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NOTAS 

1) Os textos que aparecem entre aspas e em itálico foram reproduzidos 

de documentos de que disponho. É o caso de todos os e-mails, por 

exemplo.

2) Visando a melhoria da fluidez do texto e da agilidade de leitura, 

editei todos os e-mails da seguinte maneira: (a) removi destinatários, 

saudações, despedidas e saltos de parágrafos; (b) desfiz abreviações e 

corrigi erros de digitação; (c) aceitei as correções da língua portuguesa 

propostas pelo corretor automático do meu editor de texto; (d) sem 

prejuízo do contexto, removi trechos que envolvessem questões pessoais 

ou distantes do assunto específico tratado, a meu juízo; (e) quando 

houve remoções entre trechos de e-mail, elas foram substituídas por 

reticências e, (f) à parte as correções mencionadas, não troquei, removi 

ou inseri qualquer palavra em nenhum dos textos reproduzidos.

3) Não reproduzi e-mails com pedidos específicos de sigilo. 

Eventualmente, contudo, vali-me do conteúdo para aludir a fatos 

específicos, sem identificar o autor e a fonte.

4) Textos que aparecem entre aspas, mas não em itálico, não têm 

respaldo documental. Usei-os como uma espécie de “licença poética”, 

quando me pareceu conveniente, para desenvolver argumentos visando 

a melhor compreensão do leitor.
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LISTA DE SIGLAS

AEITA: Associação dos Engenheiros do ITA. De acordo com seu 

Estatuto aprovado em 22 de outubro de 2016, a AEITA é uma é uma 

“associação civil sem fins lucrativos, pessoa jurídica de direito privado”. Ela 

abriga, como membros natos, “todas as pessoas físicas diplomadas pelos 

Cursos de Engenharia do ITA, assim considerados a partir de sua colação de 

grau”. Seus objetivos incluem: (a) “concorrer, por todos os meios possíveis, 

para o engrandecimento e bom nome do Instituto Tecnológico de Aeronáutica 

– ITA”;  (b) “apresentar sugestões aos órgãos dirigentes do ITA relativas à 

sua política educacional, suas atividades e sua gestão, bem como referente 

a qualquer outro assunto relativo ao pleno desenvolvimento do ITA”; (c) 

“favorecer o desenvolvimento de estudos e pesquisas, para a disponibilização 

e implementação de tecnologias voltadas a aeronáutica, mobilidade, dentre 

outras, notoriamente no ITA, seja incentivando, apoiando ou participando de 

atividades acadêmicas, de iniciação científica e de empreendedorismo”; e (d) 

“promover e incentivar atividades culturais e prestigiar as tradições do ITA”. 

CASD: Centro Acadêmico Santos Dumont, órgão de representação 

estudantil dos alunos do ITA. Essa mesma sigla CASD, contudo, 

também se refere ao Curso Acadêmico Santos Dumont, o cursinho 

preparatório para vestibulares administrado pelos alunos do ITA, que 

eram seus professores.

CPOR: Centro de Preparação de Oficiais da Reserva da Aeronáutica 

de São José dos Campos. Desde 1975, todos os alunos e alunas do ITA 

devem cursar o CPOR. O curso tem um ano de duração e aqueles 

que o concluem são declarados Aspirantes a Oficiais da Reserva da 

Aeronáutica. Sendo o CPOR obrigatório, aqueles que não reúnem 
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condições físicas para cumprir esse curso também não podem cursar 

o ITA. Um eventual insucesso na conclusão do CPOR implica em 

desligamento compulsório do ITA.

CTA: A mesma sigla, CTA, referiu-se a nomes diferente ao longo 

do tempo. Entre 1954 e 1971, era o Centro Técnico de Aeronáutica. 

Entre 1971 e 2006, período que compreende a história narrada neste 

livro, Centro Técnico Aeroespacial. Entre 2006 e 2009, Comando Geral 

de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. A partir de 2006, o CTA subiu 

um nível na estrutura organizacional do Comando da Aeronáutica e 

passou a ser um Departamento. Então a sigla CTA foi alterada para 

DCTA, Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. Ainda que 

com nomes diferentes, o CTA (ou, a partir de 2006, DCTA) sempre foi 

o órgão da Aeronáutica que abrigou o ITA. O reitor do ITA sempre foi 

subordinado ao diretor do CTA (ou, mais recentemente, DCTA).

DEPED: DEPED era a sigla do Departamento de Pesquisa e 

Desenvolvimento da Aeronáutica. Entre 1969 e 2005, o DEPED foi 

o órgão do Comando da Aeronáutica que abrigou o CTA. O diretor 

do CTA, ao qual o reitor do ITA se subordinava, era subordinado ao 

diretor do DEPED. A partir de 2006, o CTA foi promovido ao nível de 

Departamento da Aeronáutica, daí a mudança da sigla de CTA para 

DCTA, Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. Quando 

isso ocorreu, o DEPED foi extinto.

ITA-NET: A ita-net é uma lista de distribuição de e-mails por 

adesão composta por alunos, ex-alunos e pessoas vinculadas ao ITA 

(professores, funcionários etc.)1.

1 - Para informações técnicas sobre quem administra, com quais recursos técnicos 
etc., ver www.aeitaonline.com.br/wiki/index.php?title=Itanet, acesso em 
19/11/2020.



16

SDO: Criado ao final da década de 1970, o “Sábado das Origens” 

(SDO) é um evento anual realizado no ITA, geralmente nos meses de 

outubro ou novembro. O propósito desse evento é o de proporcionar aos 

iteanos, formados em todas as turmas, uma oportunidade de retornar à 

escola na companhia de seus familiares para conhecer as novidades do 

ITA, confraternizar-se com colegas, passear pelo campus e participar de 

um almoço festivo. A responsabilidade pela organização e realização do 

SDO é da AEITA. O SDO é também a ocasião em que a AEITA realiza a 

sua assembleia anual e, a cada dois anos, elege a sua diretoria.
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LISTA DE PERSONAGENS

I – EX-ALUNOS DO ITA2 

I.1 DESLIGADOS POR MOTIVOS POLÍTICOS (ano do 

desligamento)

1. César Simões Salim (1964),

2. Ciro de Oliveira Machado (1964),

3. Clovis Goldemberg (1975),

4. Frederico Birchal de Magalhães Gomes (1964),

5. Gilcio Roberto Amaral Martins (1964),

6. João Yutaka Kitahara (1964),

7. José Roberto Arantes de Almeida (1964),

8. José Tomaselli (1964),

9. Luiz Oscar de Mello Becker (1964),

10. Marcelo Moreira Ganzarolli (1975),

11. Marcos Gorelik Ajzenberg (1964),

12. Raimundo Rodrigues Pereira (1964),

13. Raymundo Theodoro Carvalho de Oliveira (1964),

14. Silvio Roberto de Azevedo Salinas (1964) e

15. Waldyr Luiz Ribeiro Gallo (1975).

I.2 DESLIGADOS POR MOTIVOS POLÍTICOS ÀS VÉSPERAS DE 

SUAS FORMATURAS

1. Antonio Oliveira Farias (1965),

2. Ezequiel Pinto Dias (1965),

2 - O “nome de guerra”, que é aquele pelo qual o aluno é conhecido por seus 
colegas, aparece em negrito.  
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3. Luiz Maria Guimarães Esmanhoto (1965),

4. Mário Tokoro (1965),

5. Osvair Vidal Trevisan (1975) e

6. Sérgio Salazar (1975). 

I.3 MEMBROS DO GRUPO DOS SÁBADOS

Formação Original:

1. André Leite Alckmin, formado em Engenharia Aeronáutica em 

1960; foi o responsável pela concepção do grupo;

2. Armando Zeferino Milioni, formado em Engenharia Mecânica-

Aeronáutica em 1979, assessor do Reitor Michal Gartenkraut, 

Secretário do Grupo dos Sábados;

3. Dino Ishikura, formado em Engenharia Mecânica-Aeronáutica 

em 1978; ingressou no ITA como civil, fez a opção pela carreira 

militar durante o curso, tinha patente de Coronel durante as 

atividades do Grupo dos Sábados;

4. Emanuel Fernandes, formado em Engenharia Aeronáutica em 

1981, foi Presidente do CASD, foi Prefeito do Município de São 

José dos Campos em duas legislaturas, de 1997 a 2004;

5. Gilcio Roberto Amaral Martins, desligado por motivos políticos 

em 1964;

6. Hermano de Medeiros Ferreira Tavares, formado em Engenharia 

Eletrônica em 1964, foi Reitor da Unicamp e Reitor da UFABC;

7. Luiz Maria Guimarães Esmanhoto, desligado às vésperas da 

formatura em 1965;

8. Maurício Pazini Brandão, formado em Engenharia Aeronáutica 

em 1978, ingressou no ITA como civil, fez a opção pela carreira 
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militar durante o curso, tinha patente de Coronel durante as 

atividades do Grupo dos Sábados;

9. Miguel Taube Netto, formado em Engenharia Aeronáutica em 

1963;

10. Ricardo Augusto França Leme, formado em Engenharia 

Mecânica em 1965, foi Presidente do CASD;

11. Sérgio Salazar, desligado às vésperas da formatura em 1975, foi 

Presidente do CASD e 

12. Sérgio Xavier Ferolla, formado em Engenharia Eletrônica em 

1967, foi Diretor do CTA (de agosto de 1989 a janeiro de 1992), 

Diretor do DEPED (de maio a agosto de 1990 e de abril de 1995 

a abril de 1996), foi membro do STM (Superior Tribunal Militar), 

que presidiu de fevereiro de 2000 a março de 2001.

Ingressaram no Grupo dos Sábados mais tarde:

13. Antônio Guerra, formado em Engenharia Mecânica em 1975.

14. Pedro John Meinrath, formado em Engenharia Aeronáutica em 

1959, foi presidente da AEITA de 2000 a 2001.

I.4 OUTROS EX-ALUNOS DO ITA CITADOS COM ALGUMA 

FREQUÊNCIA

1. Carlos Müller, formado em Engenharia de Infraestrutura 

Aeronáutica em 1977; compôs a Comissão nomeada pelo Reitor 

Michal e presidida pelo Professor Cecchini que apreciou o 

primeiro pleito do Grupo dos Sábados;

2. Danillo Cesco, formado em Engenharia Aeronáutica em 1961, 

compôs a mesma Comissão mencionada acima; 

3. Decio Josué Antonio Fischetti, formado em Engenharia 
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Aeronáutica em 1960, Presidente da AEITA entre 2002 e 2003.

4. Fernando Toshinori Sakane, formado em Engenharia Eletrônica 

em 1968; Vice-reitor do Reitor Michal Gartenkraut; presidiu a 

Comissão nomeada pelo Reitor Michal que apreciou o primeiro 

pleito do Grupo dos Sábados.

5. Michal Gartenkraut, formado em Engenharia Mecânica em 

1969; Reitor do ITA entre 2001 e 2005; 

6. Nizam Omar, formado em Engenharia Mecânica em 1974; 

foi Vice-presidente da AEITA entre 2003 e 2005; indicado 

pelo Presidente da associação, Decio Fischetti, serviu como 

interlocutor entre a AEITA e o Grupo dos Sábados;

7. Ozires Silva, formado em Engenharia Aeronáutica em 1962; 

Presidente da AEITA entre 2003 e 2005;

8. Reginaldo dos Santos, formado em Engenharia Eletrônica em 

1970; Diretor do CTA, de abril de 1995 a abril de 1999, Diretor 

do DEPED de março de 2000 a julho de 2003 e Reitor do ITA do 

final de 2005 a 2011;

9. Rodolfo Costa Filho, formado em Engenharia Mecânica em 1976, 

ingressou no ITA como civil, fez a opção pela carreira militar 

durante o curso, tinha patente de Brigadeiro e era subordinado 

direto e assessor do Brigadeiro Bambini, Diretor do DEPED, 

durante as atividades do Grupo dos Sábados;

10. Sidney Lage Nogueira, formado em Engenharia Aeronáutica 

em 1974, foi Vice-presidente da AEITA durante a presidência de 

Ozires Silva e, em seguida, presidiu a AEITA, entre 2006 e 2007 e

11. Tiago da Silva Ribeiro, formado em Engenharia Mecânica em 

1976, foi Diretor do CTA entre agosto de 2001 e fevereiro de 2004.
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II – LISTA DE PESSOAS CITADAS QUE NÃO ESTUDARAM NO 

ITA

1. Adenir Siqueira Viana, Brigadeiro da Aeronáutica; Diretor do 

CTA de fevereiro de 2004 a novembro de 2005;

2. Ana Maria Amorim, embaixatriz, trabalhou com o Reitor Michal 

Gartenkraut no Ministério da Fazenda;

3. Arp Procópio de Carvalho, Professor do ITA demitido por 

motivos políticos;

4. Janaina Campos Abigalil, consultora da Comissão de Anistia do 

Ministério da Justiça;

5. Luiz Carlos da Silva Bueno, Brigadeiro da Aeronáutica; 

Comandante da Aeronáutica entre 2003 e 2007;

6. Luiz Paulo Barreto, Secretário Executivo do Ministério da Justiça;

7. Márcio Thomaz Bastos, Ministro da Justiça entre 2003 e 2007;

8. Marco Antônio Guglielmo Cecchini, professor do ITA por mais 

de 40 anos; Reitor do ITA de 1960 a 1965; membro do Grupo dos 

Sábados;

9. Sérgio Pedro Bambini, Brigadeiro da Aeronáutica; Diretor do 

DEPED de julho de 2003 a agosto de 2005 e

10. Szmul Jakob Goldberg, Professor do ITA demitido por motivos 

políticos (era conhecido como Professor Kuba).
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APRESENTAÇÃO

Nos primeiros meses de 2022, o professor Milioni apresentou 

este livro a um dos diretores do SindCT. A princípio, Milioni estava 

mostrando o trabalho que havia realizado durante a pandemia e 

solicitando um endosso do SindCT. O professor gostaria, apenas, 

que o sindicato aceitasse ser a editora oficial do livro e todas as 

despesas da publicação ficariam a cargo do próprio autor.

Ao ler um trabalho tão primoroso, com tamanha riqueza de 

detalhes, foi impossível não me impressionar e encaminhar o 

material para discussão numa reunião com toda a diretoria do 

SindCT.

O tema tratado neste livro condiz com os valores defendidos 

pelo SindCT, como a democracia, justiça e a inclusão social. As 

informações descritas aqui traduzem também a luta contra forças 

reacionárias que vieram da ditadura militar e sobrevivem até hoje. 

Dentro dos objetivos do nosso sindicato, também está a defesa 

de nossas instituições (INPE, DCTA, Cemaden e AEB) e seus 

servidores. Para o SindCT, acolher o livro do professor Milioni não 

é apenas cumprir com estes objetivos, é uma honra fazer parte do 

resgate de um registro tão importante da nossa história. 

O SindCT criou um movimento, no final de 2021, denominado 

SindCT Te Abraça. A ideia é estar mais perto de nossa categoria, 

de suas necessidades, de confortar quando necessário, de resgatar 

nossas memórias e, acima de tudo, abraçar, simbolicamente, a 

todos.

O SindCT, ao assumir o compromisso pela edição e publicação 
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deste livro, está, através do movimento SindCT Te Abraça, 

abraçando os alunos do ITA punidos injustamente e a todos os 

injustiçados pelo arbítrio e autoritarismo.

Esse livro é o exemplo de uma parte da nossa história que deve 

ser amplamente divulgada, analisada e estudada para que nunca 

mais seja repetida.

Esperamos que o leitor, ao tomar conhecimento de todos os fatos 

aqui relatados, corrobore com nossa luta em defesa da democracia 

e de um país justo para todos.

