussets Institut of Tecnology, o capitão-aviador Aldo Webber Vieira da Rosa, diplomado em engenharia por 
Stanford, com passagem por Havard, nos Estados Unidos, e o arquiteto Hélio Oliveira Gonçalves. 

Uma barragem foi erguida no leito do Rio Vidoca para a estação de tratamento de água, a terraplenagem teve 
início e os prédios começaram a ser levantados. 

O engenheiro Charles Stanton, respeitado técnico americano, então no cargo de Diretor de Rotas Aéreas dos 
Estados Unidos, aceitou o convite para organizar a estrutura do futuro Instituto. 

Após Smith e Stanton, vieram os Stokes, Steinberg, Murnaghan, Meyer, da América e os Wallaucheck, Weinbaum, 
Jasseck, Vandaele, Schenk, Künzi, da Europa, o Feng, da China, para ombrearem com brasileiros de grande 
capacidade como Lacaz, Checchini, Onuchic, Cantanhede, Fadigas, Tolle, Arp, Crispim, Pompéia, Boffi, Rebello, 
Nepomuceno, Barreto, Ricardo, Toledo, dentre outros, em cujos contratos a dedicação exclusiva era uma das 
condições. 

No Plano Smith foi levantada a questão baixo nível de ensino das escolas secundárias brasileiras e, na concepção 
didática do ITA, sua doutrina fundamentou-se nos moldes das universidades americanas, com o regime de  
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internato residencial, dedicação exclusiva dos professores e alunos, obrigatoriedade de participação nas aulas 
teóricas e práticas. 

A disciplina consciente entre os alunos, por delegação da Congregação ao Centro Acadêmico foi implantada para 
ser fiscalizada pelos próprios alunos, sem participação da Direção da Escola, desde seus primeiros dias em São 
José. 

As construções em São José dos Campos avançavam, os professores se instalavam, os alunos, que estudavam no 
IME, no Rio de Janeiro, chegam para ocupar seus apartamentos e iniciar seus estudos, no novo campus ainda em 
construção. 

Durante o período de Getúlio Vargas, eleito em 1950, os orçamentos do ITA estariam garantidos uma vez que 
Montenegro voltou para o Rio de Janeiro para assumir a Diretoria de Materiais. 

Em novembro de 1953 a COCTA foi extinta, dando lugar ao CTA – Centro Técnico de Aeronáutica, tendo à 
frente, como Diretor Geral, o Coronel Casimiro Montenegro Filho. 

Em janeiro de 1954 o ITA foi reconhecido pelo Ministério da Aeronáutica como um estabelecimento de ensino 
superior. Demorou ainda para o curso ser reconhecido pelo Ministério da Educação. 

O país viveu uma crise sem precedentes, que levou o Presidente ao suicídio em 24 de agosto de 1954, entrando 
em cena novamente os inimigos do ITA, com a intenção de transformá-lo em entidade militar. Na hora da 
distribuição das verbas orçamentárias o Ministério passou a reduzir suas verbas como uma forma de acabar com 
sua característica de entidade civil. 

O ITA ficou em risco de fechar, a Congregação se reunia, os alunos faziam assembleias para as considerações 
sobre a crise e para assumir posição. Os boatos eram de sua extinção e transformação em Base Aérea ou em uma 
Escola Militar de Engenharia. 

Foi dessa época a paródia de algum aluno sobre a música “Praça Onze”: 

Querem acabar com o ITEÁ 
Não vai haver mais alunos não vai. 
Chora o Stokes, chora o Leal, 
O ITA vai se dar mal, 
Guardai vossas Log-log, guardai, 
Porque engenheiro do ITA não sai. 

Adeus ó meu ITEÁ adeus, 
Já sabemos que ireis desaparecer, 
Irão conosco tantas recordações, 
Que vivereis eternamente em nossos corações. 
Mas um dia nova escola nós teremos 
E engenharia aprenderemos! 

 

ITEÁ era a forma que tentaram chamar o ITA, talvez por causa do EME – AI – TI, o MIT. 

Com Juscelino Kubtschek de Oliveira na Presidência da República, o grupo de militares inimigos do ITA foram 
para a reserva, acalmando a situação. 

Outras crises internas vieram a acontecer anos mais tarde, quando os militares no comando CTA nem sempre se 
identificavam com a filosofia da escola, porém o ITA tem vencido todos os embates. 

 

2 A CHEGADA AO ITA E O TROTE 

 

Relembrar dos tempos de aluno no ITA e, depois, de engenheiro do IPD - Instituto de Pesquisas e 
Desenvolvimento, no chamado Grupo Focke no CTA, ainda me emociona. 

De Sorocaba, onde morava, a São José dos Campos a distância não chega a duzentos quilômetros. Entretanto, 
àquela época, podia levar mais de cinco horas de viagem de ônibus, em estrada de terra esburacada, poeirenta ou 
barrenta, desde Sorocaba até à agência da Pássaro Marron em São José dos Campos. 

A pista única da Via Dutra recém-inaugurada ainda não estava sendo utilizada pela empresa de ônibus, que ainda 
ia pela estrada de terra passando por dentro de Mogi das Cruzes e de várias cidades, mas isto foi por pouco tempo. 

Dependendo do tempo de espera, o ônibus da São Bento, cujo letreiro frontal indicava como destino COCTA e 
demorava ainda mais uns quarenta minutos para vencer os seis ou sete quilômetros da estrada para Paraibuna, 
passando pela Vila Ema, cruzando em nível a pista única da Dutra. O viaduto da Dutra já estava pronto, mas a 
abertura da Avenida Dr. Nelson D’Ávila ainda demoraria mais uns três anos. 

Uma rua asfaltada próxima ao viaduto da rodovia e uma guarita com dois soldados armados, ao lado de um 
eucaliptal, denunciavam a entrada da COCTA.  



Eram muitos futuros alunos que chegavam 
à mesma hora e o motorista do ônibus 
aconselhou-os a descerem a uns 
quatrocentos metros mais adiante, onde 
uma cerca de arames farpados já alargados 
pelo uso frequente, era atravessada para 
adentrar o terreno, bem ao lado do velho 
galpão de tábuas do Restaurante do 
Natalino. 

Assim, nos primeiros dias de março de 
1953, à hora do almoço, começava a 
história de minha passagem por cinco anos 
pelo ITA e, depois, por mais um ano no 
CTA, como engenheiro do Grupo Focke, 
no PAR, Pesquisas em Asas Rotativas, do 
IPD.  

Muitos alunos se dirigiam apressados para o almoço e, dentre eles, muitos usavam gravatas borboletas, azul-
marinho ou vermelho-bordô. Estranho, engraçado, mas pela forma como eram chamados e tratados, não demorou 
nada para entender que os engravatados eram calouros. 