Fernando Morais Santos

Presidente do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na Área de 

Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial - SindCT
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PREFÁCIO
Quando recebi este livro, no início de 2022, imaginei ter em mãos um 

texto que contava uma história que eu já conhecia, pois me lembrava de 

ter acompanhado os fatos enquanto eles se desenrolavam, no início des-

te século. Logo nas primeiras páginas, contudo, mais precisamente, no 

“Prefácio do Autor”, encontrei um alerta que me pareceu direcionado 

justamente a gente que, como eu, tinha a pretensão de conhecer a histó-

ria aqui narrada. E, de fato, ao término da leitura do livro, compreendi 

que eu sabia bem menos do que imaginava, por exemplo, sobre os reais 

motivos que levaram o então reitor do Instituto Tecnológico de Aero-

náutica (ITA), Michal Gartenkraut, a tomar a iniciativa de conceder, 

em 2005, os diplomas de engenheiros do ITA a seis alunos que haviam 

sido expulsos daquele instituto por motivos políticos, às vésperas de 

suas formaturas, quatro deles em 1965 e dois outros em 1975. Também 

desconhecia boa parte das dificuldades e das resistências que Michal 

enfrentou por conta de sua iniciativa.

No segundo semestre de 1975 cheguei a São José dos Campos para 

iniciar meu mestrado no ITA. Certo dia, ao caminhar pelo campus, fui 

abordado por um aluno, que distribuía impressos, convidando para as-

sistir à peça de teatro EQUS, promovida pelo CASD, que seria encenada 

no Teatro da Faculdade de Odontologia da UNESP. Aceitei ao convite 

e, após o término da peça, reencontrei o aluno, agradeci, e fiquei saben-

do que o CASD desenvolvia uma série de atividades, possuía uma bi-

blioteca e promovia eventos culturais. Ao nos despedirmos, ele se apre-

sentou e disse que eu estava convidado a visitar o CASD. Seu nome: 

Clovis Goldemberg. Foi a última vez que o vi. Nas semanas seguintes 

não ouvi falar de Clovis, e nem de que ele e outros alunos do ITA ha-
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viam sido presos. Não li notícia alguma no jornal local, nem tampouco 

o assunto chegou a mim por conversas com meus colegas da escola. Ou 

seja, o assunto que envolvia a prisão de alunos, a sua expulsão do ITA e 

os desdobramentos sobre o caso permaneceu escondido da comunida-

de iteana, como se fato tão grave não tivesse ocorrido. Portanto, eu sou 

exatamente uma das pessoas que Milioni aponta como ignorantes da 

história narrada por ele, e também de uma tenebrosa história que gerou 

os fatos apresentados neste livro, uma história acontecida há mais de 45 

anos, debaixo do meu nariz.

O autor, Milioni – que é como eu o chamo desde o início de nossa 

amizade, há cerca de quarenta anos – narra os fatos de um ponto de vis-

ta privilegiado, dado o longo histórico de sua relação profissional com 

o reitor Michal, de quem fora aluno na graduação e no mestrado, cursa-

dos no ITA, e a imensa confiança que tinham um no outro. Ainda antes 

de assumir a reitoria do ITA, Michal escolheu Milioni como interlocu-

tor e fez dele uma espécie de consultor, que o ajudou a formular seu 

plano de ação para o primeiro ano como reitor. Depois de empossado, 

Michal nomeou Milioni seu assessor particular, função que deu a ele 

pleno acesso a todos os assuntos e documentos, além de participação 

em todas as decisões tomadas no âmbito da reitoria do ITA, ao longo 

dos quase quatro anos em que Michal foi o reitor. 

A escolha de Milioni para compor a narrativa foi um achado pri-

moroso. Com a autoridade de quem viveu muito de perto o dia a dia 

da história que ele conta, desde a sua gênese – de fato, acho difícil que 

alguém conheça o assunto melhor do que ele –, Milioni usa a primeira 

pessoa do singular para tecer um texto que obedece a uma rigorosa or-

dem cronológica dos fatos, e o faz amparando-se em farta documenta-
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ção, que inclui as transcrições de trechos de dezenas de e-mails trocados 

pelos próprios protagonistas da história, afora suas próprias anotações. 

Além de facultar segurança ao leitor, que evolui na compreensão dos 

acontecimentos sem qualquer dúvida material ou interpretativa das 

ações e das intenções dos atores envolvidos, a estratégia dá à narrativa 

uma fluidez que desperta imenso interesse, a ponto de causar a impres-

são de termos em mãos um romance policial muito bem escrito, praze-

roso na leitura, preciso no enredo.

Mas que ninguém se engane. 

Se a história que Milioni conta sobre o que aconteceu no ITA entre 

2002 e 2005 fosse apenas uma história, já haveria motivos suficientes 

para recomendar a leitura deste livro e classificá-lo como excelente. To-

davia, o que leva o livro a muito além disso, e o transforma em um 

livro essencial, é a possibilidade, que o autor identifica e explora, de 

correlacionar os fatos por ele descritos com o cenário de indigência polí-

tica, catástrofe intelectual e miséria humana em que o Brasil enveredou, 

posteriormente, a partir do golpe de 2016, quando uma presidenta le-

gitimamente eleita pelo povo foi derrubada do cargo, sem ter cometido 

qualquer crime de responsabilidade. A opinião de Milioni é corrobo-

rada por Luís Felipe Miguel, professor do Instituto de Ciência Política da 

Universidade de Brasília, que nos diz com todas as letras: “Em suma: houve 

condenação sem crime. Todo o ritual do processo de impedimento foi seguido, 

mas isso é só a aparência. Não havia fundamento na lei para a destituição da 

presidente. O nome disso é golpe”.

Nos primeiros anos deste século, as chagas da ditadura implantada 

com o golpe de 1964 ainda estavam abertas e os brasileiros continua-

vam a digerir os relatos de dezenas de milhares de cidadãos que foram 
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perseguidos e torturados pelos golpistas. Centenas foram assassinados, 

muitos tiveram seus corpos ocultados. Mas, naquele que talvez tenha 

sido o erro político mais grave cometido na história do Brasil, ao final 

da ditadura os golpistas não sofreram qualquer punição pelas atrocida-

des que cometeram. Consequentemente, eles e seus herdeiros estavam 

soltos e ativos – como agora, aliás. A diferença é apenas a de que, ao 

contrário de tempos mais recentes, no começo deste século havia ainda 

algum pudor que impedia a prática explícita da boçalidade e o culto à 

ignorância. À época, os golpistas estavam intimidados e envergonha-

dos com a proximidade temporal do que haviam feito e com o quadro 

de instabilidade econômica e caos social que legaram ao país quando 

foram expulsos do poder que haviam alcançado fraudulentamente. Ha-

via mais uma razão que contribuía para a intimidação desse grupo: o 

presidente da república era um democrata chamado Luiz Ignácio Lula 

da Silva. Assim, no começo desta história, ninguém admitia ser contra 

a iniciativa do reitor Michal. Quando o faziam, valiam-se de artifícios 

que Milioni detectou e aos quais classificou astutamente de “exercícios 

oblíquos de argumentação”. Entretanto, com a liberdade que a impu-

nidade, paradoxalmente, legitimava e lhes permitia, liderados por um 

brigadeiro que insistiu em manter-se cego às declaradas e repetidas 

intenções de Michal, aos poucos, os defensores dos piores valores do 

golpe de 1964 deram início a um processo de resistência à iniciativa. 

Basicamente, este consistia em criar todos os problemas possíveis ao 

reitor, que descreveu esse período como se sentido estar dentro de uma 

“panela de pressão”, não surpreendentemente, uma forma de tortura. 

Particularmente brilhante é a forma com que Milioni mostra que a sa-

nha dessa resistência e dessa oposição aumenta de intensidade à medi-
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da que o governo federal se fragiliza, por conta das denúncias às quais 

a grande mídia daria o nome genérico de “mensalão”.

Assim como alguns personagens citados, armados ou não, o atual 

governo, por anos seguidos, usou o 31 de março, data do golpe de 1964, 

para defender o regime militar, que fechou o Congresso, acabou com as 

eleições diretas para cargos majoritários, censurou a imprensa e tortu-

rou e matou opositores. Sobre as torturas, Milioni não precisou ler para 

atestar o quanto foram cruéis, pois Clovis Goldemberg relatou a Milio-

ni, seu amigo e colega do ITA, as bárbaras torturas pelas quais passou, 

dando significado concreto àquilo que outro aluno atingido, Luiz Maria 

Guimarães Esmanhoto, referindo-se ao DOI-CODI, chamara de “os te-

nebrosos porões daquela famigerada instituição”. 

Segundo dados da Comissão Nacional da Verdade, mais de 8 mil 

indígenas e ao menos 434 suspeitos de serem dissidentes políticos fo-

ram mortos ou desapareceram forçadamente durante o regime. Estima-

se ainda que dezenas de milhares de pessoas foram, arbitrariamente, 

detidas e torturadas. Algumas delas por “crimes” semelhantes àqueles 

imputados aos alunos do ITA: “pensar” do jeito que não podia. 

Milioni não usa de subterfúgios para relatar as reações do aparato 

civil-militar no entorno do ITA a uma ação que nada tinha de subver-

siva, mas que tratava apenas de conceder uma reparação às injustiças 

sofridas pelos alunos, reações estas fundamentadas numa visão pan-

glossiana sobre o período ditatorial vivido pelo Brasil a partir de 1964, 

e que persiste até os dias de hoje.

A atualidade do livro alcança, dolorosamente, o momento presen-

te, onde oportunistas captam e se nutrem da esperança de camadas da 

população em ver os militares voltando ao poder. “São as mesmas que, 
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desde 1930, como vivandeiras alvoroçadas, vêm aos bivaques bulir com 

os granadeiros e provocar extravagâncias do poder militar”, como se 

queixava o presidente Castello Branco nos idos de 1964. 

 Esta fé cega nos benefícios obtidos durante o período em que o Bra-

sil viveu um regime de exceção, que desaguou no apoio à ditadura mi-

litar, ou indiferença à democracia, é reflexo do desconhecimento sobre 

o período, com o agravante da falta de punição, estimulada pela Lei da 

Anistia que contribuiu para a situação. Há uma lacuna imensa sobre os 

crimes cometidos por agentes do Estado brasileiro entre 1964 e 1985. 

A Lei da Anistia de 1979, que perdoou crimes de motivação política 

no período militar, possibilitou que apenas casos envolvendo pessoas 

mais conhecidas fossem minimamente investigados, mesmo que super-

ficialmente, como as mortes do jornalista Vladimir Herzog e do político 

Rubens Paiva.

Apurar e punir crimes cometidos por agentes do Estado, em seu 

nome, é fundamental para que não se repitam. Não punir os golpistas e 

os criminosos de 1964 foi um erro. Gravíssimo. 

Encerro, portanto, com algumas reflexões pessoais que faço como 

leitor do livro. São palavras minhas e não do autor. Não antecipo o 

desfecho do livro porque eu estaria privando o leitor do prazer de des-

cobrir como essa história termina. Mas é inexorável a conclusão de que 

ficam para os leitores, e para o país, lições muito claras.

A história que Milioni nos conta mostra que, ao não punir os gol-

pistas e torturadores que atentaram contra a democracia em 1964, caso 

único na América Latina, e talvez no mundo, a sociedade brasileira per-

mitiu que a ditadura, que teve início com aquele golpe, se mantenha 

viva e atuante, mesmo depois de escorraçada do poder. O preço desse 
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pecado mortal foi a volta dos golpistas ao poder, com o afastamento 

de Dilma e a prisão de Lula, fatos que pavimentaram o caminho para a 

eleição do atual presidente em 2018. 

Mas isso, de uma forma geral, todos nós já sabíamos.

Ocorre que, as ações que culminaram com a eleição em 2018 de um 

declarado admirador de regimes ditatoriais e de torturadores, ao con-

trário da fraude de 1964, foram praticadas com maiores níveis de sofis-

ticação e peçonha, pois seus objetivos foram atingidos sem a necessi-

dade da imagem icônica dos tanques nas ruas. Elas valeram-se do que 

hoje os pesquisadores chamam de “guerra híbrida” e “lawfare”. 

A lição que Milioni nos passa em suas reflexões finais aponta para a 

necessidade de que os golpistas de 2016 e os principais protagonistas, 

que manipularam provas e powerpoints levando Bolsonaro ao poder, 

não fiquem impunes. O Brasil não pode cometer o mesmo erro duas ve-

zes, sob o risco de se ver obrigado a pagar, novamente, o mesmo preço. 

Um exemplo disso talvez esteja nos agradecimentos do autor. Neles, 

encontramos uma curiosa informação que o autor dá, mas não comen-

ta. Este livro foi submetido para publicação pela Editora UFABC, da 

Universidade Federal do ABC, onde   Milioni fez parte da equipe “pro 

tempore” que implantou a universidade, e onde ocupou as funções de 

pró-reitor de pós-graduação, vice-reitor e chefe de gabinete da reito-

ria. Ao término do período de análise, o Conselho da Editora UFABC 

aprovou a publicação do livro quanto ao mérito, mas, às vésperas de 

ir para o prelo, o procurador daquela Universidade não deu aval para 

sua publicação, sob a alegação de insegurança jurídica. Sem esse aval, a 

Editora UFABC não pode fazer a publicação.

Dada a natureza do livro e do lawfare de que o Brasil tem sido vítima 
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nos últimos tempos, que cada um interprete a decisão do procurador 

como quiser. Eu me permito o direito de achá-la intrigante. 

Muito intrigante.

Acioli Antônio de Olivo

Vice-Presidente do SindCT
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PREFÁCIO DO AUTOR

No dia 13 de junho de 2015, o Ministro Aldo Rebelo, do MCTI 

(Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações), foi ao ITA (Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica), onde cumpriu o papel de paraninfo dos 

formandos dos programas de pós-graduação daquela instituição. À 

época, eu ocupava o posto de secretário da SETEC (Secretaria Nacional 

de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação) do MCTI e, como tal, era 

diretamente subordinado ao ministro. Como eu era, também, professor 

do ITA, o Ministro Aldo me convidou para acompanhá-lo à solenidade. 

Encerrado o evento, fomos almoçar no restaurante Vila Velha, um 

dos mais antigos e tradicionais de São José dos Campos, que angariou 

fama por servir um pintado na brasa que ao longo de décadas alcançou 

sólida reputação de qualidade no paladar dos joseenses. Como de hábito, 

o ministro estava acompanhado de uma pequena comitiva. Além de 

seus membros, também se juntaram a nós no almoço algumas pessoas 

que haviam comparecido à solenidade. Foi o caso de um querido amigo 

que eu conhecia havia mais de 40 anos e que se sentou à mesa à qual 

também nos sentamos o ministro e eu.

Aquele era um agradável sábado de fim de outono, com céu 

limpo, muito sol e temperatura amena. Aldo estava de bom humor e 

demonstrava grande interesse em todos os assuntos ligados ao ITA e ao 

setor aeroespacial, que dominavam as conversas. Um desses assuntos 

acabou por ser o de um evento muito especial que ocorrera no ITA 

havia quase exatamente 10 anos. 

No dia 25 de junho de 2005, o então reitor do instituto, Professor Michal 

Gartenkraut, conduzira uma memorável solenidade absolutamente 
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única na história do ITA na qual concedeu a seis alunos os diplomas de 

engenheiros. Ocorre que não eram quaisquer seis alunos. Como regra, 

os estudantes que se graduam no ITA têm idades que variam entre 20 

e 30 anos, mas os formandos da solenidade de meados de 2005 tinham, 

todos eles, mais de 50! Quatro deles, mais de 60! Eles haviam cursado 

o ITA no início da década de 1960, caso dos quatro mais velhos, e de 

1970, os dois mais novos. Os seis cursaram os cinco anos regulares do 

ITA e completaram todos os requisitos necessários para receber seus 

respectivos diplomas de graduação em engenharia, mas nenhum deles 

logrou fazê-lo. Por motivos estritamente políticos, alheios aos valores 

acadêmicos e sem uma única evidência de qualquer gesto de violência 

ou indisciplina, esses seis alunos foram punidos com a expulsão do 

ITA às vésperas de suas formaturas. A solenidade que Michal presidiu 

em 2005 tinha por objetivo reparar essas arbitrariedades perpetradas 

pelos golpistas de 31 de março de 1964, que submeteram o Brasil a uma 

ditadura que durou mais de duas décadas.