Um calafrio começou na nuca e, antes de atingir os calcanhares, terminou com a voz firme e incisiva de um 
veterano:  

- Bixo peça a bênção e muito respeito! Mala na cabeça! Qual o seu nome? 

- João... gaguejei, 

Ao que ele logo antecipou: 

- Você é bixo e bixo tem nome de bixo. Se ainda não o batizaram, de agora em diante você será Cupim! 

- Faça logo uma tabuleta com o seu nome e pendure no pescoço, como todos os demais, e não a tire daí nem pra dormir! Entendido? 

– Entendido! 

Não me lembro quem teria sido o aluno que me recebeu. Talvez o Gisel, o Balata, o Aracati, o Malta, o Acyr, ou 
outros veteranos, que, doravante por mais de três meses iriam infernizar a vida dos bixos. 

Lembro-me de que esse veterano me mandou deixar a mala ali na entrada, no meio de muitas de outros bixos, 
orientou sobre o funcionamento do restaurante, ajudou com as bandejas, pratos e talheres, sentou-se e comeu à 
nossa mesa, com outros bixos. 

Terminado o almoço, Sua Excelência o Nobre Veterano, como queria ser chamado, mandou-nos ler um grande aviso 
no quadro do restaurante, convocando-nos os bixos a participar de uma aula especial do professor Borlido, à qual 
ninguém poderia faltar. 

Depois, o veterano nos acompanhou, nós de mala à cabeça, até a cooperativa do CASD, o Centro Acadêmico 
Santos Dumont, onde eram vendidos materiais escolares e as famosas gravatinhas. 

- Bixo, você entrou no primeiro ano ou no prévio?                                                                            

Eu nem sabia que existia esse segundo curso, mas informei que era para o primeiro ano e recebi uma gravatinha 
azul, um pedaço de cartão para escrever Cupim e um barbante para pendurar a placa no pescoço. Com os outros 
bixos, tomei o caminho a Divisão de Alunos para a entrega dos papéis exigidos para a matrícula, porém, a cada 
vinte passos éramos cercados por um veterano para me azucrinar o juízo. Foi um tempo enorme para lá chegar e 
fazer o primeiro contato com os professores Tolle e Octany.  

Dirigi-me ao H10a em uma perua de uso interno da COCTA, com oito lugares, que passava de tempos em tempos 
pela única rua asfaltada, em frente aos galpões de madeira da administração do Centro. 

Não foi difícil encontrar o apartamento. Difícil foi chegar a ele, já que um enxame de veteranos esperava cada 
condução de que desembarcavam os bixos. 

Os H10a e H10b eram dois edifícios compridos de dois pavimentos, com cerca de quarenta apartamentos cada 
um, destinados aos funcionários menos graduados. Estavam parcialmente ocupados pelos alunos até que se 
construíssem os próprios para alunos.  

Muito cansado consegui entrar no apartamento térreo que me foi destinado, com sala, cozinha, dois quartos, um  
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banheiro e uma varanda na frente.                

Lá já se encontravam o mineiro do Prévio, Paulo Neri Gimarães Cadaval, o Badalhoca, e o alagoanao do 1º Ano 
José Nicácio de Souza, o Belzebu. Instalei-me no quarto vago e fiquei à espera do outro ocupante, que só chegou à 
noite, após o jantar, um paulistano, ostentando gravata azul, o Pumpum, o Rogério Cezar Cerqueira Leite. De um 
automóvel, que o trouxera de São Paulo, ele descarregou uma enorme bagagem no nosso quarto. Além das malas 
de roupas e de livros, que os tinha em abundância, trazia um estojo com um oboé, um tocadiscos e uma imensa 
quantidade de álbuns de coleções de músicas clássicas, em discos de doze polegadas, que cresceram ao longo do 
ano. 

As visitas diárias de veteranos não paravam até à hora de dormir. Acho que todos visitaram todos. Havia os chatos 
e ranzinzas, os recalcados e azedos, os duros e de poucos amigos, e, também os alegres e divertidos, os 
extrovertidos e de fácil amizade, os esportistas à procura de atletas para os seus times. 

Tão logo ficaram sabendo da preciosa coleção de discos de músicas clássicas, alunos e professores, entusiastas 
daquela espécie de música, passaram a frequentar o nosso apartamento. Como os visitantes não estavam 
interessados em trotes, a companhia do musicista Rogério Pumpum trouxe paz à casa. Essa paz era relativa porque 
os amantes da música costumavam ficar até altas horas ouvindo suas músicas e discutindo cada orquestra, cada 
maestro, cada passagem, as circunstâncias e o estado de espírito do compositor à época da composição. E durma-
se com um barulho destes.  

Antes das sete horas da manhã eu já estava pronto para sair e tentava, em vão, acordar o Pum-pum. Saía e o deixava 
dormindo. E foi assim durante o ano inteiro. Sem tomar café ele entrava em classe uns quinze minutos depois de 
iniciada a aula, ainda com 
sono, e, várias vezes o 
vimos com um pé de 
meia branco e outro de 
preto.  

Pela manhã, quando 
todos os veteranos iam 
para o ponto de ônibus 
para tomar a condução, 
todos os bixos, em fila, às 
vezes de mãos dadas ou 
no ombro do próximo 
companheiro, de 
gravatas borboletas e 
placas penduradas ao 
pescoço, calças e mangas 
arregaçadas, com 
materiais escolares à 
cabeça, marchavam pela 
estrada de terra em 
direção ao restaurante e, 
de lá, nas mesmas condições para a Escola, sob gritos de vários veteranos que, de bicicleta, davam bronca, 
chamavam a atenção, mandavam alguns para o fim da fila e faziam outros marcharem de costas. 

Não há quem não se lembre com certa saudade mórbida das voltas e mais voltas que os bichos davam, cantando 
“A cova dela,” uma música irritante, com letra sem sentido, que era repetida e repetida sempre, até o destino, e que 
calou fundo em todos os calouros. 

Mas eu tornei a pisá na cova dela!  Arretire, arretire o pé de riba, 

Uma voz lá de dentro arrespondeu! Não maltrate esse amor que já foi teu. 

Coro bem alto: Coro bem alto: 

Arrespondeu!!! Que já foi teu!!! 

Acabou se tornando o hino oficial dos trotes: 

À tarde do segundo dia, todos os bixos se dirigiram à sala anfiteatro do E2 indicada para a aula especial do professor 
Borlido, onde muitos veteranos também se encontravam aboletados lá no fundo. 

O professor, vestido com avental branco entrou e, muito sisudo e com cara de poucos amigos, cumprimentou a 
todos, pediu para não ser interrompido de forma alguma durante a exposição, e, num silêncio tumular, deu sua 
aula e seu recado.   
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Ninguém entendeu nada dos muitos assuntos ali tratados, numa linguagem esquisita, que misturava, numa 
sequência desconexa sem fim, alhos e bugalhos, física e química, com astrologia e horóscopos. 

Em pouco tempo todos perceberam a brincadeira, mas ninguém ousava comentar nada para não sofrer represália 
de algum veterano presente. O professor Borlido se despediu e deixou a classe e os veteranos vieram à frente fazer 
a sua gozação, com perguntas sobre a matéria. Foi um trote muito bem elaborado.  

Certo dia, Kid Furacão, o Manoel Carlos Godinho Coelho de Souza, então aluno do segundo fundamental, para 
fazer uma brincadeira com o Acyr Costa Schiavo, Aerovias 53, convocou, pelo quadro de avisos do restaurante, 
todos os bixos para se apresentarem com velas e lençóis às dez da noite, em frente ao H10a. 

O Kid, de saudosa memória, era da Turma de 1956, mas trancou matrícula por um ano e formou-se com a Turma 
de 1957. 

Todos os bixos compareceram com velas acesas nas mãos e lençóis sobre as cabeças, saindo em fila em romaria à 
procura do túmulo do Profeta Acyr, caminhando pelo meio do pasto, em direção ao laboratório de motores e 
cantando “A Cova Dela”. 

Esse trote passou a fazer parte da tradição da recepção dos calouros por muito tempo. 

Todos os bichos ganhavam novos nomes. Cupim, o meu, A Loca Chegou, o Gandhi, Scarface, o Newton, Xexéu, o 
Ronald, Jujú Balangandã, o Max, Castelinho, o Carlos Eduardo, Big Dog, o Florentino, Para-raio, o Villela, Parteira, o 
Armando, Canarinho, o Corrêa e Castro, Bozo, o Paiva Lopes, Cachacinha, o Telmo, Caroço, o Wolney, Pipa,  o Freitas 
Lima, Tapioca,  o Holanda, Curió, o Hering, Belzebu, o Nicácio, Uberabinha, o Cruvinel, Leão de Chácara, o Robatino, 
Muriçoca, o Pires, Kid Furacão, o Coelho, Papagaio, o Zé Maria, Saquinho, 
o Adauto, e mais o Corutixa, o Vacaré, o Patativa, o Colibri, o Tomara que 
Chova, o Mutum. 

Alguns bixos recebiam algumas ordens e apetrechos que não eram 
recusáveis e outros tinham de acordar o “seu” veterano todas as manhãs, 
cantando. 

O Nicácio, Belzebu, era obrigado a se apresentar com um tridente de 
cabo de vassoura, onde quer que estivesse. 

O Benjamim, de saudosa memória, representou Nero em uma 
brincadeira de teatro, e depois disso ganhou o apelido daquele 
personagem e passou a carregar uma tampa de vaso sanitário, com uns 
barbantes esticados, à guisa de lira.  

O alagoano de Maceió Jujú Balangandan, o Max Hammers de Aragão 
Lisboa, e o gaúcho de Porto Alegre Xexéu, o Ronald Schram Eli, quantas 
vezes apareceram com seus lábios pintados de vermelho berrante e 
turbantes na cabeça. 

O saguão térreo do E2 teve suas dimensões medidas em todas as 
direções e por todos os ângulos com palitos de fósforos e os cálculos 
confrontados um sem número de vezes, para obrigar os bichos a 
repetirem tudo novamente. 

Nas conduções internas ou nos ônibus urbanos da São Bento, mesmo com o veículo quase vazio, bixo nunca se 
sentava. Veterano não podia passar calor: era comum ver um bicho a abanar-lhe com um papelão rasgado. 

Na volta da escola, o material do veterano era transportado pelo bixo. 

 

3. OS BONS TEMPOS NO ITA 
 

Nos primeiros tempos do ITA, além dos cinquenta vestibulandos que se classificavam, outros vinte eram 
escolhidos e matriculados no curso prévio, uma espécie de reforço ao terceiro colegial, que após os exames normais 
de fim desse ano passavam a integrar a primeira série da turma do ano seguinte. 

Época em que o professor Murnaghan, Chefe do Departamento de Matemática, uma lenda viva à época, sempre 
de suéter, passeava pelos bosques com sua cabeleira branca. 

Com o professor Weinbaum, nós alunos do primeiro ano fizemos em 1953, uma viagem à Siderúrgica Mogi das 
Cruzes do Grupo Jafet e outra viagem ao túnel escavado na pedra, na saída da represa Billings onde fomos observar  
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os serviços de solda dos tubos ali confeccionados encravados na rocha. para as turbinas ao pé da serra em Cubatão. 

O conselheiro era uma característica peculiar do ITA. Designado pela Divisão de Alunos ou de sua própria escolha, 
cada aluno tinha um professor com quem conversar e confidenciar problemas escolares ou pessoais. 

O conselheiro recebia da escola informações sobre o andamento escolar do seu aconselhado e chamava-o para 
uma conversa, quando houvesse necessidade. 

Um dos mais procurado pelos alunos para ser conselheiro, o professor Lacaz não escolhia hora, nem lugar para 
ter uma conversa com um de seus aconselhados. 

Em determinada época do ano, surgia à noite uma nuvem de besouros, às centenas de milhares, para atazanar a 
vida noturna dos habitantes do CTA. Nada mais natural do que denominar Baile do Besouro à festa da libertação 
dos calouros, que, como aqueles insetos, vieram perturbar a paz dos veteranos. Os recém-chegados cientistas, 
técnicos e outros especialistas em aviação, viam na figura corpulentae troncuda do inseto voador uma aberração 
aerodinâmica, pois suas linhas estruturais contrariavam as leis que regiam o voo e ele só voava por teimosia. 

Certo dia, o professor chinês de aerodinâmica Kwey Lien Feng disse que ia fazer uma demonstração teórica na 
lousa de como um coleóptero conseguia voar. 

Algum aluno, por desconhecer a palavra, ou por brincadeira, perguntou: 

- O Senhor quer dizer helicóptero, professor?  

Feng confirmou categoricamente: 

- Coleóptero, sim, aquele inseto que, de tempos em tempos, nos aborrece a todos. 

Feng, o professor chinês, jovem, solteiro, para aprender a língua, infiltrava-se com os alunos, perguntando o nome 
de cada coisa que via e, inevitável, cada coisa recebia como nome um palavrão. 

Certa noite, em uma festinha na casa de um professor, o Feng decidiu mostrar que estava bem entrosado com a 
língua. E vieram besteiras atrás de besteiras, até que alguém o chamou de lado e lhe disse o que estava acontecendo. 
Nesse dia o Feng parou de falar. Só o necessário e seguro. 

Surgiu então esta paródia do “Chinês Patichuli” para ele: 

Quando o Feng aqui chegou, 
sua língua emudeceu, 

foi falá o putugueis, 
sua língua ele esqueceu.   