Por alguma razão da qual já não me recordo, aquele meu citado 

amigo começou a contar a Aldo a história da formatura desses seis 

alunos. O ministro ouvia com atenção e fazia perguntas que meu amigo 

respondia, mas o fazia com equívocos que eu identificava com facilidade, 

pois havia acompanhado toda aquela história muito de perto. Corrigi 

uma informação errada uma vez, logo depois o fiz de novo e, em menos 

tempo ainda, uma terceira vez. Então, percebendo que meu amigo 

esboçava um princípio de compreensível irritação, calei-me, passando 

a ouvir a história que ele narrava sem voltar a interrompê-lo. Ao seu 

término, eu estava inquieto. Meu querido amigo, uma pessoa notável 

que, embora nunca tenha trabalhado no ITA, construiu uma trajetória 
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profissional que o manteve sempre próximo da escola, narrara a Aldo 

uma história que podia até ter alguma semelhança com a real, mas 

divergia dela, e muito, inclusive em alguns pontos essenciais.

Naquela noite, não consegui tirar esse assunto da cabeça. Se uma 

pessoa tão culta, bem-informada e próxima ao ITA, como o meu 

amigo, tinha informações tão cheias de ruído a respeito daquele 

assunto importante para a história do instituto, que dizer do resto da 

comunidade de ex-alunos, para não falar de todos os demais? Foi nesse 

dia que comecei a acalentar a ideia de escrever um livro para contar essa 

história. Ela ficaria dormente até o início de 2019, quando, finalmente 

aposentado, comecei a trabalhar no assunto. 

No primeiro semestre daquele ano, dediquei-me à catalogação e 

releitura dos milhares de e-mails e documentos de que eu dispunha em 

diferentes formatos (papel, eletrônico, discos rígidos de computadores 

específicos, diferentes aplicativos da “nuvem” e até CDs utilizados 

como backups de micros antigos). No segundo semestre, selecionei o 

material que empregaria no livro, concentrando-me em escolhas que 

documentassem, com o maior rigor e fidelidade possíveis, a história 

que eu iria narrar. Foi só em 2020, contudo, com a pandemia do 

Coronavírus, que consegui – ou, no caso, obriguei-me a – o isolamento 

que me permitiu escrevê-la. Foi um processo lento e interativo, pois 

submeti o texto completo ou parcial a diversos atores da trama, recebi 

retornos que, em alguns casos, foram conflitantes, precisei fazer novas 

pesquisas, ajustes e alterações até que, no primeiro semestre de 2021, 

considerei ter o livro pronto. Novos ajustes ainda seriam necessários 

ao longo do processo de edição que ocupou todo o segundo semestre 

desse mesmo ano.
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Optei pela elaboração de um texto na forma de memórias pessoais, daí 

o uso frequente da primeira pessoa do singular. O texto segue fielmente 

a cronologia dos fatos. Eles vão do início de 2001, quando o Professor 

Michal me disse que assumiria a função de reitor do ITA dali a alguns 

meses, até o final de 2005, meses depois de Michal ser demitido dessa 

função, antes de completar os quatro anos que se dispusera a cumprir. 

O livro pode ser dividido em quatro partes distintas.

Ocupando os capítulos 1 a 3, a primeira parte pode ser considerada 

introdutória e de contextualização. Nela, discorro sobre o Professor 

Michal Gartenkraut, que teve imensa influência na minha vida 

profissional, falo sobre o golpe de 1964 de uma forma geral e sobre 

como o autoritarismo dos golpistas agiu no ITA, perseguindo e punindo 

alunos e professores da instituição pelo crime de ter e defender ideias 

que divergiam das dos golpistas. Como costumo dizer, os golpistas 

puniam pessoas que cometiam o crime de “pensar do jeito que não 

podia”. Cronologicamente, essa primeira parte vai do início de 2001 ao 

final de 2002.

A segunda parte compreende os capítulos 4 a 13 e abrange um 

período de dois anos que vai do final de 2002 ao final de 2004. Ela tem 

início na explicação dos motivos que levaram o Professor Michal à ideia 

de conduzir algum tipo de processo de reparação aos ex-professores e 

ex-alunos que haviam sido perseguidos e punidos por motivos políticos. 

Michal deu a esse projeto o nome de Projeto Reconciliação. É também 

nessa parte que narro a história da formação, atuação e dissolução de 

um grupo de voluntários que viria a ser conhecido como Grupo dos 

Sábados. Esse grupo, que se dispôs a auxiliar o reitor propondo ideias 

para o Projeto Reconciliação, viria a desempenhar um papel importante 
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na história toda. Ele foi formado no primeiro semestre de 2003 e atuou 

até o final de 2004, quando encerrou suas atividades e se autodissolveu. 

É ainda nesta parte que narro a explicitação, inicialmente tímida, mas 

progressivamente agressiva, de um movimento de oposição à iniciativa 

do reitor. 

Os capítulos 14 a 19 compõem a terceira parte, que vai do início de 

2005, quando o Projeto Reconciliação já havia se transformado numa 

paradoxal queda de braço que contrariava e conflitava frontalmente 

com seus propósitos originais, até o segundo semestre daquele ano, 

quando Michal foi demitido da função de reitor. É nessa parte que narro 

detalhes da concepção e da realização da cerimônia de formatura dos 

seis alunos ocorrida em 25 de junho daquele ano. A cerimônia da qual o 

Ministro Aldo Rebelo tomaria conhecimento dez anos mais tarde, num 

sábado daquele mesmo mês de junho, em 2015.

Finalmente, a quarta e última parte consiste do capítulo 20, isolado, 

que é empregado para explorar alguns desdobramentos da história e 

fazer reflexões a seu respeito.

Armando Milioni, Campos do Jordão, janeiro de 2022
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Capítulo 1 
O REITOR MICHAL 
GARTENKRAUT

A pergunta do reitor
O episódio aconteceu em novembro de 2002. Depois de ministrar 

três horas de aula de pós-graduação em “Análise de Decisão sob 

Incerteza”, voltei à minha sala no segundo andar do prédio da 

Engenharia Mecânica do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). 

Chegando lá, encontrei um recado do meu ex-professor e então reitor 

do instituto, Michal Gartenkraut. Não estranhei. Eu era seu assessor 

direto desde que ele tomara posse, havia um ano. Minha sala ficava 

a menos de 50 metros da reitoria, fui direto para lá. Eu mal havia 

entrado quando Michal disparou a pergunta:

“Milioni, me conte, o que aconteceu aqui no ITA, em 1975?”

Michal Gartenkraut tinha uma carreira sólida. Ingressou no 

ITA em 1965 e se formou em Engenharia Mecânica. Depois, em 

1972, concluiu o mestrado em Ciências. Em seguida, foi estudar na 

Stanford University, na Califórnia. Lá se tornou Ph.D. no programa 

de Engineering-Economic Systems. 

De volta ao Brasil, foi professor do ITA, coordenou a pós-graduação 

em Pesquisa Operacional e Transporte e ocupou diversos cargos 

importantes no governo federal, em Brasília. Foi assessor técnico 

da presidência da república, 1985-87, presidente do IPEA, 1987-88, 
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assessor especial do Ministério da Fazenda, 1988-90 e secretário de 

assuntos econômicos do Ministério da Fazenda, 1989-90. Em 2001, 

foi convidado a assumir a função de reitor do ITA, cargo que ocupou 

até agosto de 2005. 

Fui aluno do Professor Michal em um curso de graduação em 

Pesquisa Operacional e em um curso de pós-graduação em Análise 

Econômica. Ter sido seu aluno determinou a minha escolha pela 

vida acadêmica, o que justifica uma frase que costumo empregar: se 

sou quem sou, é porque fui aluno do Professor Michal Gartenkraut. 

Ao longo da década de 1990, tive a oportunidade de trabalhar 

com Michal em diversos projetos de consultoria. O mais notável, 

sem dúvida, foi o projeto “Identificação de Oportunidades de 

Investimentos Públicos e/ou Privados”, que ficou conhecido também 

como “Estudo dos Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento”. 

Contratado pelo Ministério do Planejamento para ser realizado 

nos anos de 1998 e 1999, o projeto foi desenvolvido no âmbito de 

um grande consórcio de empresas que foi chamado de Consórcio 

Brasiliana, que venceu a licitação conduzida pelo referido ministério. 

Grandes empresas mundiais compunham esse consórcio, como 

a Booz-Allen & Hamilton Consulting, então uma das maiores 

empresas mundiais de consultoria, a Bechtel International Inc., 

uma das principais empresas de construção civil do mundo e um 

grande banco internacional, o ABN Amro, além de outras empresas 

menores. O objetivo do trabalho era a montagem de um portfólio 

de projetos de infraestrutura (comunicações, energia e transportes) 

que servisse como base do plano plurianual (PPA) que viria a ser 

elaborado pelo Congresso Nacional em 2000. A ideia de contratar 
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um consórcio privado para esse fim mereceu um editorial elogioso 

do jornal O Estado de S. Paulo3. 

Ao longo de dois anos, Michal foi o gerente geral do projeto, ou seja, 

a pessoa que liderava todo o consórcio, e eu fui seu assessor direto. A 

magnitude e a intensidade dos trabalhos fizeram com que esse fosse 

o período em que mais nos aproximamos. Eram frequentes os dias 

em que nossas agendas previam que estivéssemos juntos em todas as 

atividades. Os resultados do projeto foram bem recebidos pelos clientes 

finais do Ministério do Planejamento e implicaram desdobramentos 

que se estenderam por quase todo o ano 2000.

Por tudo isso, não foi surpresa o convite que Michal me fez, em março 

de 2001, para um jantar no Jardim di Napoli, o tradicional restaurante 

paulistano na Vila Buarque. Presumi que trataríamos de mais uma 

oportunidade de trabalho, possivelmente algum desdobramento 

do portfólio de projetos produzido pelo Consórcio Brasiliana, mas 

fui surpreendido com o assunto que surgiria no jantar. Michal me 

contou que fora sondado para assumir a reitoria do ITA e que estava 

considerando aceitar o convite, embora seus compromissos assumidos 

só permitissem a ele pensar nisso mais para o fim daquele ano. Como 

fazia tempo que ele estava afastado do ITA, Michal queria que eu, 

ex-aluno e docente daquela instituição desde 1981, apresentasse a ele 

a minha visão geral do ITA, incluindo aí as suas principais forças, 

fraquezas, ameaças e oportunidades.

3 - Editorial “Planejando para o futuro”, acervo.estadao.com.br, 11 de abril de 
1998, acesso em 10/08/2020.  
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Os jantares no Jardim di Napoli
Aquele foi o primeiro de quatro jantares, um a cada dois meses, mais 

ou menos, sempre no mesmo restaurante, antes da posse de Michal 

como reitor do ITA, em novembro de 2001. 

Nesses encontros, tratamos de vários temas. No início do século 

XXI, o ITA era uma instituição que vivia um paradoxo. Havia mais de 

três décadas que o número de alunos de graduação estava congelado 

em um total de aproximadamente 600 (média de 120 ingressantes por 

ano, com algumas pequenas variações, para um curso de cinco anos de 

duração). Enquanto isso, a pós-graduação crescia continuamente. Ao 

final do século XX, o número de alunos regularmente matriculados na 

pós-graduação “stricto sensu” (mestrado e doutorado) do ITA já era 

superior ao dobro do número de alunos da graduação. Entretanto, a 

escola ainda se via como aquela escola estritamente de graduação 

criada por Casimiro Montenegro Filho havia mais de meio século. A 

estrutura de gestão ainda se mantinha quase que inteiramente voltada 

à graduação. 

O número reduzido de formandos também poderia representar 

um outro problema. Em meados da década de 1960 o ITA formava 

anualmente turmas de aproximadamente 100 alunos em diferentes 

modalidades de engenharia. À época, o Brasil todo formava pouco 

mais de 1.000 engenheiros por ano. Isso significa que o ITA chegou a ser 

responsável pela graduação de cerca de 10% de todos os engenheiros 

formados no Brasil. Em 2001, contudo, enquanto o ITA continuava 

formando o mesmo número aproximado de 100 engenheiros, o Brasil 

graduou mais de 20 mil, contando apenas as modalidades de engenharia 

conhecidas como hard, isto é, não incluindo aquelas que não existiam 
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nos anos 1960, como as engenharias de alimentos, florestal etc. Portanto, 

em 50 anos, a participação do ITA na formação nacional de engenheiros 

caíra 20 vezes, de cerca de 10% para algo em torno de 0,5%. É difícil 

manter um diferencial de qualidade que resista à insignificância.

Havia outros problemas. Nenhum dos cursos de pós-graduação 

do ITA tinha nota de avaliação igual a 6 ou 7 da CAPES/MEC4 e a 

qualidade das pesquisas produzidas pelo ITA não atingia grande 

destaque, quando comparada às das grandes instituições de ensino 

superior, como as estaduais paulistas (USP, UNICAMP e UNESP) e 

as federais de estados como São Paulo (UNIFESP e UFSCAR), Rio de 

Janeiro (UFRJ), Minas Gerais (UFMG) etc. 

Ainda, os documentos normativos do ITA, seu Regimento Interno 

e seu Regulamento, não eram atualizados havia muitos anos. Os que 

estavam em vigor eram de 1975, auge da ditadura. De acordo com 

esses documentos, o reitor tinha um limite de atuação reduzido, sem 

autonomia sequer para matricular, desligar ou diplomar um aluno 

sem a concordância e a autorização do diretor do CTA5, ao qual o 

reitor se subordinava. Os mesmos documentos estabeleciam para o 

instituto uma estrutura departamental que a escola adotara de maneira 

pioneira havia décadas, abolindo as cátedras. Agora, contudo, talvez 

ela pudesse ser substituída por outra, com menos níveis hierárquicos, 

baseada nas pró-reitorias que seriam criadas e buscando estimular a 

4 - A CAPES/MEC (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior / Ministério da Educação – www.gov.br/capes) avalia os programas 
de pós-graduação “stricto sensu” do Brasil. Aqueles que são aprovados recebem 
notas que variam nos números inteiros de 3 a 7. Os cursos com notas 6 e 7 são 
aqueles equiparados aos melhores cursos internacionais. Nenhum dos cursos do 
ITA atingia esse patamar. 
5 - À época, o CTA era o Centro Técnico Aeroespacial. Ver explicações sobre a 
história dessa sigla e a relação entre o CTA e o ITA na Lista de Siglas.  
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interdisciplinaridade com a possível eliminação dos departamentos. 

Essa era uma das possibilidades que Michal se dispunha a estudar.

Finalmente, o ITA não tinha uma trajetória a seguir, algo como um 

plano estratégico, ou um plano de desenvolvimento institucional, 

enfim, um documento aprovado nas esferas competentes que norteasse 

o caminho da instituição e justificasse as ações tomadas para segui-lo.

 

Começando pelo fim
Fiquei feliz em ver Michal mencionar cada um desses pontos em 

seu discurso de posse, em novembro de 2001. Ato contínuo, como era 

de seu feitio, deu início imediato e simultâneo à abordagem de todos 

eles, com prioridade para a elaboração de um plano estratégico para a 

instituição, a principal tarefa a que se dedicou ao longo de 2002.

A esses objetivos, à medida que aumentava sua familiaridade com 

o cenário da instituição, Michal acrescentaria duas outras intenções: 

estabelecer uma parceria com uma instituição de pesquisa de primeira 

grandeza mundial, como o americano Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), resgatando as origens do ITA, que iniciou suas 

atividades justamente com base em uma parceria desse tipo e a criação 

de um centro de inovação, aos moldes daquele que começava a ser 

gestado na UNICAMP e que seria formalizado em meados de 2003, 

quando foi criada a Agência INOVA Unicamp.

Logo após a sua posse, Michal me nomeou seu assessor. Voltaríamos 

a trabalhar intensamente em conjunto, mas com uma dose adicional 

de satisfação, uma vez que o objeto de nosso esforço seria nossa alma 

mater comum da graduação, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica.

Ingressei no ITA no início de 1974. Lá completei a graduação e o 
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mestrado e foi lá que iniciei minha carreira de docente e pesquisador. 