Que confuson, eu não sabia, 
que basilelo só falava pocalia! 

 
Dentre muitas outras atividades previstas para o CTA, o ITA era o Instituto de Engenharia, então com seus cursos 
de Aeronáutica, Aerovias e Eletrônica. 

Os outros seriam os Laboratórios de Estruturas, de Motores e de Aerodinâmica, o Instituto de Pesquisa e 
Desenvolvimento, IPD, o IEAv - Instituto de Estudos Avançados, o INPE-Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais. 

Desde 1947, três turmas de alunos, já haviam começado o curso na Escola Técnica do Exército, no Rio de Janeiro 
e vieram terminar em São José dos Campos. 

A nossa Turma de 1957, era a quarta das que iniciaram seus estudos no campus de São José e, assim, tivemos a 
oportunidade de acompanhar de perto o início das atividades do CTA e do ITA, com os contemporâneos das três 
primeiras turmas que me antecederam e das quatro que me sucederam. 

A memória se me abriu para uma fase muito especial de minha vida ao ler o livrinho “Do Besouro ao Bandeirante – 
Crônicas de uma Época”, de 1994, da Gráfica Círculo, de São José dos Campos, escrito pelo Dr. Ivan da Silva Teixeira, 
tenente-médico, que chegou ao CTA recém-formado no mesmo mês em que nossa turma começou. 

Atropelado pelo trote, a vida começava às seis e meia, indo a pé ao restaurante e à escola. Depois do trote comprei 
a prestações na loja do reembolsável uma bicicleta. 

O regime escolar era duro: aulas pela manhã no E2, em anfiteatros ou pequenas salas para doze alunos, laboratórios 
em algumas tardes e muito estudo em casa ou na biblioteca.                                                                                                  

As aulas de inglês eram obrigatórias, dada a dificuldade de conviver e estudar nos livros de cálculos diferencial e 
integral editados naquela língua de autoria do professor Murnaghan, então chefe do departamento de Matemática.

O inglês nos ajudou até a obter algum dinheirinho em serviços de tradução de manuais de manutenção da VASP. 

O clima de São José era seco, ventava sempre e o CTA estava em campo aberto. A maioria dos alunos em bicicletas 
usava blusões de couro, luvas e cachecóis durante o inverno. 



À tarde, os alunos do CPOR iam para as suas aulas e exercícios de ordem unida, enquanto, os demais, a partir das 
quatro ou cinco horas, jogavam basquete ou vôlei na quadra cimentada ou futebol no peladão do H10 ou no campo 
gramado da entrada, ou tênis de mesa no CASD até à hora do jantar. 

Ao lado do H10 erguia-se uma grande trave de madeira para os aficionados das argolas, das cordas, da barra fixa, 
do levantamento de pesos e da musculação. 

Quem não se lembra do Dayr, com seu andar estudado, com a camisa de mangas curtas e justas e meio 
desabotoadas para por à mostra sua musculatura escultural?  

O CTA não possuía piscina. A quadra de basquete em frente ao H10a era precária, de tijolos, porém bem aceita e 
disputada pelos amantes do esporte e para a organização de atividades esportivas, com vistas ao campeonato anual 
interno entre as turmas e à participação das equipes do ITA em disputas com outras escolas e nos jogos 
universitários do interior do Estado de São Paulo. 

O vôlei e o basquete eram treinados na quadra em frente ao H10a, as pistas de atletismo eram as ruas, os nadadores, 
por sua conta, procuravam utilizar as piscinas de algum clube da cidade e, assim mesmo, o ITA fazia bonito. 

O time de futebol, tendo como seu insubstituível treinador o professor Lacaz, era muito respeitado na cidade, 
onde disputava o campeonato da várzea, e no meio universitário, nos jogos universitários do interior, onde, durante 
o nosso tempo, o time sagrou-se sempre campeão.  

Foi uma festa a chegada dos atletas do ITA dos Jogos Universitários do Interior, com o Freitas Lima, o Pipa, 
Diretor de Esportes, carregado 
pelo “Big Dog” e eu levando nas 
mãos o troféu. 

Muitos, como eu, que não iam 
todos os fins de semana para a 
casa, aos domingos, iam torcer 
nos jogos da várzea de São José e 
todos conheciam seus jogadores, 
como o Canuto, Gabriel, Caroço, 
Para- raio, Alexandre, Uberaba, 
Fernandão, Amparo, Moneró, 
Pascoal, Barata, Sadi, Billo, 
Rubinho, Papagaio, Baiacu, 
Uberabinha. 

Em Ribeirão Preto o ITA foi 
vice-campeão dos jogos e trouxe 
um belo troféu, que os atletas 
chamavam de macaca, ou seja, 
ganharam a macaca. Num desses 
jogos, antes de embarcar no avião 
que transportava de Ribeirão Preto os atletas do I TA - sim, a FAB cedia um avião – alguns alunos foram a uma 
praça e conseguiram pegar uma garça viva. Puseram num saco e foram embora. A garça foi solta nos jardins do 
E2 e ali permaneceu por muito tempo. Voava para se alimentar nas várzeas e voltava. Um dia desapareceu. 

 O reembolsável era uma loja instalada em um grande barracão de madeira próximo ao CPOR. Lá se encontrava 
de tudo, sendo muita coisa proveniente de importação dos Estados Unidos, transportadas por avião da FAB: 
produtos alimentícios de toda a espécie, roupas, calças, cuecas, camisas, meias e luvas, cadernos, instrumental de 
desenho, réguas de cálculos e, no início do ano, tinha até bicicletas para vender. Aí eu comprei a minha bicicleta e 
a minha régua de cálculos Keuffel & Esser importada, que custou US$18,00 em maio de 1954 e que eu ainda 
conservo. Os preços eram de custo e as compras eram pagas e m parcelas deduzidas das bolsas mensais. 

As roupas pessoais eram lavadas e passadas na lavanderia, ao lado do reembolsável e as roupas de cama e banho, 
de propriedade do CTA, eram trocadas semanalmente pelo pessoal da limpeza. 

A cooperativa do CASD era exclusiva para os alunos. Além da famosa gravatinha borboleta dos calouros, fornecia 
materiais escolares e uma imprescindível folha de papel A4, com uma área impressa no canto superior direito para 
anotações do nome do aluno, a matéria e o nome do professor, exigida para a apresentação de qualquer trabalho, 
prova ou teste escolar. 

A chamada disciplina consciente foi muito importante para a vida de todos.  

Bastou uma reunião dos calouros com o Lamartine e com o Tchê, respectivamente presidente e o DOO, Diretor  
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de Ordem e Orientação responsável no pela disciplina consciente, ambos do CASD, para que, a ideia fosse 
entendida, todos a assimilassem com vogor e a carregassem consigo durante a sua permanência na Escola e, quem 
sabe, durante toda a sua vida. 

A ligação do DOO com a Divisão de Alunos era muito séria. Em 1955 uma senhora denunciou um aluno do 
segundo ano ao DOO por ter sido molestada por ele em uma sessão de cinema. O DOO, depois de reuniões entre 
seus membros e com o denunciado, decidiu pelo desligamento do mesmo. O assunto nunca foi divulgado, o rapaz 
saiu do ITA e ninguém soube quem foi a senhora. 

Para os achados e perdidos, havia no CASD um armário aberto. Quem achasse alguma coisa em qualquer parte 
do CTA depositava-a naquelas prateleiras para esperar o dono aparecer. Qualquer coisa perdida, por certo, estaria 
naquelas prateleiras, ou um bilhete ali colocado indicava onde poderia ser encontrada. 

Durante as aulas não era preciso pedir silêncio e, se era a vez de discussões entre alunos ou com o professor, as 
conversas não tendiam a fugir do tema da aula. Testes e provas de qualquer período escolar eram entregues pelo 
professor com as necessárias explicações, tira-dúvidas, anotação do tempo máximo, deixava a sala sem nenhum 
fiscal e ficava à disposição dos alunos em sua sala particular. 

Cada aluno, ao terminar a prova, deixava-a sobre a escrivaninha e ia embora. 

Quem saía por último levava consigo todas as provas para deixá-las sobre a mesa do professor, em sua sala. 
Ninguém permanecia mais tempo do que o indicado. 

Algumas provas chegavam a levar até oito horas. Os alunos a levavam para os apartamentos e ali a terminavam 
dentro do tempo definido para entregar no dia seguinte ao professor. Não é preciso dizer, que a lisura imperava e 
que, se, num bate papo entre os colegas sobre a prova, aparecesse alguém que ainda não a terminara, o assunto 
mudava, ou aquele aluno era avisado para que não entrasse na roda. 

 

4.  A VIDA NO ITA 

 

Quando cheguei ao ITA, fui morar no H10a com o Rogério César Cerqueira Leite em um quarto e com José 
Nicácio de Souza e Paulo Néri Guimarães Cadaval, este do Curso Prévio, no outro.                                                                            

No início de 1954, todos os alunos foram morar nos três recém-construídos H8a, b, c. Todos os apartamentos 
tinham a sua porta de entrada em um comprido corredor, cuja parede lateral era de placas de cimento furadas para 
luz e ventilação. Do outro lado dessa parede ficava o abrigo para guarda de veículos, que eram raros, e os estrados 
para a guarda de bicicletas, que eram muitas. 

Os quartos se abriam para uma área completamente fechada com placas de cimento furadas até a altura de uns 
quatro metros. 

Os apartamentos para quatro alunos constituíam-se de dois dormitórios, com duas camas, duas mesas de estudo, 
duas estantes para livros e 
materiais escolares, cada um, um 
banheiro com aquecedor elétrico 
central e dois chuveiros, e um 
vestiário com quatro armários 
para as roupas.  

No H8c compartilhei o quarto 
por um ano com o Manoel 
Galhart Vieira, o Gaúcho, tendo, 
no outro, Carlos Burd e Newton 
Senra Pereira, o Scarface, e nos 
tres anos do profissional, com o 
cearense de Maranguape Telmo 
no meu quarto e o Gandhi e 
Paixão Moreira, ambos de 
Guaratinguetá, no outro.  

O Galhart, conhecido por 
Gaúcho, era brincalhão e avisava 
para taparem o nariz quando ele 
ia peidar. Certo dia, ele deu o 
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aviso, mas por motivo ignorado, além dos gases, a cueca recebeu um algo mais. Ficou danado. Tomou banho, 
trocou-se, lavou a cueca suja e pendurou-a na arandela que ficava sobre a sua cama. Voltamos todos ao estudo até 
que se ouviu um bá, chê, e o Gaúcho a bater a cueca tostada, levantando brasas. 

As bicicletas dominavam o trânsito na Escola e com elas íamos à cidade nas noites de sábado. A bicicleta do Burd 
era mais “bodosa”: uma Monarck com freio girando os pedais para trás. Numa tarde de sábado, fomos fazer um 
passeio de bicicleta a Jacareí. 

Todas as semanas nós quatro íamos ao mercado da cidade, ali na Rua Sete de Setembro, para comprar frutas, 
especialmente muitas pencas de banana para comer com aveia e mel no apartamento. 

Certa vez o Burd se propôs comprar na Rua Santa Ifigênia, em São Paulo, um “kit” de rá dio para montarmos 
durante umas férias. O meu rádio super-heteródino, com ondas de amplitude modulada, em três faixas de 
frequência, ondas longas, médias e curtas, funcionou por muitos anos na casa de meus pais.    

Durante os três anos de curso profissional, morava num quarto comigo o Antonio Telmo Nogueira Bessa, de 
Maranguape no Ceará, e, no outro, Luiz Antonio Paixão Moreira e Gandhi Furtado Marcondes, ambos de 
Guaratinguetá. 

Todos tinham livre acesso aos apartamentos, que nunca ficavam fechados à chave, a não ser em noites especiais 
em que as brincadeiras entre os ocupantes dos apartamentos fugiam da normalidade. 

Nunca se soube de nada ter desaparecido de algum apartamento, a não ser por alguma brincadeira entre colegas. 
Se alguém quisesse emprestado algum livro ou utensílio e não encontrava ninguém em casa, entrava, levava e 
deixava um bilhete. 

A amizade entre os alunos, professores e funcionários era muito grande e sincera, e a entreajuda era comum, com 
livros, materiais, instrumentos escolares e até com dinheiro e roupas. 

No nosso tempo, convivemos com colegas de quase todos os estados do país. Os alunos que vinham de muito 
longe permaneciam nos fins de semana no ITA. 

Nas férias, caminhões e caminhonetes do CTA que iam sempre para o Rio, levavam consigo alunos que iam pedir 
carona em algum avião da FAB da base aérea do Galeão, que voavam para as capitais do norte e nordeste. Muitos 
alunos nem saíam do CTA nas férias. 

Cada um do seu jeito, sisudo ou brincalhão, macambúzio ou expansivo, estudioso ou do jeito que desse, mais ou 
menos bem vestido, o dia a dia dos iteanos era muito simples e muito divertido. Até nas horas amargas e difíceis. 
Todos se consideravam iguais e ninguém procurava saber da vida particular, ou se importava com a raça, religião, 
poder econômico, classe social, origem ou cor política dos colegas.                                                                                                                              

Em nosso tempo lembro-me de dois suicídios de alunos no H8: um rapaz de Itapetiniga e outro de São Roque. 
Como eu morava perto de São Roque, a Divisão de Alunos me pediu que fosse dar a notícia e trouxesse seus 
familiares para São José. Foi um sábado muito triste de minha vida. 