Assim, ao final de 2001, quando Michal assumiu a reitoria, eu já tinha 

quase 28 anos ininterruptos de total imersão no dia a dia do ITA. Foi no 

ITA, ainda, que me aposentei, no início de 2017, mais de 43 anos após 

meu ingresso na instituição como seu aluno de graduação. Ao longo 

dessas mais de quatro décadas, jamais vivi um período mais estimulante, 

profícuo e esperançoso do que aquele em que o Professor Michal era o 

reitor. E é certo que eu não fui o único a ter tal impressão desse período, 

a julgar pela carta aberta aprovada na reunião extraordinária da 

Congregação do ITA realizada no dia 11 de agosto de 2005, poucos dias 

após o anúncio da surpreendente e intempestiva demissão do reitor 

pelo Comando da Aeronáutica:

“A Congregação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e os demais 

docentes signatários da presente carta aberta vêm a público para prestar 

à sociedade em geral, e à comunidade científica em particular, o seguinte 

depoimento.

Manifestamos nossa indignação pela forma lacônica usada para notificar o 

Magnífico Reitor do ITA, Prof. Dr. Michal Gartenkraut, e a comunidade iteana6, 

de sua substituição, sem que quaisquer razões tivessem sido apresentadas. 

Causou-nos perplexidade a desconsideração com o Instituto, demonstrada por 

essa substituição súbita, extemporânea e sem qualquer diálogo com o corpo 

docente.

Ao longo dos últimos três anos e meio em que o Prof. Gartenkraut esteve 

à frente da Reitoria, o ITA apresentou expressiva melhora nos indicadores de 

6 - Os alunos do ITA referem-se a si mesmos como “iteanos”, daí o uso dessa 
expressão.
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qualidade de suas atividades, projetando-se ainda mais no cenário científico e 

tecnológico. O Instituto fortaleceu ainda seus vínculos de ensino e pesquisa 

no âmbito das atividades do Ministério da Defesa e, mais especificamente, do 

Comando da Aeronáutica.

A administração do Prof. Gartenkraut resgatou em nossa comunidade os 

objetivos que pautaram o projeto estratégico do Marechal Casimiro Montenegro 

Filho. A prática dos valores acadêmicos essenciais foi estimulada, notadamente 

os da liberdade acadêmica, criatividade científica, busca de excelência e de 

valorização de mérito, além da reafirmação de valores éticos históricos da 

comunidade iteana e a consequente necessidade de reconciliação com seu 

passado.

Consideramos ainda como principal legado dessa administração, a elaboração 

consensual, com ampla participação e apoio do corpo docente, de um Plano 

Estratégico para o ITA, que vem sendo testado e ao qual podemos creditar os 

êxitos relatados acima.

Finalmente, manifestamos a expectativa de que a implementação do Plano 

Estratégico, iniciada na gestão do Prof. Gartenkraut, seja aperfeiçoada e 

tenha continuidade. Nesse sentido, esperamos que seja agilizada a aprovação 

da Proposta de Novo Regulamento e Regimento do ITA, a qual busca o 

fortalecimento e a modernização das relações institucionais e garante a 

regularidade e transparência no processo de substituição do Reitor.” 

É sobre essa “indignação pela forma lacônica” com que o Professor 

Michal foi demitido da reitoria do ITA, a qual causou “perplexidade” aos 

membros daquele colegiado, que este livro irá se debruçar. 
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Capítulo 2
CONTEXTUALIZANDO: QUATRO 
FATOS DO GOLPE DE 1964

Um golpe não restitui e não cria uma 
democracia

Uma grande mentira a respeito do golpe de 1964 é a de que ele foi 

dado para restituir o Brasil à democracia. Em primeiro lugar, é fato bem 

estabelecido que ao longo de todo o mês de março de 1964, assim como 

nos meses anteriores, os poderes executivo, legislativo e judiciário 

funcionavam regularmente nas três esferas de governo do país, a federal, 

a estadual e a municipal. As instituições estavam intactas e atuavam 

em obediência à constituição em vigor, a demonstrar a inexistência de 

qualquer coisa parecida a um regime de exceção. Em segundo lugar, 

pesquisas realizadas pelo IBOPE semanas antes do golpe7 indicavam 

que o Presidente João Goulart tinha bons índices de aprovação pela 

população e era até um dos favoritos para as eleições presidenciais 

previstas para 1965, ainda que as normas em vigor não permitissem sua 

candidatura. Em terceiro lugar, as chamadas “reformas de base”, que 

Jango defendia e que apavoravam as oligarquias e eram vistas como 

esquerdistas, também tinham aprovação popular, já que a maioria 

da população as considerava necessárias8. Em quarto e último lugar, 

mas não menos importante, um golpe que rasga uma constituição 

7 - IBOPE – Inventário 2007; Arquivo Edgard Leuenroth; IFCH, Unicamp, https://
bit.ly/362wOBL, acesso em 29/09/2020. 
8 - Idem acima.  
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democrática em vigor e impõe um regime autoritário jamais poderá ser 

descrito como responsável pelo resgate de uma democracia.

É fato que no início da década de 1960 o mundo vivia o auge dos 

anos da Guerra Fria. A polarização entre EUA e URSS dividia o mundo 

e fazia dele um palco de permanente disputa em que cada lado acusava 

o outro de conspirar sistematicamente para ampliar sua esfera de 

dominação e poder. No Brasil, a situação não era diferente. A direita 

acusava o Presidente João Goulart de estar preparando um golpe para 

transformar o Brasil numa ditadura comunista – uma nova Cuba, já se 

dizia desde então – enquanto o governo se defendia com a legitimidade 

das urnas e acusava a direita de conspirar contra ele. O clima era de 

elevada tensão política, mas, até o dia 30 de março de 1964, ainda se 

encontrava indefinido. No dia seguinte, o fator acaso entrou em campo. 

O General Olympio Mourão Filho relata sua história em um livro que 

parece subestimado pelos historiadores9. Autobiográfico, o livro revela 

um personagem frustrado e descontente que se sentia profundamente 

injustiçado e era um verdadeiro poço de ressentimentos contra o Exército 

brasileiro. Conforme Mourão confessa em seu livro, ao longo de todo o 

início de 1964 ele conspirou junto ao então Governador de Minas Gerais, 

José de Magalhães Pinto a favor de um golpe que depusesse o Presidente 

João Goulart, visto por ele como um perigoso comunista. Ocorre que as 

semanas iam se passando e o golpe não vinha. Isso causava a Mourão 

um dissabor crescente, agravado pela aproximação de sua aposentadoria 

compulsória prevista para maio daquele ano. Ele temia passar à reserva 

sem ter qualquer protagonismo no golpe para o qual tanto se empenhara 

e, por essa razão, decidiu agir por conta própria. 

9 - Memórias: a verdade de um revolucionário; Olympio Mourão Filho; 1972.  
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Na madrugada do dia 31 de março, numa iniciativa individual que 

seria vista como tresloucada até por seus pares10, Mourão, um ator 

sem dúvida menor daquele palco, enviou ao Rio de Janeiro as tropas 

que estavam sob seu comando em Juiz de Fora, MG, com a missão de 

cercar o Palácio das Laranjeiras, onde estava o Presidente João Goulart. 

Com seu gesto, Mourão fez passar à história de maneira irrefutável 

que, no clima de tensão e disputa descrito acima, quem bateu primeiro, 

por assim dizer, ou, simplesmente, quem deu o golpe, foi a direita. E, 

como o General Ernesto Geisel11 admitiria anos mais tarde, com clareza 

cristalina, o objetivo do golpe foi apenas o de tomar o poder: 

“O que houve em 1964 não foi uma revolução. As revoluções fazem-

se por uma ideia, em favor de uma doutrina. Nós simplesmente fizemos um 

movimento para derrubar João Goulart. Foi um movimento contra, e não por 

alguma coisa.”12 

O gesto insano do General Mourão colocou o Brasil numa trajetória 

imprevisível. Muitas coisas poderiam ter acontecido em consequência 

dele, inclusive uma guerra civil, caso Jango optasse por resistir 

militarmente. E ele poderia tê-lo feito, pois dispunha de liderança e 

apoio, inclusive militar, que lhe facultava essa opção. Jango ensaiou 

alguma resistência nas primeiras horas do golpe, mas hesitou diante 

das dificuldades que encontrou e não foi longe. Sua decisão por 

sucumbir e renunciar à resistência segue de certa forma misteriosa e 

continua recebendo diferentes interpretações. Fato é que a passividade 

10 - É bem sabido que o então chefe do Estado Maior do Exército (EME), General 
Castello Branco, tentou interferir e obrigar as tropas de Mourão a recuar, por julgar 
o gesto precipitado. 
11 - Ernesto Beckmann Geisel foi o quarto general a tomar posse da presidência da 
república no período ditatorial que foi de 1964 a 1985. 
12 - A ditadura envergonhada; Elio Gaspari; 2002.  
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de Jango surpreendeu a muitos, inclusive àqueles que articulavam um 

golpe de direita. Tanto assim que os jornais do período que vai de 1º a 7 

de abril de 1964 descrevem um ambiente em que os atores parecem não 

saber ao certo que peça desempenhar, pois ainda não havia um script 

combinado13. 

 

A presidência não estava vaga
Na madrugada do dia 2 de abril, o presidente do Congresso Nacional, 

Senador Auro Soares de Moura Andrade, declarou vaga a presidência 

da república. Ao fazê-lo, faltou com a verdade, pois Jango continuava 

no Brasil e no exercício da presidência. Seja como for, a consequência 

seria a de que o presidente da Câmara Federal, Ranieri Mazzilli, havia 

de ser empossado como Presidente da República, conforme rezava a 

constituição em vigor. Foi o que ocorreu, mas todos sabiam que aquela 

era uma solução provisória e com prazo de validade curto, o próprio 

Mazzilli tinha consciência de que não seria presidente coisa nenhuma, 

pois compreendia que havia um golpe em andamento e que o golpe não 

havia sido concebido para que ele assumisse a presidência. O que se 

seguiu então foi um período de intensas negociações entre políticos civis 

e altas patentes militares em que muitas hipóteses foram contempladas. 

Até que, finalmente, e apenas dez dias depois (!) da iniciativa de Mourão, 

foi publicado o Ato Institucional número 1 (AI1)14.

 

13 - Ver, por exemplo, acervo.folha.com.br/.  
14 - Ver www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-01-64.htm, acesso em 
08/08/2020. 
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A violência teve início imediato
O AI1 foi o primeiro de uma sequência de documentos semelhantes 

dos quais se valeram os golpistas para tentar dar ares de legalidade 

a seus gestos. Ele surgiu assinado por um autointitulado Comando 

Supremo da Revolução, composto pelos Comandantes-em-Chefe 

do Exército, General Arthur da Costa e Silva, da Marinha, Almirante 

Augusto Hamann Rademaker Grunewald, e da Aeronáutica, Brigadeiro 

Francisco de Assis Correia de Mello. Publicado na quinta-feira, dia 9 de 

abril, o AI1 criava a ficção de que havia ocorrido uma revolução – algo 

que, anos mais tarde, seria categoricamente negado por Geisel, como já 

visto – e impunha um conjunto de medidas autoritárias que modificava 

cláusulas pétreas da constituição em vigor, conquanto registrasse 

em seu artigo 1º, com alguma ironia, talvez, que ficavam “mantidas a 

Constituição de 1946 e as Constituições estaduais e respectivas Emendas”. O 

Artigo 2º do AI1, contudo, arbitrava que daí a dois dias, no sábado, 

11 de abril, o Congresso Nacional elegeria, por maioria absoluta, os 

novos presidente e vice-presidente da república cujos mandatos iriam 

até o dia 31 de janeiro de 196615. Ou seja, contrariava frontalmente a 

Constituição que afirmava manter em vigor. 

Tudo isso foi imposto à população sem qualquer consulta ou 

referendo popular e, quem impunha, eram os cidadãos militares 

armados por concessão dos cidadãos civis. A demora no surgimento 

do AI1, primeiro documento “oficial”, por parte dos golpistas, não 

impediu que, imediatamente após o golpe, ainda nos primeiros dias de 

abril de 1964, as arbitrariedades que marcaram o regime que se iniciava 

15 - Foram eleitos o General Humberto de Alencar Castello Branco, para a 
presidência, e o político mineiro José Maria Alkmin, para a vice-presidência.  
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se disseminassem por todo o Brasil. Elas iam da perseguição política à 

prática da tortura16 e de assassinatos17. Mente, portanto, quem afirma 

que a violência e as arbitrariedades associadas à ditadura só tiveram 

início a partir do Ato Institucional número 5 (AI5), publicado em 

dezembro de 1968. De fato, a escalada de violência logo após o golpe 

foi tão rápida e tão acentuada que os Bispos Dom Helder Câmara e 

Dom Eugênio Sales solicitaram e conseguiram uma audiência com o 

presidente, General Castello Branco, ao qual foram pedir a atenção 

“para arbitrariedades, injustiças e violências por conta do expurgo que estava 

sendo praticado pelas Forças Armadas contra as pessoas consideradas suspeitas 

de fazerem o jogo do comunismo.”18 

Nos dias seguintes à publicação do AI1 e com base “legal” nele foram 

publicados os “Atos do Comando Supremo da Revolução”. 

Os militares golpistas perseguiram os 
legalistas

O ato número 1, de 10 de abril, suspendia por dez anos os 

direitos políticos de 100 cidadãos brasileiros. A lista era encabeçada 

por políticos famosos e ex-presidentes, como João Goulart e Jânio 

Quadros, mas, num prenúncio do que viria à frente, incluía militares 

de alta patente, como o General Luiz Gonzaga de Oliveira Leite, o 

General Sampson da Nóbrega Sampaio e o Marechal Osvino Ferreira 

16 - Em 02/04/1964, o líder das Ligas Camponesas, Gregório Bezerra, sob a 
custódia do coronel Darcy Villocq, foi amarrado seminu a um jipe e arrastado 
pelas ruas do Recife, enquanto era surrado às vistas de milhares de pessoas. 
17 - Em 04/04/1964, o coronel aviador da Força Aérea Brasileira, Alfeu de Alcântara 
Monteiro, que defendia a constituição e era contra o golpe, foi assassinado pelo 
então major Brigadeiro Nélson Freire Lavanere-Wanderley e pelo coronel-aviador 
Roberto Hipólito da Costa. 
18 - Dom Helder Câmara, o profeta da paz; Nelson Piletti e Walter Praxedes; 2010.  
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Alves, ambos da reserva do Exército brasileiro. Na mesma data, o 

ato número 2 cassava os mandatos de 40 parlamentares que haviam 

sido eleitos pelo voto popular. No dia seguinte, o ato número 3 

transferia compulsoriamente para a reserva 122 oficiais militares, 

inclusive 21 oficiais generais, sendo 13 deles do Exército, cinco da 

Marinha e três da Aeronáutica. Todos eles eram oficiais legalistas que 

haviam assumido posições de defesa da Constituição e do mandato 

do Presidente João Goulart. Um dos oficiais da Aeronáutica era o 

Brigadeiro Engenheiro Dirceu de Paiva Guimarães, um personagem 

que voltará a aparecer neste livro. 

Por si só, o ato número 3 demonstra que as Forças Armadas não 

estavam absolutamente unidas quando da realização do golpe de 31 

de março de 1964. Se, por um lado, é seguro afirmar que o golpismo era 

hegemônico nas instituições militares, por outro, há que se registrar 

a existência de um pequeno setor legalista das Forças Armadas que 

se opôs ao golpe e foi rápida e brutalmente neutralizado. Assim não 

fora, o ato número 3 não teria sido necessário. 

Mas foi, e ele entraria para a história como símbolo de algo 

bem mais sinistro. Ele seria visto como o ponto de partida para 

o rompimento de um código das Forças Armadas que vigorava 

desde o início do século XX e que estabelecia que, fosse qual fosse o 

desfecho de um desentendimento político, como uma tentativa bem 

ou malsucedida de golpe, por exemplo – e os 50 anos anteriores ao 

golpe de 64 foram repletos delas – os oficiais das Forças Armadas que 

haviam se postado ao lado dos derrotados podiam sempre esperar 

daqueles que ficaram ao lado dos vitoriosos um comportamento 

de cavalheiros. Não era mais assim. Os militares legalistas foram 
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impiedosamente perseguidos ao longo das décadas à frente19. 