Poucos professores e pouquíssimos alunos possuíam automóveis, naquele tempo um artigo de luxo. Aqueles que 
o possuíam repartiam o seu veículo com os que não tinham. Vêm-me à lembrança os dois Chevrolets, do Arno e do 
Jair, a motoneta Vespa do Irany Amarante, o Oldsmobile conversível zero quilômetro e a motocicleta Harley Davidson 
do Ivancko, o esportivo conversível Singer inglês do Rogério Pumpum, os Volkswagen do Nero e do Mutum, o Fordinho 
inglês do Rufatto, o outro Fordinho inglês de um colega que era paraplégico, a moto de 100cc do Muriçoca. O Rufatto 
também tinha um Ford 1929, comprado no ferro-velho, e vivia deitado embaixo dele na tentativa de fazê-lo andar, 
o que conseguiu depois de muito tempo. 

Era natural a carona em carro ou moto, e até no cano da bicicleta e era também comum alguém de São Paulo ou 
do Rio convidar um colega de outro estado para passar um fim de semana ou a semana de férias em sua casa com 
sua família. 

Carros de professores e funcionários também eram raros: o professor Rabello tinha um Ford conversível ano 1951, 
que trouxe dos Estados Unidos, quando veio de lá de mudança. Um professor americano tinha outro igualzinho, 
que também trouxe de lá. O professor Lacaz tinha um Citroën 47, o professor Torloni tinha um Ford inglês 47. 
Não creio que existissem outros mais. 

O ano escolar e ra subdividido em quatro períodos de nove semanas cada um, com dois intervalos de uma semana 
em maio e setembro, um intervalo de três semanas em julho e um período maior da segunda quinzena de dezembro 
até o final de fevereiro.  

Externamente aos blocos de apartamentos, logicamente, teria de haver barulho dos estudantes. Lembro-me até de 
uma escola de samba formada pelo CASD, sob a orientação do carioca Talmir Canuto Costa, que ensaiava lá 



embaixo dos eucaliptos para não perturbar ninguém. Eu tentava tocar tamborim. Naquela época, a escola não 
passou dos ensaios. 

Televisão não existia. Poucos possuíam rádios. À noite, ouviam-se músicas das vitrolas e das cantorias com violão 
em algum apartamento, porém nada que impedisse os estudos nos outros. 

Aulas e estudos, estudos e aulas, essa era a vida diária dos alunos no campus. Estudo sério, co m muita 
responsabilidade e poucas viagens de fins de semana. 

Musicistas eram o Colibri ao piano, o Pum-pum no Oboé e o outro de quem não me lembro do nome no violino. 
Esportistas eram muitos. Religiosos católicos eram poucos, que aos domingos ouviam missa na cidade, na igreja 
de São Dimas e, depois, quando um capelão da Aeronáutica, o padre capitão Jairo, veio para o CTA, as missas 
passaram a ser na capela de Santa Teresinha, num bairro que ficava ao lado da estrada de Paraibuna, próximo à 
entrada do centro. 

O CASD era o grande interlocutor entre a administração do centro e da escola com os alunos, bem como aplainar 
o caminho das relações entre alunos e professores e era muito respeitado. 

Sua sede era bem pobre. Ali o xadrez e o tênis de mesa eram treinados para as competições internas e externas e 
funcionava também uma cooperativa dos alunos para a venda de materiais escolares.Eu treinava tênis de mesa. 
Participando da equipe da turma 1957 nos campeonatos internos consegui uma grande façanha ao derrotar o 
Antonio Hideto Kobaiashi, o melhor do ITA em uma partida de campeonato interno. 

Às quartas-feiras e sábados havia 
sessão gratuita de cinema no 
CASD. O aluguel dos filmes e a 
operação dos projetores ficavam 
por conta dos alunos. Lembro-
me de ter trabalhado muitas vezes 
na cabine de operação.                                           

Muitos, como eu, que não iam 
todos os fins de s emana para a 
casa iam torcer para o time de 
futebol da escola nos jogos da 
várzea de São José aos domingos. 
Outros, amantes do voo a vela, 
passavam o sábado e domingo 
com os planadores no aeroclube. 

Durante todo o mês de julho de 
1954, a Metal Leve, indústria 
fabricante de pistões de alumínio 
para motores de veículos, 
propiciou um estágio de um mês 
em suas instalações do Cambuci, à Rua da Independência, para quatro de nós: o Cossi, o Gandhi, o Paixão Moreira 
e eu. Como todos os quatro possuíam certificado de aspirante a oficial da reserva, a base aérea do campo de Marte, 
em São Paulo nos permitiu a hospedagem em seu clube de Oficiais. 

Em 1955, a VARIG convidou os alunos da turma para uma visita aos seus serviços de manutenção de Porto 
Alegre, tendo mandado busca-los em São José em um novíssimo avião Lockheed Super G Constellation. 

O trabalho individual do final do curso, o TI, era o grande pavor. Trabalhos belíssimos, que tomaram muito tempo 
e muitas noites, foram apresentados. O meu TI, coordenado pelo meu amigo e contemporâneo do ano anterior 
Rogério Moraes, na área do professor Rebello, foi medíocre, passou pela tangente e não valeu mais que nota R. 

O primeiro computador do ITA, um gigante IBM 1629, de 16 Kbites, comprado com recursos doados pela 
Fundação Ford, por cerca de US$300 mil, ocupava uma imensa sala da escola.  

O major, depois, brigadeiro do ar, Tércio Pacitti, ex-aluno militar, foi buscá-lo nos Estados Unidos pilotando um 
Douglas DC4 e. para não sofrer os impedimentos legais, a máquina teve de entrar secretamente no ITA, com tarja 
de segurança nacional. A máquina só podia ser vista através dos vidros de uma enorme sala.  
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5. OS BAILES E AS BRINCADEIRAS 
 

Dentro das unidades, cada um respeitava o momento de estudos do outro e, nas folgas, grupos se reuniam para 
bate-papos ou para aprontar alguma brincadeira com determinado colega. 

Nessas reuniões surgiu a música do restaurante, em que a figura do seu chefe, o Natalino, vulgo Cugat, pois era 
parecido com o dono de uma orquestra cubana famosa, de nome Xavier Cugat:  

Você conhece a comida do Iteá? 
Nã conhece? 
Nem é bom exprimentá: 
de manhã cedo o café é de amargá, 
mas é no almoço que a coisa vai piorá.  

Se tem um bife na hora de almoçá, 
tem picadinho na hora do jantá 
e o Cugat, que é mestre no assunto, 
se morre um cachorro, 
no jantar já tem presunto! 

Ou:  
e o Cugat, que do assunto já manja, 
se sobra arroz no almoço, 
no jantar lá vem a canja!  
 