Talvez a melhor síntese desses novos tempos em que os golpistas de 

64 inauguraram a fase do “Nós contra Eles” esteja na coluna publicada 

no dia 2 de junho daquele ano pelo jornalista Carlos Heitor Cony, no 

jornal Correio da Manhã, do Rio de Janeiro. Nela, Cony transcreve 

trechos da carta que recebera de Dilma Aragão, filha do Almirante 

Cândido Aragão, comandante dos fuzileiros navais do Presidente João 

Goulart, deposto pelos golpistas. Dilma conseguira visitar o pai que, 

por ser legalista, havia sido feito prisioneiro no dia 2 de abril, dois dias 

após o golpe e uma semana antes do AI1, portanto. A filha encontrou o 

pai na fortaleza da Lage, na entrada da Baía da Guanabara.

 “Encontrei-o relegado a uma condição tão deprimente que só um verme 

cheio de peçonha mereceria ter. (...) O espectro de homem que vi chora e ri 

desordenadamente, e não consegue articular uma frase sequer, no mesmo 

assunto. O desespero me faz pedir, por esmola, que cobrem o crime (político) de 

um ser humano, mas na condição de seres humanos.”20

Foi nesse contexto que ocorreram as arbitrariedades praticadas 

por agentes dos golpistas de 1964 contra alunos e professores do ITA, 

as mais radicais delas nos anos de 1964, 1965 e 1975. Quando reitor, 

o Professor Michal percebeu que esses episódios, embora ocorridos 

décadas antes de ele assumir a reitoria do ITA, permaneciam como 

cadáveres insepultos cuja pestilência ainda era sentida pela comunidade 

iteana, a ponto de interferir em relações pessoais e profissionais que 

19 - Em seu livro “A ditadura envergonhada”, publicado em 2002, o jornalista 
Elio Gaspari escreveu: “O governo Castello Branco expurgara 738 suboficiais, 
sargentos e cabos das Forças Armadas... Num só processo, sentenciaram-se 284 alistados 
a penas superiores a cinco anos de reclusão. A reorganização da vida desses punidos era 
perversamente dificultada.” 
20 - A ditadura envergonhada; Elio Gaspari; 2002.  
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prejudicavam o desenvolvimento da instituição. Então, ele se dispôs a 

buscar uma solução que se constituísse, em suas próprias palavras: 

“em um abraço amplo, que não deixe ninguém de fora e que, ao ser dado, 

encerre para sempre esses assuntos”. 

Foi assim que o Professor Michal colocou em prática um plano ao qual 

deu o nome inicial de Projeto de Reconciliação com o Passado que, em 

pouco tempo, passou a ser chamado apenas de Projeto Reconciliação. 



56

Capítulo 3
OS ANOS DE CHUMBO NO ITA

1964
Luiz  Maria Guimarães Esmanhoto ingressou no ITA no início de 

1960 e deveria ter se graduado engenheiro ao final de 1964. Pouco 

depois do golpe, entretanto, Esmanhoto teve sua matrícula trancada 

como punição por ativismo político sem qualquer relação com seu 

desempenho acadêmico. Novamente matriculado em 1965, Esmanhoto 

não logrou graduar-se. Às vésperas de sua formatura, após ter concluído 

todas as obrigações acadêmicas necessárias para receber seu diploma de 

engenheiro do ITA, Esmanhoto foi desligado21 da instituição. A punição, 

novamente, era de natureza estritamente política. Em um discurso que 

viria a proferir 40 anos após o seu desligamento, em 200522, Esmanhoto 

descrevia como era o ambiente iteano antes e depois do golpe de 1964 e 

como se deram as primeiras prisões de professores e alunos.

“De um lado, a Escola nos trazia o que de melhor podia existir em tecnologia 

aeronáutica e eletrônica e nos exigia uma alucinada dedicação. Por outro lado, o 

Centro Acadêmico23 reverberava com intensidade as grandes questões nacionais 

da época, todas polarizadas no contexto de uma Guerra Fria que esquentava os 

diálogos nos intervalos das aulas. E como era bom ter opinião, ser exigido a 

ter opinião! Na perspectiva do tempo, podemos nos ver em acalorados debates 

21 - Na nomenclatura iteana, um aluno jubilado ou expulso do ITA é dito 
“desligado”. 
22 - Discurso proferido no dia 25 de junho de 2005, disponível em https://bit.
ly/3fuQWzu, acesso em 10/08/2020. 
23 - Esmanhoto aludia ao CASD, Centro Acadêmico Santos Dumont, o órgão 
estudantil dos alunos do ITA. Ver Lista de Siglas.  
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que ainda não se encerraram, apesar do fim da Guerra Fria e da aparente 

pasteurização das questões políticas na era da globalização. Éramos cidadãos 

em formação. O terreno podia ser árido, mas não nossas cabeças. Animava-nos 

um sonho coletivo de um Brasil melhor que poderia ser feito por nossas próprias 

mãos. Com nossa prepotência juvenil, aconteceria logo ali, na primeira esquina 

da História. A posse da presidência do Centro Acadêmico era disputada pela 

esquerda e pela direita, com fervor igual ao da posse da Presidência da República. 

E, em 1964, as duas presidências estavam do lado errado. O primeiro sinal de 

que nossas vidas iriam mudar significativamente aconteceu de repente, numa 

noite. Mais precisamente, na noite do dia 31 de março de 1964 fomos dormir em 

nossos apartamentos, para descobrir, de repente, que acordávamos, no dia 1º 

de abril, em alojamentos. Ao longo desta ‘nocte terribilis’ da história brasileira 

recente, pela primeira vez, nos dávamos conta de que o ITA se subordinava 

a uma outra autoridade que não era nem a Administração do ITA e nem o 

Centro Acadêmico. O ITA nascera de um ousado projeto de aproximação entre 

civis e militares, orquestrado no governo de Getúlio Vargas e fundamentado 

na determinação e habilidade do recém-criado Ministério da Aeronáutica. 

Historicamente, existem poucos exemplos de projetos desta natureza híbrida 

no país. O caso do ITA se transformaria num grande sucesso. Daria origem a 

uma poderosa marca, distinguida de todas as demais instituições acadêmicas 

no país. O Ministério da Aeronáutica com o ITA ganhava um destaque notável 

no campo do desenvolvimento tecnológico. Mais tarde, a marca do ITA estaria 

indelevelmente associada ao desenvolvimento de várias indústrias e serviços de 

alto valor agregado na economia brasileira. Seu projeto pedagógico continha 

também uma novidade importante: a comunidade de alunos teria um código de 

ética próprio, não escrito, conhecido internamente como “disciplina consciente”, 

que seria seu código de referência para o convívio comunitário.” 
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Aqui, o discurso de Esmanhoto exige uma pausa para a explicação do 

significado da expressão, “Disciplina Consciente” – ou, simplesmente, 

DC, como costuma ser referida no ambiente iteano. A DC é um dos 

valores mais caros aos alunos do ITA. Há quem considere que praticá-

la é a verdadeira essência de ser iteano. Ela descreve a obediência 

voluntária dos alunos do ITA a um conjunto não escrito de regras que 

alude a um comportamento probo de uma forma ampla. Ele inclui, mas 

não se restringe, à honestidade acadêmica. A DC é objeto permanente 

de discussão dos alunos. Há tratados escritos e contínuos debates a 

respeito de seu significado. Apenas como ilustração, suponhamos que 

por uma restrição médica severa, por exemplo, um aluno do ITA seja 

obrigado a faltar a uma prova agendada para determinado dia e horário. 

No ITA, uma possibilidade comum do professor resolver esse problema 

é a de entregar a esse aluno exatamente a mesma prova aplicada aos 

demais, orientando-o para que ele a faça na sua moradia, quando lhe 

for possível. Fica subentendido que o aluno não conversará com colegas 

sobre a prova, que ele a fará sem consultar livros ou apontamentos – 

caso as regras da prova sejam essas – e que ele respeitará o limite de 

tempo praticado na prova aplicada em sala. O professor acredita que 

o aluno se comportará dessa forma e, de fato, o aluno o faz. É certo 

que não é um sistema perfeito e ninguém afirma que seja, mas é uma 

experiência inesquecível para quem dela participou.

Feita a explicação, a palavra retorna a Esmanhoto.

“Poucas instituições de ensino ousam delegar aos próprios alunos a 

condução de seu próprio código disciplinar, da maneira plena e abrangente 

como o ITA o possui desde seu desenho original. Foi esta iniciativa que acabou 

por estimular um Centro Acadêmico polivalente, cobrindo um vasto campo de 
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atividades políticas, sociais, culturais e esportivas. Até um miniparlamento se 

criou com o conceito e atribuições dos chamados representantes de turma. Em 

certa ocasião, o então ministro da Educação Darcy Ribeiro que nos visitava, 

pediu para assistir uma reunião dos representantes de turma. Saiu da reunião 

dizendo que achava que conduzíamos o nosso miniparlamento melhor do que o 

parlamento em Brasília. No início da década de 60, o Centro Acadêmico era uma 

organização extensa, atingia não só o CTA24 e o ITA como também a cidade de 

São José dos Campos. Nesta época era também uma organização madura, um 

verdadeiro microcosmo de toda a sociedade brasileira. E, como tal, reproduzia 

de maneira também acalorada a polarização ideológica estimulada pela Guerra 

Fria. Tudo era muito tenso e estimulante. Repartíamos sonhos coletivos, um 

privilégio que as gerações atuais de estudantes talvez tenham maior dificuldade 

em vivenciar. Quando, em 1964, o debate político foi encerrado com violência, 

era forçoso que esta violência acabasse se propagando para dentro do campus, 

e também encerrasse violentamente as atividades e os debates em nosso 

Centro Acadêmico. Foi isto que vimos acontecer naquela madrugada de 1º de 

abril. O poder que se instalava no país decretava que ter ideias socialistas ou 

comunistas, conhecer o marxismo ou Sartre, ser capaz de distinguir as nuances 

dos inúmeros movimentos da esquerda, de católicos a stalinistas, promover 

festivais de cinema tcheco, russo ou polonês, eram crimes. Em nossas atividades 

no Centro Acadêmico Santos Dumont fazíamos tudo isto, em nosso ímpeto 

juvenil de moldar nossa comunidade, compreender o mundo e querer movê-lo 

à custa de ideias e ideais. Nossos líderes e ativistas, subitamente, amanheceram 

marcados. Um fenômeno que em poucas semanas estigmatizaria milhares de 

estudantes, professores, jornalistas, políticos, intelectuais e operários. Não havia 

24 - Entre 1954 e 1971, o CTA era o Centro Técnico de Aeronáutica – ver, Lista de 
Siglas.  
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como ser diferente. Em abril de 64, 12 alunos, todos bastante ativos no Centro 

Acadêmico, foram retirados diretamente das salas de aula do E225, colocados 

numa Kombi e levados para a prisão. Misturando temor e deboche, apelidamos 

a Kombi de ‘carrocinha’. Todos foram desligados alguns meses depois, após 

inquéritos descabidos, que procuravam lhes atribuir ações guerrilheiras, o que 

era absolutamente fantasioso e infundado.”

Os 12 alunos que Esmanhoto descreve como retirados das salas de 

aula e capturados pela “carrocinha” foram: 

1) César Simões Salim; 

2) Ciro de Oliveira Machado; 

3) Frederico Birchal de Magalhães Gomes; 

4) Gilcio Roberto Amaral Martins; 

5) João Yutaka Kitahara; 

6) José Roberto Arantes de Almeida; 

7) José Tomaselli; 

8) Luiz Oscar de Mello Becker; 

9) Marcos Gorelik Ajzenberg; 

10) Raimundo Rodrigues Pereira; 

11) Raymundo Theodoro Carvalho de Oliveira e 

12) Silvio Roberto de Azevedo Salinas. 

Presos ao arrepio da lei, alguns foram levados a locais ignorados e 

não comunicados a amigos e familiares, onde sofreram interrogatórios 

sob tortura. Isso, nas primeiras semanas após o golpe de 1964.

Esmanhoto também descreve o ocorrido com dois professores do 

ITA naquele período imediatamente após o golpe.

25 - E2 era o nome codificado do conjunto de dois edifícios onde os alunos do ITA 
assistiam às aulas.  
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“Juntamente com os alunos foram presos os professores Szmul Jakob 

Goldberg (Prof. Kuba, como era conhecido, não por homenagem à ilha 

recém socialista, mas por diminutivo de Jakob) e o Prof. Arp Procópio de 

Carvalho. O Prof. Kuba era professor de Economia e o Prof. Arp era uma 

autoridade nacional em Transporte Aéreo, autor de livro polêmico nos meios 

aeronáuticos, “Geopolítica do Transporte Aéreo”26. Ambos eram muito 

queridos por seus aconselhados e alunos por suas estaturas intelectuais, por 

suas disponibilidades afetivas e pela valentia e clareza com que defendiam 

suas posições políticas. Depois de algum tempo presos e interrogados, foram 

libertados, sendo destituídos de seus trabalhos em outubro de 64. Estes dois 

estimados professores, ambos falecidos, além de perderem seus vínculos 

afetivos e econômicos com a comunidade que ajudaram a formar, amargaram 

depois a marginalização acadêmica reservada aos intelectuais opositores do 

regime.”

1965
Para a descrição do episódio de 1965, a palavra se mantém com 

Esmanhoto.

“O Centro Acadêmico, mutilado em suas lideranças, se recompõe 

rapidamente. A indignação pelas punições do ano anterior ainda é muito 

forte. A turma de 65, em simpática, porém imprudente manifestação de 

solidariedade aos alunos e professores desligados no ano anterior, propõe que 

eles sejam os homenageados de sua graduação. E mais, convocam prof. Alceu 

Amoroso Lima, líder católico e uma das poucas vozes públicas discordantes 

do poder autoritário instalado, para ser seu Paraninfo. Desta vez, quatro 

26 - O livro foi considerado polêmico porque ele defendia a estatização das 
empresas de transporte aéreo no Brasil, o que fez com que o autor fosse acusado 
de comunista.  
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alunos com o curso completo são desligados27. Os diplomas dos demais 

seriam entregues sem cerimônia alguma. A Administração da escola estava 

definitivamente intimidada e o Centro Acadêmico empobrecido ao extremo.”

Os quatro alunos com o curso completo que foram desligados por 

motivos políticos nos últimos dias de 1965 foram os seguintes: Antonio 

Oliveira Farias; Ezequiel Pinto Dias; Luiz Maria Guimarães Esmanhoto 

e Mário Tokoro. O desligamento deles colocaria o ITA em uma trajetória 

de graves conflitos internos que pode ser ilustrada pelo fato de a escola 

ter tido cinco (!) diferentes reitores em um período inferior a um ano. 

Foram eles, na ordem temporal em que ocuparam os cargos: Marco 

Antônio Guglielmo Cecchini; Luiz Cantanhede de Carvalho Almeida 

Filho; Charly Künzi; Talmir Canuto Costa e Francisco Antônio Lacaz 

Netto. O primeiro da lista, Professor Cecchini, que era reitor desde 1960, 

deixou o cargo em julho de 1965, e o último, Professor Lacaz, assumiu 

em maio de 1966 e foi reitor até 1973. Os outros três permaneceram no 

cargo apenas por algumas semanas. 

A história dessa grande crise pela qual passou o ITA entre 

meados de 1965 e de 1966 é narrada em dois livros publicados quase 

simultaneamente sobre o mesmo tema, um deles do escritor Fernando 

Morais28 e o outro de autoria conjunta de Ozires Silva e Decio Fischetti29. 

É curioso, contudo, que ambos divirjam bastante nas versões a respeito, 

como mostro na resenha comparativa dos dois livros que escrevi no 

27 - Ou seja, quatro alunos que tinham completado todo o curso de engenharia 
do ITA foram desligados porque defenderam abertamente o convite a um 
determinado paraninfo para a cerimônia de formatura. Esse foi o crime cometido 
por eles. 
28 - Montenegro – As aventuras do Marechal que fez uma Revolução nos Céus do 
Brasil; Fernando Morais; 2006. 
29 - Casimiro Montenegro Filho – A trajetória de um visionário – Vida e obra do 
criador do ITA; Ozires Silva e Decio Fischetti; 2006. 
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início de 2007, pouco depois da publicação de ambos30.