Lembro-me que um dos colegas de uma turma posterior à nossa, o Durval, veio a se casar com a filha do Natalino, 
uma mocinha bonita que todos conheciam como a Natalina. 

Também saíam paródias de músicas em voga na época, como as de que lembro, uma valsinha francesa: 

Se faltarmos outra vez, 
o Antonelli vai chiar, 
quarta-feira é de amargar, 
ver o mestre a bostejar. 

Mas o Fadigas é um artista, 
se é ele quem dá aula, eu faço a pista. 
E o Toledo me mete medo, 
Pedro Szente quer me apavorar! 

 

ou então, também outra valsinha francesa: 

Nós somos da aerovias 
alunos dedicados: 

João sempre cansado, 

Galindo é o delegado. 

O Gandhi e seu sorriso, 

Paixão parece um santo, 

Pascoal tá sempre liso, 

Canário joga o manto. 

Cotrim representando, 

dormindo tá o Dudu, 

Gabi veraneando, 

Evérto é o rei zulu. 

O Telmo no pileque, 

Castanho tá no entorno, 

Beraba é um moleque 

e o Big é um grande corno. 

E a turma a passo lento 

fazendo a sua escolha: 

Caçapa é um jumento 

e o Cossi um grande bolha. 

 

E mais, o Hino ao Soldado para a Eletrônica: 

Nós somos da impedância, 

fios soldados sem relutância. 

Nas cores da resistência 

rebrilha a bossa e a inteligência. 

O nosso valor se mede 

no voltmétro e no amperemétro. 

E toda nossa potência 

é regulada no wattmétro! 

Gagá metemos com fervor, 

checar, plotar com muito humor, 

porém, se a bateria 

continuar descarregada, 

puta merda, que cagada 

usaremos gerador! 

Pararampam, pampam! 

 

As bicicletas dominavam o trânsito na Escola e com elas nós íamos à cidad e nas noites de sábado. Estudantes 
com um pouco mais de cerveja na cabeça, não deixávamos de aprontar algumas travessuras na cidade. 

De tempos em tempos, os habitantes do CTA se deliciavam com alguma peça de teatro montada em conjunto 
pelos alunos e pessoal residente. 

Lembro-me, numa volta para a escola às desoras, ver um de nossos colegas subir a um daqueles postes de  



 

iluminação e tirar a sua coroa de latão para levar como troféu. Noutra dessas 
noites uma caveira de veado com enorme cifre foi retirada de uma casa e 
levada ao apartamento de um colega de turma, o “Big Dog”, como seu símbolo. 
Era a indisciplina “inconsciente” marcada pelo álcool. 

Nas brincadeiras a fantasia do 4º Centediário em 1955, o Cruvinel e o Canuto 
vestiram armaduras e chegaram às aulas montados em dois cavalos, que 
ninguém soube onde eles teriam arranjado, e o Rezende vestiu-se de mendigo 
acompanhado pelo Benjamim como um ricaço, com com as tabuletas: “Este 
vendeu a Prazo, Este vendeu a Dinheiro”, tendo o Weaker vestido de Anjo, andando 
atrás deles.  

Era uma grande festa em que todos os alunos daquela turma se fantasiavam e 
compareciam às aulas e ao restaurante cantando e tocando bumbo. 

À noite todos iam para a cidade desfilar na rua XV, tocando bumbo e cornetas 
com carros alegóricos, seguidos pelos professores, funcionários e seus filhos. 
O fordeco 29 do Juca, o Ruffato, também estava presente no desfile todo 
enfeitado com serpentinas. O Nero com sua lira de tampa de vaso sanitário ia 
no carro alegórico, acompanhado de algumas meninas do CTA. 

No festejo, a nossa turma levou, puxado a trator, um avião caça de 
treinamento, um T-5, retirado de um pátio de aviões em desuso do CTA, para desfilar pela cidade. 

A Turma de 1958 exorbitou. Fez uma comemora ção que marcou época. O lançamento do foguete RX1, uma 
estrutura oca, com a finalidade de passar um trote à população da 
cidade e das cidades vizinhas como se vê a repercussão na revista 
Manchete, de grande circulação à época. 

A descrição de epopeia foi publicada alguns anos atrás na revista da 
AEITA, que aqui vai resumida. 

Conforme divulgavam panfletos distribuídos várias semanas antes, 
o foguete iria colocar em órbita o primeiro satélite brasileiro e o 
Brasil no ranking das potências espaciais. 

Um satélite quase esférico de cerca de trinta centímetros de diâmetro 
feito com dois vidros pirex transparentes colados entre si, ficou 
exposto por mais de duas semanas na vitrine da Casa Diamante, 
bem no centro da cidade. Válvulas, resistores, capacitores, um 
emaranhado de fios, e tud o o mais que um eletrônico gostava, fazia 
parecer alguma coisa incomum e o painel que o encimava indicava data e hora do lançamento, objetivos da missão 
espacial e, com precisão, a órbita, velocidade, equipamentos. 

Na noite do centediário, um enorme cortejo de carros, com direito a um carro do corpo de bombeiros com sirenes 
ligadas, desfilou pela Rua XV de Novembro para levar o foguete à praça que ficava atrás da Matriz, onde já se 
apinha uma multidão vinda dos 
bairros e de outras cidades. 

O foguete guindado da carreta 
foi levantado em posição 
vertical sobre uma pequena 
estrutura. 

Repórteres de jornais e revistas 
procuravam as melhores 
posições para as fotos e 
entrevistas. Após entrevistas e 
diálogos bilíngues com o Cabo 
Canaveral, tudo transmitido 
pelos altifalantes da torre da 
igreja, alguns alunos, vestidos 
com macacões de amianto à 
guisa de astronautas e portando 
extintores de incêndio, 

 

ITA, 4º Centediário: um T5, desfilçando pela cidade de São José dos Campos, com o 

Roberto Brun e a filha de um professor da Escola 

 

1955, 4º Centediário, Uberabinha e 

Canuto 

 

Rezende e Benjamim, como “Este vendeu a Prazo, 

Este vendeu a Dinheiro”, tendo atrás o “Anjo” , 

Weaker 



 

iniciaram a contagem regressiva de 10, 9, 8, ...., ZERO! 

As sirenes tocaram, as luzes do foguete piscavam e saía uma fumacinha por baixo, bombinhas explodiam 
internamente, um VRUMMMMM, enquanto o povo apavorado recuava boquiaberto. Minutos depois, a pirotecnia 
e o barulho cessaram e do topo do foguete ainda saíram caramurus puf, puf, puf! 

Os estudantes arrancaram as roupas de astronautas e saíram com suas fantasias e bumbos de fanfarra em desfile 
pelas ruas com faixas do centediário, saudando o povo de São José. 