1975
Finalmente, para a descrição resumida do episódio de 1975, uma vez 

mais, a palavra retorna a Esmanhoto.

“O Centro Acadêmico voltava a dar sinais de vitalidade, quando no final 

de 1975, mais punições atingem com prisão e desligamento cinco alunos, 

novamente lideranças do Centro Acadêmico. Dois deles estavam com seu curso 

completo. Haviam participado no ano anterior dos movimentos que impediram 

de tramitar no Congresso Nacional projeto de Lei que retirava do ITA o seu 

caráter ambivalente civil e militar, tornando-o exclusivamente militar. O 

aprimoramento da máquina repressiva havia inventado o DOI-CODI em São 

Paulo, e em parte de seu período de prisão estes nossos colegas enfrentaram os 

tenebrosos porões daquela famigerada instituição.”

Os cinco alunos desligados em 1975 foram: Clovis Goldemberg; 

Marcelo Moreira Ganzarolli; Osvair Vidal Trevisan; Sérgio Salazar e 

Waldyr Luiz Ribeiro Gallo. Os dois alunos que tinham completado o 

curso e foram desligados por motivos políticos às vésperas da formatura 

eram o terceiro e o quarto da lista, Trevisan e Salazar, como eram 

chamados. A explicação do motivo dos desligamentos desses cinco 

alunos será dada mais à frente, na minha resposta à pergunta feita pelo 

Reitor Michal na abertura deste livro. Desses todos, Clovis era aquele 

de quem eu era mais próximo. Foi dele que ouvi diretamente, anos 

mais tarde, a descrição das bárbaras torturas pelas quais passou, dando 

significado concreto àquilo que Esmanhoto, referindo-se ao DOI-CODI, 

chamara de enfrentar “os tenebrosos porões daquela famigerada instituição”.

30 - Ver anexo 6.  
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Comissão da Verdade
Ao final de 2011, primeiro ano do primeiro mandato da Presidenta 

Dilma Rousseff, o Congresso Nacional aprovou e a presidenta sancionou 

a Lei nº 12.528/2011, que criava a Comissão Nacional da Verdade. 

Instituída no dia 16 de maio de 2012, a comissão tinha por finalidade 

“apurar graves violações de Direitos Humanos ocorridas entre 18 de 

setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988”31. 

Nos anos seguintes, inspirados nessa iniciativa de caráter nacional, 

várias instituições, como universidades, sindicatos e regionais da 

OAB32, assim como vários estados e municípios do Brasil criaram as 

suas próprias comissões da verdade, com propósitos semelhantes aos 

da comissão nacional, mas com foco em questões de âmbito específico 

ou local. 

Em 2013, a Câmara de Vereadores de São José dos Campos instalou 

a sua própria comissão da verdade, dando a ela o nome de “Comissão 

da Verdade Michal Gartenkraut (CVMG)”, uma justa homenagem ao 

Professor Michal, que falecera no dia 18 de julho daquele ano. 

Os trabalhos da CVMG foram reunidos em um livro33 para o qual 

fiz a seguinte apresentação, que alude aos episódios de perseguição a 

professores e alunos do ITA ocorridos após o golpe de 196434.

“Neste livro e nos áudios e vídeos que o complementam conheceremos a 

Verdade sobre o golpe de 31 de março de 1964 em São José dos Campos. Nesse dia, 

31 - Ver: http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/institucional-acesso-informacao/
a-cnv.html 
32 - OAB – Ordem dos Advogados do Brasil.
33 - Ditadura Nunca Mais; Moacyr Pinto; 2016. 
34 - Comissão da Verdade Professor Michal Gartenkraut, Relatório Final em CD, 
Anexos I e II. 
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como admitiu com clareza cristalina o General Ernesto Geisel – o mesmo que, 

com a mesma franqueza, defendeu a prática da tortura – os golpistas derrubaram 

um governo democraticamente eleito em que a constituição era respeitada 

e funcionavam regularmente todas as instituições essenciais dos poderes 

executivo, legislativo e judiciário das três esferas de governo: federal, estadual e 

municipal. Ato contínuo, os golpistas instalaram uma ditadura que deu início 

imediato à prática das arbitrariedades políticas, à corrupção desenfreada, à 

perseguição aos que a ela se opunham, à tortura, aos assassinatos e às mentiras 

oficiais, sendo a primeira delas a de que os golpistas ocupavam um cargo vago, 

já que ele teria sido abandonado pelo presidente em exercício. Leremos, veremos 

e ouviremos depoimentos históricos contundentes e definitivos. Saberemos, 

por exemplo, que nos primeiros dias de abril de 1964 alunos do Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica (ITA) foram retirados das salas em que assistiam 

a aulas e, sem qualquer acusação formal, ao arrepio de toda a legalidade e sem 

o conhecimento de seus familiares ou pessoas próximas, foram conduzidos a 

locais ignorados, onde permaneceram presos e foram torturados. Leremos, 

veremos e ouviremos que tais alunos jamais haviam participado ou defendido 

a participação em qualquer ação que pudesse ser considerada remotamente 

violenta. Nunca pegaram em armas. Não tentaram depor governo algum. Não 

participaram de guerrilhas rurais ou urbanas. Não roubaram bancos. Não 

sequestraram aviões ou embaixadores. Foram ilegalmente presos e torturados, 

portanto, pelo simples fato de ‘pensar-do-jeito-que-não-podia’ e, crime maior, 

expressar aberta e livremente o que pensavam. Paradoxalmente inocentados 

dos inquéritos a que foram submetidos, já que não respondiam a qualquer 

acusação formal, ainda assim, sem qualquer explicação ou justificativa legal, 

foram sumariamente expulsos do ITA, escola na qual haviam ingressado por 

mérito próprio, em um dos mais competitivos vestibulares do país. Como todos 
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os demais desta série, os depoimentos desses alunos jamais foram contestados 

por quem quer que seja. E nem poderiam sê-lo, tantas são as testemunhas, a 

começar pelas centenas de alunos do ITA, à época. A clareza, a contundência e a 

precisão histórica desses depoimentos derrubam por terra, com rigor e precisão, 

exatamente como na demonstração matemática de um teorema, mais uma das 

grandes mentiras dos golpistas de 1964: a de que a ditadura só teria endurecido 

em resposta àqueles que teriam aderido à luta armada. O que se deu com esses 

alunos do ITA em abril de 1964 deu-se igualmente com milhares de cidadãos 

brasileiros espalhados pelos quatro cantos do país. Em São José dos Campos, 

a perseguição também atingiu políticos com mandatos legítimos, jornalistas, 

sindicalistas, estudantes secundaristas, militares e profissionais das mais 

diversas áreas que se opunham à ditadura. Essa é a Verdade, e a Comissão da 

Verdade que conduziu os trabalhos aqui condensados não tem esse nome por 

acaso. É sua função estabelecer a Verdade ao povo brasileiro, e é isso o que ela 

faz. A Verdade, ainda que tardia.”

Uma das sessões em que a CVMG colheu depoimentos trouxe um 

episódio quase cômico, não fosse ele também, principalmente, trágico. 

Quem prestava seu depoimento era o famoso jornalista Raimundo 

Rodrigues Pereira35, um dos 12 alunos que haviam sido desligados 

do ITA em 1964. Quando perguntado se sofrera tortura, Raimundo 

demonstrou hesitação na resposta. A vereadora Amélia Naomi, da 

Câmara de Vereadores de São José dos Campos, que presidia a comissão, 

manteve-se gentil e educada, mas insistente. Diante de sua persistência, 

Raimundo admitiu: 

35 - Ver: Contracorrente: a história de Raimundo Rodrigues Pereira; Júlia Rabahie 
e Rafael Faustino; 2013.  
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“Apanhei bastante e isso é tortura, é claro. É que fico constrangido 

em chamar uma surra de tortura, depois de ter ouvido as barbaridades 

pelas quais outros passaram.”

Raimundo se referia a um dos primeiros depoentes da CVMG, o 

ex-vereador de São José dos Campos Luiz Paulo Costa. Luiz Paulo 

descreveu as experiências de tortura a que foi submetido quando foi 

preso, em 1975, que incluíram ficar pendurado no “pau-de-arara” 

por horas e receber choques elétricos por todo o corpo na “cadeira do 

dragão”. 

A hesitação de Raimundo era infundada. Atrocidades talvez até 

possam ser ranqueadas, ou relativizadas, mas nunca deixam de ser 

atrocidades. Como tal, devem ser sempre denunciadas, com vigor e 

sem qualquer constrangimento.
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Capítulo 4
UM GRUPO DE VOLUNTÁRIOS 
PARA AJUDAR O REITOR

A resposta à pergunta do reitor

Estudei nos Estados Unidos entre setembro de 1983 e maio de 

1987, quando concluí o programa de Ph.D. em Pesquisa Operacional 

na Northwestern University, em Evanston, cidade que fica ao norte 

de Chicago, no frio estado do Illinois. Logo ao chegar em Evanston, 

compreendi que não seria fácil ter algum contato com o Brasil. Não 

havia internet e os telefonemas custavam uma fortuna, ainda mais para 

alguém que, como eu, viajara com esposa e uma filha de dois anos. 

Os contatos com o Brasil eram feitos através de cartas. Entre escrever, 

enviar, esperar que o destinatário recebesse, lesse, respondesse, enviasse 

a resposta e ela chegasse, o período médio era superior a um mês. Como 

os jornais americanos ignoravam o Brasil, perdi a campanha das Diretas 

Já, a eleição de Tancredo, a morte do presidente eleito antes da sua 

posse, enfim, perdi uma parte da história do Brasil da qual eu só tomava 

conhecimento quando ela já era isso, História do Brasil. Presumo que a 

situação do Michal, que fez seu doutorado dez anos antes de mim, não 

fosse diferente. De fato, é bem provável que fosse ainda pior. Não fiquei 

tão surpreso, portanto, quando Michal me disse que tinha apenas uma 

ideia pálida a respeito do que acontecera no ITA no final de 1975. Daí a 

pergunta que me fizera. Ele queria que eu lhe contasse.

Antes de iniciar meu relato, perguntei ao reitor qual a razão de seu 
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interesse no assunto. Michal me explicou. No dia anterior, ele fora 

procurado ao telefone por um iteano que era professor da UNICAMP. 

Esse professor ficara sabendo que um aluno do ITA36 estivera em 

Campinas no feriado de 7 de setembro onde, para fins de publicação 

no jornal dos alunos, entrevistara os cinco iteanos que haviam sido 

desligados do ITA por motivos políticos em 1975. O professor queria 

saber se a entrevista já havia sido publicada, pois queria lê-la. Michal 

investigou o assunto e descobriu que não havia. De fato, ela só viria 

a ser publicada na edição de maio de 2003 do jornal “A Cova”, dos 

alunos, ocupando nove páginas e meia daquela edição do jornal que 

tinha um total de 16 páginas.

Eu conhecia bem os cinco alunos desligados no final de 197537. 

Salazar havia sido eleito presidente do Centro Acadêmico Santos 

Dumont (CASD) no meu primeiro ano como aluno do ITA (1974) e Gallo 

foi o presidente do ano seguinte. Os presidentes do Centro Acadêmico 

sempre foram alunos bem conhecidos por todos. Trevisan era o diretor 

36 - Higor Uzzun Salles, formado em Engenharia Mecânica pelo ITA em 2005. 
37 - Segue um breve relato da trajetória profissional de cada um desses ex-alunos 
do ITA: Salazar graduou-se em Engenharia Mecânica pela UNICAMP em 1978. 
Na mesma Universidade, concluiu dois programas de Mestrado, o primeiro 
deles em Engenharia Mecânica, em 1992, e o segundo em Qualidade, em 1995. 
Foi funcionário da CPFL por muitos anos, de onde saiu para fundar sua própria 
empresa de consultoria. Gallo graduou-se em Física pela UNICAMP em 1978. Na 
mesma Universidade, concluiu o Mestrado (1984) e o Doutorado (1990), ambos 
em Engenharia Mecânica. Ingressou na UNICAMP como docente em 1996. 
Trevisan (falecido em 2018) graduou-se em Engenharia Mecânica pela UNICAMP 
em 1979. Na mesma Universidade, concluiu o Mestrado (1981) e o Doutorado 
(1986), ambos em Engenharia Mecânica. Ingressou na UNICAMP como docente 
em 1979. Ganzarolli graduou-se em Física pela UNICAMP em 1979. Na mesma 
Universidade, concluiu o Mestrado (1982) e o Doutorado (1991), ambos em 
Engenharia Mecânica. Ingressou na UNICAMP como docente em 1981. Clovis 
(falecido em 2009) graduou-se em Engenharia Elétrica pela UNICAMP em 1980. 
Na mesma Universidade, concluiu o Mestrado (1992) e o Doutorado (1995), ambos 
em Engenharia Elétrica. Ingressou na POLI-USP como docente em 1990. 
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do grupo de teatro que em março de 1974 preparou e montou uma peça 

que foi apresentada pelos calouros (ou “bixos”, na nomenclatura iteana) 

ao final do período do trote, no início de abril daquele ano, e Ganzarolli 

era seu assistente. Eu era um dos participantes da peça e, como tal, 

tinha ensaios com eles quase todas as noites. E, finalmente, Clovis, que 

era filho do professor de Física e ex-reitor da USP, José Goldemberg, 

chefiava o Departamento de Imprensa e Divulgação (DID), que era o 

órgão do CASD responsável pela confecção dos jornais dos alunos, 

tarefa na qual eu o ajudava com frequência. Todos eles eram ativos 

membros do CASD que, em nome dos alunos, lutava contra um projeto 

de lei (PL 2113/74) que previa que os alunos do ITA deveriam servir 

a Aeronáutica durante cinco anos depois de formados. Essa luta foi 

toda feita publicamente, foram contatados deputados tanto da Arena 

quanto do MDB, enfim, aqueles cinco alunos conheceram muita gente 

e nada do que fizeram foi às escondidas. O “crime” que cometeram foi 

a aproximação com uma pessoa do Partido Comunista, como Salazar 

explica na entrevista a “A Cova”:

“Pelos contatos que tivemos, uma pessoa que fazia parte do Partido 

Comunista, tinha uma boa memória, e lembrou de alguns nomes na hora que 

levou algumas porradas no pau-de-arara. Ele lembrou dos nomes que tinham 

participado de uma reunião com ele, isso que motivou a nossa prisão. Por que os 

cinco e não mais gente? Porque nós tivemos uma reunião com um sujeito que 

foi preso que tinha estado lá em São José dos Campos.” 

Michal ouviu meu relato sem me interromper. Ao final, refletiu um 

pouco e, em seguida, fez alguns comentários. Ele havia retornado ao 

ITA havia mais de um ano e, agora, já se sentindo novamente em casa, 

podia afirmar com segurança que estranhava algumas coisas.
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“O ITA deve ser o último lugar do Brasil em que há civis que ainda 

usam expressões como ‘esses milicos’ em tom de rancor”, ele disse. 

E prosseguiu:

“A ditadura acabou há mais de 15 anos. Trabalhei em Brasília por 

quase dez anos. Havia algum ranço disso, no começo, mas não há mais. 

A minha impressão é a de que esse assunto, lá, é página virada. Como 

ele pode estar tão presente aqui?” 

A necessidade de transparência

Essa foi a única conversa que tivemos sobre esse assunto em 2002. O 

fim de ano é um período atribulado em qualquer instituição de ensino 

superior do Brasil e o ITA não é diferente. Há disciplinas a serem 

concluídas, notas a serem dadas, trabalhos de conclusão de curso a serem 

apresentados, trabalhos de comissões a serem encerrados e relatórios 

de projetos a serem produzidos. E ainda a preparação da cerimônia de 

formatura, o principal evento anual da instituição. Após a formatura, 

quase sempre num sábado pela manhã, tem início o período de duas 

semanas de recesso entre o Natal e o Réveillon. A esse período seguem-

se as férias coletivas de janeiro e somente em fevereiro as atividades 

voltam ao ritmo normal.

Numa de nossas primeiras reuniões de trabalho, em fevereiro de 

2003, Michal me entregou um documento datado de março de 2000 de 

autoria do Professor Cecchini38. O documento tinha por título “ITA 

– 50 ANOS: Análise do livro”. Michal pediu que eu o lesse. Não tive 

dificuldades em identificar o interesse de Michal naquele documento. 

38 - Marco Antônio Guglielmo Cecchini foi professor do ITA por mais de 40 anos 
e foi reitor de 1960 a 1965.  
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Em conversas anteriores, eu já o ouvira manifestar desconforto com “o 

tom exageradamente ufanista”, nas palavras dele, daquele livro que 

havia sido publicado em 2000 em comemoração ao meio centenário 

desde a fundação da instituição. O livro omitia os episódios de 

perseguição política a alunos e professores e Michal achava que, com 

isso, a história ficava incompleta e falsamente “perfeita demais”. 

A análise do ex-professor e ex-Reitor Cecchini coincidia com a visão 

de Michal. Seu primeiro capítulo tinha por título “Dados Omitidos” e a 

relação de omissões apresentada pelo ex-reitor incluía os desligamentos 

de alunos em 1964 e 1965 e a crise administrativa enfrentada pela 

instituição entre 1965 e 1966. O texto de Cecchini conduzia o leitor a 

uma pergunta inevitável: aquele capítulo importante da história do ITA 

estava proibido de ser contado?

Michal se queixava também do que ele chamava de “clima insalubre” 

e “de permanente animosidade”, expressões que empregava para 

descrever as já comentadas tensões que ele identificara entre civis 

e militares, mas também presente nas relações entre corpo docente e 

corpo discente. Ele colecionava evidências de que os alunos achavam 

que a escola, às vezes, não era transparente, e não escondia daqueles 

que lhe eram mais próximos que via fundamentos nas suspeitas dos 

alunos. As consequências podiam ser devastadoras, notadamente no 

que dizia respeito à prática da Disciplina Consciente, aquele valor 

essencial da comunidade iteana. 

Meu amigo e professor ficara escandalizado com um relato que eu lhe 

fizera em um de nossos jantares no Jardim di Napoli, em 2001. Talvez 

seja um dos casos mais dramáticos de violação da DC da história do 

ITA. Ele aconteceu no início da década de 1990, quando, com o auxílio 
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e o testemunho de dois outros colegas professores, consegui provar 

a suspeita de um comportamento desonesto tão grave, por parte de 

alguns alunos, que, mesmo sendo a vítima dele, eu relutava em crer. 

Eu ministrava a disciplina de graduação “Teoria de Probabilidades 

e Introdução a Processos Estocásticos” e, num determinado dia 

previamente agendado, submeti os alunos a uma prova de avaliação. 

Como eu estava incomodado por suspeitas que haviam surgido quando 

da correção de provas anteriores, ao término daquela, na companhia 

de dois colegas, fui a uma loja copiadora onde copiei, uma a uma, 

todas as provas feitas pelos alunos. Levei as cópias para a minha casa 

e, como de hábito, deixei as provas originais sobre a mesa de trabalho 

da minha sala do ITA. Meus planos eram os de fazer a correção durante 

o fim de semana. Na manhã seguinte, na companhia dos mesmos dois 

colegas, verificamos que as provas originais de dois alunos haviam 

sido modificadas. As respostas originalmente erradas a algumas 

questões, conforme provavam as cópias, haviam sido apagadas – no 

ITA, as provas eram feitas a lápis – e substituídas por outras, corretas. 

A única explicação possível era a de que durante aquela noite, esses 

dois alunos haviam invadido a minha sala de trabalho, localizado suas 

provas na pilha sobre a minha mesa e providenciado as substituições 

das questões. 

Esse seria considerado um comportamento criminoso em qualquer 

instituição de ensino. Numa escola regida pela prática da DC, 

era simplesmente impensável. Escrevi um relatório a respeito e o 

encaminhei à reitoria. Uma apuração foi conduzida e ela mostrou 

que outros docentes tinham suspeitas semelhantes, falava-se até 

da existência de um “clube da chave”, formado por alunos que, de 
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alguma forma, conseguiam cópias das chaves das salas dos professores 

e as utilizavam para invadir essas salas e fraudar exames durante a 

madrugada. 

Alunos foram desligados e fechaduras foram trancadas, mas restou 

a significativa mácula à DC que marcou muitos iteanos daquela 

geração.

Michal ficou perplexo com meu relato, que sempre utilizava 

quando justificava a necessidade urgente de conduzir uma espécie de 

refundação dos valores essenciais do ITA, notadamente aqueles que 

diziam respeito à boa relação entre professores e alunos e à prática 

da DC. E pregava que a única maneira de conseguir isso era atuando 

de forma transparente em relação a todos os assuntos. Aquele, dos 

alunos desligados por motivos políticos, era um deles. O interesse 

dos alunos de 2002 sobre o que se passara com os alunos desligados 

em 1975, a ponto de o Centro Acadêmico ter enviado um aluno a 

Campinas exclusivamente para entrevistá-los era usado por Michal 

como ilustração.

“Se eles ouvem falar do assunto e não encontram qualquer 

informação a respeito por aqui, vão buscá-la em outros lugares. E, 

pior, na ausência de dados concretos, criam fantasias. São capazes de 

crer que o ITA teve alguma culpa nesses episódios. É preciso fazê-los 

compreender que o ITA é tão vítima das arbitrariedades que esses 

alunos sofreram quanto eles mesmos.”

Assim, encarei com naturalidade a tarefa que ele me passou em 

março daquele ano, quando as aulas já haviam reiniciado. Ele me 

disse que queria “tocar no assunto” dos alunos desligados por 

motivos políticos. Quando lhe perguntei como, foi sincero: não sabia. 
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Mencionou algo como “reconhecer a existência deles, talvez numa 

cerimônia, talvez no Sábado das Origens”39. 

Mas, se Michal estava inseguro sobre onde iria chegar, ele sabia como 

começar. Eu deveria entrar em contato com aqueles alunos e consultá-

los quanto ao interesse naquela iniciativa embrionária. Michal receava 

que os alunos guardassem ressentimentos e não quisessem reviver o 

assunto.

“Se for assim, é óbvio que terão nosso respeito. O primeiro passo é 

consultá-los”.

Os contatos com os alunos punidos
Dei início àquela tarefa colocando-a no mesmo nível de prioridade 

de outras que Michal havia me designado. A que me dava mais prazer 

era a de organizar o Ciclo de Palestras da Reitoria, que Michal havia 

concebido para proporcionar aos alunos duas horas quinzenais de 

discussão não técnica em engenharia, sobre temas variados, de alguma 

forma ligados à formação da cidadania. Foi uma das formas que Michal 

encontrou para fazer jus à famosa máxima cunhada pelo Marechal 

Casimiro Montenegro Filho, criador do ITA, quando foi o paraninfo 

da turma de formandos de 1954. Naquela ocasião, em seu discurso, 

Casimiro sintetizou magistralmente a missão do ITA: “formar técnicos 

competentes e cidadãos conscientes”. 

Como a agenda de Michal era farta de bons contatos e havia pouca 

resistência a um convite feito por ele, ainda mais em nome do ITA, os 

alunos puderam assistir a palestras de gente como, para citar apenas 

39 - Sábado das Origens (doravante, SDO) é o nome de um evento anual de 
confraternização entre alunos e ex-alunos do ITA. Ver detalhes a respeito na Lista 
de Siglas.  
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alguns exemplos, (1) o ex-Ministro Antônio Delfim Netto; (2) o ex-

aluno do ITA, então secretário executivo do Ministério de Ciência 

e Tecnologia e futuro reitor do ITA, Carlos Américo Pacheco; (3) o 

ex-aluno do ITA, ex-reitor da Unicamp e então diretor científico da 

FAPESP, Carlos Henrique de Brito Cruz; (4) o então senador Eduardo 

Suplicy40; (5) o ex-aluno do ITA e então pesquisador titular sênior da 

IBM, Jean Paul Jacob; (6) o jornalista Mino Carta; (7) o professor titular e 

emérito da USP, Paul Singer; (8) o então diretor de avaliação da CAPES 

e futuro Ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro e (8) o ex-aluno 

do ITA, pesquisador titular do IPEA e futuro secretário da Secretaria de 

Assuntos Estratégicos, Ricardo Paes de Barros, dentre outros.

Felizmente, ao contrário de meus anos de doutorado nos EUA, em 

2003, já existiam os e-mails. Valendo-me deles e das redes de ex-alunos, 

não tive dificuldades em estabelecer os contatos. Assim, no final da 

tarde do dia 14 de abril, uma segunda-feira, encontrei-me com três 

dos alunos que haviam sido desligados em 1975: Ganzarolli, Salazar e 

Trevisan. Expus a eles o assunto e fui ouvido com atenção, mas saí da 

conversa achando que ela não fora boa e me culpando por isso. Faltara-

me habilidade, especialmente para responder o que o Reitor Michal 

tinha em mente fazer. Quando tentei explicar que o propósito era o de 

“reconhecer a existência” de alunos punidos pela ditadura, valendo-me 

da expressão que Michal usara, Trevisan foi irônico:

“Por que vocês simplesmente não constroem uma estátua pra gente?”

40 - Em determinado momento de seu discurso, proferido diante de um auditório 
com capacidade para 600 pessoas lotado e com gente em pé pelos corredores, o 
Senador Eduardo Suplicy foi acompanhado pelos alunos quando cantou a música 
Blowing in the Wind, de Bob Dylan. Seguramente, esse é um dos momentos mais 
emocionantes que guardo de meus mais de 43 anos de vida dentro do ITA.  
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Imaginei que o contato com os alunos punidos em 1964 e 1965 seria 

mais difícil, pois não conhecia nenhum deles pessoalmente. Mas eu 

estava enganado. Consegui o e-mail de vários deles a partir de amigos 

comuns. Então, escrevi a eles no dia 29 de abril:

“Vocês não me conhecem.  Meu nome é Armando Milioni... aqui no ITA 

estamos concebendo o que estamos chamando de ‘projeto reconciliação’... O 

projeto prevê o ‘reconhecimento da existência’ daqueles iteanos que, como vocês, 

foram expulsos do ITA por razões políticas.  O formato desse ‘reconhecimento 

de existência’ ainda não está definido.  Estamos discutindo como e quando 

fazê-lo.  Uma das possibilidades, por exemplo, seria a de fazer esse evento 

simultaneamente ao Sábado das Origens... É essa, portanto, a razão de meu 

contato.  Estou procurando professores e alunos que tenham sido punidos por 

razões políticas, uma vez que não gostaríamos de esquecer ninguém... Bem, as 

ideias gerais, sem detalhes, são essas...”

A receptividade foi grande, maior do que a de meus colegas da 

década de 1970. Recebi várias respostas e em pouco tempo eu já tinha 

os dados completos de todos eles, que se mostravam dispostos – e 

até entusiasmados – em “tocar no assunto”, para repetir a expressão 

empregada pelo Reitor Michal.

Fiz contato pessoal, pela primeira vez, com muitos dos alunos 

punidos em 1964 e 1965 no dia 6 de agosto, quando fui ao Rio de Janeiro 

para conhecer Ezequiel, Esmanhoto, Raimundo Pereira, Raymundo 

Oliveira, Gilcio e Cesar Salim, almoçando na companhia deles no Clube 

de Engenharia, na Av. Rio Branco.

O primeiro passo havia sido cumprido. Os contatos estavam 

estabelecidos e a autorização de prosseguir, por parte dos alunos 

punidos, havia sido conseguida. Continuávamos, contudo, sem saber 
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exatamente o que fazer. Foi quando recebi um telefonema de Salazar:

“Conheço uma pessoa que talvez possa ajudá-los.”

Então, ele me deu o número do telefone de André Leite Alckmin41.

 

A formação do grupo e o Mago Merlin
Em 2003, André, como era conhecido, tinha 43 anos de formado. 

Salazar fora seu aluno no Programa de Mestrado em Qualidade da 

UNICAMP. Além da docência, André era um homem de muitas 

iniciativas. Ele fundara e dirigia uma empresa de guarda de documentos 

e, nos últimos anos, especializara-se na gestão de conflitos, tendo 

inúmeros casos bem-sucedidos a relatar. Falei várias vezes com André 

ao telefone antes de conhecê-lo pessoalmente. Com uma fala mansa, 

sempre em tom baixo, e sempre ouvindo mais do que falando, André 

era um homem carismático. Até mesmo ao telefone. Quando expus a ele 

a iniciativa do Reitor Michal e confessei-lhe que não sabíamos ao certo 

o que fazer, ele foi me orientando quase sempre apenas com perguntas. 

Primeiro, me perguntou se eu não achava boa a ideia de montar 

um grupo de pessoas envolvidas com o assunto para que o próprio 

grupo propusesse o que fazer. Quando concordei, e perguntei como o 

grupo seria formado, ele me perguntou, aludindo a pontos da minha 

explicação preliminar, a quem, especificamente, Michal temia ofender 

com a iniciativa. Refleti um pouco e arrisquei responder que era aos 

militares. Então, ouvi em resposta, na forma de mais uma pergunta, se 

eu não achava que talvez fosse uma boa ideia convidar militares para 

compor o grupo. E assim prosseguimos. Em síntese, pelas orientações 

de André – embora ele jamais me houvesse especificado formalmente 

41 - André Leite Alckmin, formado em Engenharia Aeronáutica pelo ITA em 1960.  
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coisa alguma, limitando-se a perguntar, concordar com minha resposta 

ou a me fazer outra pergunta – o grupo seria formado com base em três 

tipos de participantes: (a) três ex-alunos que houvessem sido punidos 

por motivos políticos; (b) três ex-alunos militares42 e (c) seis membros 

da comunidade iteana, de preferência pessoas notáveis, seniores, que 

contassem com amplo reconhecimento de seus pares e que fossem 

vistas como pessoas sensatas, probas, serenas e imparciais. 

Levei a ideia a Michal que gostou dela, delegando a mim a tarefa 

de montar o grupo. As possibilidades eram imensas e eu iniciei por 

reduzi-las focando nas pessoas que me eram mais próximas, desde que 

satisfizessem as condições especificadas. Cada convite que eu fazia, 

naturalmente, era previamente submetido a Michal. Para o grupo (a), 

foquei nos alunos que, na minha melhor avaliação, haviam demonstrado 

maior receptividade à ideia, respondendo com rapidez a meus e-mails, 

fazendo perguntas e contribuindo com sugestões. Foram convidados e 

aceitaram compor o grupo os alunos Gilcio43, Esmanhoto44 e Salazar45. 

Para o grupo (b), busquei dois colegas de turma, ambos militares da 

Aeronáutica à época com patentes de Coronel: Dino46 e Pazini47. Expus 

42 - O ITA foi concebido para ser uma escola civil, mas também sempre formou 
alguns militares. Há basicamente duas maneiras pelas quais um aluno pode 
graduar-se no ITA como militar: ingressando como militar (por exemplo, um ex-
aluno da Academia da Força Aérea, AFA) ou, como permitido a partir de 1975, 
fazendo a opção pela carreira militar no vestibular ou durante o curso – o formato 
e o processo de seleção para os que fazem essa opção têm variado ao longo do 
tempo. Nesse caso, quando conclui o curso do ITA, o aluno recebe a patente de 1º 
Tenente da Aeronáutica. 
43 - Gilcio Roberto Amaral Martins, desligado em 1964, quando cursava o quinto 
ano de Engenharia Eletrônica. 
44 - Luiz Maria Guimarães Esmanhoto, desligado em 1965, quando já cumprira 
todos os requisitos para se graduar em Engenharia Mecânica. 
45 - Sérgio Salazar, desligado em 1975, quando já cumprira todos os requisitos 
para se graduar em Engenharia Mecânica.  
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a eles a ideia num almoço realizado no dia 16 de maio no restaurante 

Barbaresco, do Center Vale Shopping de São José dos Campos. Ambos 

aceitaram participar, impondo apenas algumas condições que me 

pareceram razoáveis e harmônicas aos fundamentos da hierarquia 

militar. À época, Pazini era o diretor do Instituto de Estudos Avançados 

(IEAv) e, como tal, subordinava-se diretamente ao diretor do CTA48, o 

Brigadeiro Ribeiro49. Ele me disse que levaria o convite ao conhecimento 

de Ribeiro e buscaria sua autorização, como de fato o fez. Em sua 

resposta final, por e-mail, confirmando a participação, Pazini disse que 

Ribeiro demonstrara ceticismo diante da iniciativa, mas não colocava 

obstáculos à participação dele e de Dino. Disse também que: 

“Não será o Diretor do IEAv ou o Coronel-Engenheiro da FAB Pazini que 

irá participar, mas sim o ex-aluno e o cidadão Maurício Pazini Brandão”. 