O feito foi motivo de noticiário na imprensa e até a revista Manchete do Rio de Janeiro inseriu uma bela 
reportagem. 

  

6. NOSSO ÚLTIMO ANO NO ITA 

 

As saudades de casa e das namoradas eram curtidas na prática de esportes, nas idas à cidade para o footing, ou 
cinema, ou nos encontros cervejais no bar do Boneca e, vez por outra, para comer um filé pizzaiolo na cantina Bela 
Venezia. 

No único posto telefônico, uma ligação solicitada de manhã era completada à noite. Poucos se utilizavam do 
telefone porque poucos pais o possuíam em suas casas, pois era muito caro e difícil. 

As caixas do correio deviam pingar lágrimas das cartas ali depositadas, lamuriosas e impregnadas de saudades. 

Em fins de 1957, antes de terminar o último ano, a Petrobrás veio à escola e fez uma entrevista com vários alunos 
da turma, dentre os quais eu, para trabalhar na refinaria Duque de Caxias no Estado do Rio. Fomos todos 
aprovados: o Gabriel Canabarro Reichardt, o João Antonio Xavier Oliveira de Almeida, o João Grande, o Roberto 
Vilela de Andrade, o Para-raio, Paulo Marçal de Moura Alcântara, o Caçapava, e eu. Eles aceitaram aquele emprego 
e trabalharam na Petrobrás até a aposentadoria. 

Decidi permanecer em São José dos Campos, no CTA, onde eu já havia acertado um emprego no PAR, que me 
oferecia, apartamento mobiliado, com água e luz e condução, sem taxa condominial, sem IPTU. 

Vibraram muito os 51 Formandos da Turma de 1957 em sua festa de formatura, em 20 de dezembro de 1957. 

As solenidades de formatura aconteceram nos Salões do E2, onde, em 20 de dezembro de 1957, 51 formandos da 
Turma de 1957 receberam seus Certificados de Conclusão de Curso, entregues pelo Reitor Professor Samuel 
Sidney Steinberg, estando presente o coronel Casimiro Montenegro Filho, Diretor Geral e fundador do CTA, 
Centro Técnico de Aeronáutica.  

À noite, participamos com nossos familiares de um inesquecível baile de formatura com a orquestra do maestro 
Osmar Milani.  

Os diplomas foram desenhados à mão em papel vegetal pelo nosso saudoso colega Hiroshi Kameyama.Agora em 
2018, quando deixei estes escritos, muitos já tinham ido para a casa do pai: Antonio Telmo Nogueira Bessa, 
Benjamin Funari Neto, Carlos de Paiva Lopes, Carlos Eduardo Santos, Dilson Faria Pessoa, Ernani Augusto 
Cotrin, Éverton, Florentino da Cunha Mello, Hiroshi Kameyama, Ivan Tenório Cordeiro, Jairo Leopoldo Guerra, 
João Antonio Xavier Oliveira de Almeida, José do Patrocínio Pires de Castro, José Luiz  Corrêa e Castro, Luiz  
Alberto Rocha Cruvinel, Luiz Carlos de Freitas Lima, Luiz Robatino Neto, Manoel Carlos Godinho Coelho de 
Souza, Newton Senra Pereira, Pascoal Falbo, Roberto Brun, Roberto Manfredo Hering e Roberto Vilella de 
Andrade. 

 

7. O CPOR Aer – SJ 
 

Com idade próxima dos dezenove anos, muitos alunos, entravam no ITA sem a situação militar regularizada e, 
para que não tivessem de trancar a matrícula, foi criado o CPOR Aer-SJ para atender aos alunos do ITA. 

Ainda no primeiro período de 1953, foi divulgado um boletim com informações sobre o curso e todos os alunos 
de todas as turmas, que não possuíssem os seus Certificados Militares tinham a matrícula compulsória, mas abria 
oportunidade para aqueles que já fossem reservistas de saírem do ITA como Aspirantes a Oficial da Aeronáutica. 

Um item chamava especialmente a atenção: durante o curso, com duração de treze meses, os recrutas receberiam            
bolsa mensal de Cr$ 500,00. Muitos alunos, das várias turmas, com o serviço militar em dia como, matricularam- 



 

se, de forma voluntária, pelo soldo, que era tentador. 
Éramos considerados os mercenários dos pelotões.                                                          

Eu já servira o Exército por duas vezes: o Serviço 
Pré-militar em 1945, por causa da Segunda Grande 
Guerra, e o Tiro de Guerra em 1948.         

As aulas e os exercícios militares do CPOR se 
restringiriam ao período da tarde de três dias da 
semana e, mesmo com algum sacrifício de prorrogar 
as horas de estudos pela noite afora, muitos alunos 
do quarto até o primeiro ano, mais de cem, 
matricularam-se na primeira turma.  

Esta opção nos deu, em nosso tempo de ITA, a 
possibilidade de conviver e se entrosar com colegas 
das turmas anteriores, o que foi muito bom. O 
Comandante do CPOR, engenheiro formado no ITA 
e meu contemporâneo, era o major-aviador Hugo de 
Miranda e Silva, auxiliado pelo 1º. tenente Schemy, 
um subtenente paranaense, um 1º sargento 
sorocabano, Antonio de Campos e um 3º sargento 
Ary de Curitiba. 

 Foram 13 meses de serviço militar no CPOR, 
durante os anos de 1953 e 1954, que vieram a se 
somar, muitos anos depois, ao meu tempo de serviço 
para aposentadoria. Em 14 de novembro de 1954, 
fomos declarados Aspirantes a Oficial da Reserva 
Técnica da Aeronáutica da Primeira Turma o CPOR-
Aer-SJ, no antigo estádio da Associação Esportiva 
São José, na Rua XV de Novembro, onde prestamos 
o Juramento à Bandeira e recebemos as espadas das 
mãos das nossas madrinhas. 

O Tenente-Brigadeiro Eduardo Gomes, então Ministro da Aeronáutica, foi o Paraninfo da Turma, estando 
presente às solenidades o Brigadeiro Casimiro Montenegro Filho, Diretor Geral do CTA. 

A tropa, com 93 formandos, prestou continência às autoridades presentes, recebeu as espadas das mãos de suas 
madrinhas, desfilou pela rua XV de Novembro e depois, no restaurante do CTA, participou de um almoço com 
os convidados. 

No dia seguinte, os católicos compareceram a uma missa em ação de graças na igreja matriz de São José, durante 
a qual o Capelão Militar do CTA, Capitão-padre Jairo, procedeu à bênção das espadas.  

- O – O – O - 

 

15/11/1954, Estádio da Associação Atlética São José, 

CPORAerSJ, 1ª Turma, Juramento à Bandeira 

 

16/11/1954, CPOR Era SJ, 1ª Turma, Bênção das Espadas, com a 

madrinha, minha mãe, a meu lado 

 