O terceiro convite a um militar, dada a sua importância, pedi que o 

próprio Michal fizesse. O convidado, que também aceitou o convite, foi 

o Brigadeiro Ferolla50. 

A participação de Ferolla foi celebrada por mim e pelo Michal. 

Ele não era apenas um brigadeiro de quatro estrelas, a maior patente 

possível da Aeronáutica. À época, ele era Ministro do Superior Tribunal 

Militar (STM), que chegara a presidir, entre 2000 e 2001. Entendíamos 

que a participação de Ferolla blindava qualquer possibilidade do grupo 

tomar algum tipo de decisão que contrariasse ou fosse vista como 

46 - Dino Ishikura, formado em Engenharia Mecânica-Aeronáutica pelo ITA em 
1978. 
47 - Maurício Pazini Brandão, formado em Engenharia Aeronáutica pelo ITA em 
1978. 
48 - CTA, entre 1971 e 2006, Centro Técnico Aeroespacial – ver Lista de Siglas. 
49 - Tiago da Silva Ribeiro, formado em Engenharia Mecânica pelo ITA em 1976. 
50 - Sérgio Xavier Ferolla, formado em Engenharia Eletrônica pelo ITA em 1967.  
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ofensiva por quem quer que seja ligado à Aeronáutica, garantia que 

víamos como alentadora para a iniciativa. 

Finalmente, para o grupo (c), foram convidados o ex-Reitor Cecchini, 

o próprio André, o Prefeito de São José dos Campos, Emanuel51, o ex-

reitor da UNICAMP, Professor Hermano52, França Leme53 e Taube54. 

Como nos casos anteriores, todos aceitaram participar. 

Os convites a Cecchini e André eram ambos simplesmente óbvios. 

Não havia ninguém mais sênior do que Cecchini. Embora ele não fosse 

formado pelo ITA – era o único caso –, fora reitor da instituição e fora 

professor de quase todos nós. André tinha que participar, porque seria 

dele o papel de moderador e coordenador geral das ações. Emanuel, 

que fora meu aluno de Química no cursinho CASD55, estava concluindo 

seu segundo mandato como prefeito da cidade. Ele era bem avaliado 

pela população e gozava de boa reputação entre os ex-alunos do ITA. 

Hermano era um professor universitário respeitado e fora reitor da 

Unicamp. Formado pelo ITA em 1964, tinha acompanhado de perto tudo 

que acontecera com seus colegas. Eu não conhecia França Leme, mas 

Michal, que me sugeriu seu nome, o conhecia bem. Ele fora presidente do 

CASD em 1965 e gozava da fama de ser alguém que conseguiu presidir 

o Centro Acadêmico em tempos difíceis com sobriedade e moderação. 

Finalmente, Taube, respeitado professor titular de Matemática Aplicada 

51 - Emanuel Fernandes, formado em Engenharia Aeronáutica pelo ITA em 1981. 
52 - Hermano de Medeiros Ferreira Tavares, formado em Engenharia Eletrônica 
pelo ITA em 1964. 
53 - Ricardo Augusto França Leme, formado em Engenharia Mecânica pelo ITA 
em 1965. 
54 - Miguel Taube Netto, formado em Engenharia Aeronáutica pelo ITA em 1963.  
55 - CASD era a sigla do Centro Acadêmico do ITA, mas também era a sigla do 
Curso Acadêmico Santos Dumont. Ver Lista de Siglas. Fui professor do CASD 
entre 1976 e 1978. 
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da Unicamp, era um querido amigo. Trabalhamos juntos por muitos 

anos na empresa (SOMA) que ele fundou em Campinas e que prestava 

consultoria nas áreas de Estatística Aplicada, Pesquisa Operacional 

e Instrumentação. Como França Leme, Taube era visto como alguém 

moderado e não alinhado, ou seja, também preenchia os requisitos 

propostos por André.

Após diversas tentativas, finalmente conseguimos marcar nossa 

primeira reunião de trabalho. Ela foi realizada na sala de reuniões da 

reitoria no dia 9 de agosto, com início previsto para as 9h (o início, de 

fato, foi às 9h20) e previsão de duas horas de duração (foram quase 

quatro). 

Preparei uma grande garrafa térmica de café na minha casa, pela 

manhã, e a levei à reunião com dois pacotes de bolachas. Fui cedo para 

minha sala do ITA, que ficava bem próxima da reitoria. Eu tinha coisas 

a fazer antes da reunião e queria estar lá para receber os visitantes. A 

porta da minha sala estava aberta, mas, mesmo assim, alguém bateu 

nela um pouco antes das oito e meia. Era o primeiro a chegar.

“Milioni?”

Olhei para o visitante. Era um homem baixo e quase completamente 

calvo. Vestia-se sobriamente, mas suas calças e o paletó pareciam um 

número maior do que o apropriado a seu corpo. Talvez dois. Muito 

magro, tinha enormes sobrancelhas brancas que se sobressaiam por 

detrás dos óculos de aro fino. Eu tinha diante de mim o Professor André 

Alckmin, que até então havia sido apenas uma voz ao telefone, mas era 

o responsável pela concepção do grupo que se reuniria pela primeira 

vez daí a instantes. Ou, como eu passaria a pensar nele a partir daquele 

momento em que a voz ganhava uma imagem, mesmo que faltasse a 
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barba, eu tinha diante de mim o Mago Merlin.  

A primeira reunião do grupo: 9 de agosto de 
2003

Nessa primeira reunião todos os seus membros estiveram presentes, 

com a exceção de Gilcio, impossibilitado por razões pessoais de última 

hora. 

Michal esteve conosco na primeira hora da reunião, que foi aberta 

por ele. Começou dando as boas-vindas e deu informações a respeito 

do ITA e do processo de planejamento estratégico em curso ao longo de 

2002. Disse que o planejamento estratégico havia mostrado que o ITA 

vivia um momento relevante e particular de sua história e que ele seria 

mais bem-sucedido com a participação da comunidade de ex-iteanos. 

Como consequência dessa percepção, surgiu com naturalidade a 

pergunta a respeito da paz dessa comunidade com seu próprio passado. 

Michal argumentou que essa paz não era completa com a seguinte 

evidência pessoal: não havia um único colega seu, da turma 1969, que 

não se lembrasse dos nomes dos alunos traumaticamente desligados 

em dezembro de 1965: Ezequiel, Esmanhoto, Farias e Tokoro56.

Após a saída do reitor, que queria nos deixar à vontade para 

trabalhar, pedi a André que conduzisse a reunião. Ele me devolveu a 

palavra pedindo-me que narrasse duas histórias: as razões da falta de 

paz mencionada pelo Michal e a montagem do grupo ali reunido. Os 

pedidos foram corroborados por vários dos presentes, já que muitos 

56 - Havia iteanos que diziam que esses quatro ex-alunos eram o “MMDC” do ITA, 
aludindo às conhecidas iniciais dos jovens paulistas Martins, Miragaia, Dráuzio e 
Camargo, assassinados no dia 23 de maio de 1932, quando protestavam contra o 
governo Getúlio Vargas.  
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conheciam os fatos ocorridos na década de 60, mas não na década de 

70 (ou vice-versa), ou mesmo, conheciam fatos parciais, mas não as 

histórias completas.

Mencionei, na mesma linha do que dissera Michal, que os alunos 

desligados por motivos políticos em 1964, 1965 e 1975 eram um assunto 

sempre presente e recorrente na comunidade iteana. Era comum que 

ex-alunos cobrassem do ITA algum tipo de atitude e condenassem o 

silêncio em torno do assunto. Ilustrei, exibindo a edição do jornal “A 

Cova” com a longa entrevista com os alunos desligados em 1975. Exibi 

também um texto produzido e amplamente divulgado pela AEITA, 

em 2002, a respeito da crise do ITA em 1964 e 1965 (desligamentos de 

alunos e sucessivas trocas e renúncias de reitores). Quanto à montagem 

do grupo, expliquei que ela fora feita por mim e por Michal, seguindo 

as instruções do próprio André. Em seguida, limitei-me a organizar a 

lista de inscrições e alguns participantes começaram a falar. 

Cecchini mencionou que os problemas de desavenças entre 

professores do ITA e alguns membros da direção do CTA remontavam à 

década de 1950. Prosseguiu dizendo que, no seu entendimento, o ano de 

1964 dividia a história do ITA com clareza. Nesse contexto, ele entendia 

como surpreendente que o livro comemorativo dos 50 anos do instituto 

passasse inteiramente ao largo dos eventos que se desenrolaram em 1964 

e 1965, estranheza que registrou em documento que produziu a respeito. 

Esmanhoto contou os fatos que levaram ao desligamento seu e de outros 

alunos em 1964 e 1965. Destacou que alguns desses alunos estavam no 

quinto ano e já tinham completado todas as exigências acadêmicas, sendo 

desligados poucos dias antes da formatura pela escolha de um paraninfo 

considerado indesejado pela direção do CTA. Ferolla comentou que as 
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tensões existentes à época iam além do ambiente do CTA e do próprio 

Ministério da Aeronáutica, atingindo a própria República, à luz das 

questões internacionais e dos jogos de interesse geopolíticos então 

presentes. Salazar contou a história da prisão dos alunos desligados em 

1975, começando com as ações do CASD contra o projeto de lei 2113, que 

trazia a obrigatoriedade de que os alunos do ITA prestassem cinco anos 

de serviços públicos depois de formados. De acordo com ele, o CASD teve 

uma participação ativa contra a aprovação desse projeto, com visitas a 

diversos políticos e preparação de dossiês expondo as inconsistências do 

projeto. Pazini lembrou que a história das tensões entre civis e militares 

no ITA remontavam a 1973 por conta de 2 eventos: obrigatoriedade 

do CPOR57 e o desligamento de alguns alunos na formatura do CPOR 

de 1973 por terem prestado continência com a mão esquerda. Ilustrou 

as tensões existentes com seu depoimento pessoal, descrevendo que 

assim que chegou ao ITA foi estereotipado e estigmatizado como 

alguém afinado com a ditadura. Emanuel mencionou que ao longo de 

toda a sua permanência no ITA ele sempre percebeu um baixo nível de 

envolvimento dos alunos com a escola, descrevendo a má relação que 

teve, como Presidente do CASD, com um determinado ocupante do 

cargo de chefe da Divisão de Alunos. Mencionou ainda que, à época, 

os valores da Disciplina Consciente eram bastante questionados e pouco 

praticados pelos alunos. Ilustrou lembrando que os alunos tinham uma 

visão negativa dos membros do DOO58. Pazini concordou com Emanuel 

e mencionou que, mais tarde, quando ele era o chefe da Divisão de 

57 - CPOR – Centro de Preparação de Oficiais da Reserva – ver Lista de Siglas. 
58 - DOO – Departamento de Ordem e Orientação. Era o órgão do CASD 
responsável pelo acompanhamento do regime de Disciplina Consciente por parte 
dos alunos do ITA.  
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Alunos, observou uma evasão grande (turmas de formandos com menos 

de 80 alunos) decorrente, entre outras coisas, dessa má relação e baixo 

envolvimento dos alunos com a escola. As conversas se prolongaram 

por mais de duas horas. Então, como já era tarde, André sugeriu o 

fechamento da reunião, precedido do rápido depoimento de cada um dos 

presentes a respeito de suas visões pessoais quanto à reunião em geral e 

aos resultados atingidos. Quem primeiro falou foi Ferolla, que disse estar 

satisfeito com a homogeneização de conhecimentos que a reunião havia 

permitido. Destacou também que, no seu entendimento, deveríamos 

concentrar a atenção num ato significativo e de curto prazo, marcando 

uma posição de ação que evidenciasse as intenções do grupo quanto aos 

objetivos de longo prazo, como a melhor relação civil-militar do ITA e 

do CTA. Cecchini registrou sua satisfação em fazer parte do grupo e em 

ouvir as opiniões de todos. Hermano registrou sua concordância com a 

ruptura sofrida pelo ITA em 1964, ilustrando que quando voltou ao ITA 

como professor, em 1970, sentiu que estava em outra escola. França Leme 

manifestou concordância com a posição de Ferolla no que diz respeito 

a um ato significativo de curto prazo. Esmanhoto disse que gostou de 

ver as discussões colocadas a favor do vigor da instituição e demonstrou 

surpresa com a colocação de Emanuel quanto à visão dos membros do 

DOO por parte dos alunos no final da década de 70, dizendo que esse 

era, para ele, o maior símbolo da mencionada ruptura a que todos tinham 

aludido. Taube manifestou sua satisfação com a reunião e seu caráter 

construtivo. Emanuel qualificou a reunião como sendo ótima. Salazar viu 

a reunião fluir com naturalidade e destacou o respeito espontâneo de todos 

para com todos. Terminou mostrando-se otimista quanto à continuidade 

das discussões. Pazini confessou que compareceu à reunião com dúvidas 
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e restrições, mas que saía dela satisfeito, inclusive por ter compreendido 

melhor o aspecto histórico dos depoimentos. Dino se declarou motivado 

com a reunião, mas lembrou que acabamos por não tocar ou só tangenciar 

remotamente outros pontos importantes, como a questão dos professores 

e militares igualmente punidos por razões políticas. Uma nova reunião 

foi marcada para o dia 23 de agosto, mesmo local e horário. Finalmente, 

encerramos com as palavras finais do André, que recomendou que para 

o próximo encontro os temas se concentrassem nas ações de curto prazo. 

 Mais tarde, naquele mesmo dia, recebi um e-mail do Professor 

Cecchini. O ex-reitor comentava a matéria de “A Cova”:

“É impressionante a entrevista dos ex-alunos. Não tinha lembrança da crise 

de 75. É curioso: os alunos ficaram à margem da crise de 65 que atingiu o corpo 

docente, e os professores ficaram à margem da crise que atingiu os alunos em 

75. Alunos e professores constituem duas comunidades estanques? Essa é a 

impressão que eu tenho a partir de 1964.”

Fiquei surpreso. Cecchini sempre foi muito atuante na vida 

administrativa do ITA. Além de ter ocupado todos os cargos possíveis, 

de chefe de departamento a reitor, ele também era muito ouvido nas 

reuniões da Congregação. Entre nós, professores, havia um ditado 

referente a isso. Dizíamos que “quando Cecchini fala, a Congregação 

se cala”. Saber que ele ignorava o que acontecera com os alunos em 

1975, quando ele estava lá, em dedicação exclusiva, foi revelador 

e surpreendente para mim. De certa forma, me ajudou a entender a 

ignorância de Michal sobre esse mesmo assunto. Fiquei remoendo 

a pergunta que Cecchini fazia ao final, propondo, ele mesmo, uma 

resposta. Alunos e professores do ITA, havia quase 40 anos, eram 

comunidades estanques. E tudo começara com o golpe de 1964, que 
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inaugurou o período do “Nós contra Eles”. 

O segundo registro diz respeito à opinião de Michal, que ouvi na 

segunda-feira pela manhã, dia 11. Ele ficara satisfeito com o andamento 

da reunião, mas estava apreensivo. O Sábado das Origens (SDO) 

seria em algumas semanas e praticamente coincidiria com o segundo 

aniversário da sua gestão como reitor, exatamente a metade do tempo 

que ele pretendia ficar na instituição. À época, o reitor do ITA não tinha 

um mandato determinado. O Professor Euclides Carvalho Fernandes, 

que antecedeu Michal na reitoria, foi reitor por cerca de sete anos. Em 

sua posse, contudo, Michal havia anunciado que ele mesmo se propunha 

um mandato de quatro anos. Ele não queria perder a oportunidade de 

incluir rapidamente esse assunto na agenda e, por essa razão, precisava 

de uma proposta. 
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Capítulo 5
FRANÇA LEME FAZ UMA 
PROPOSTA

A segunda reunião do grupo: 23 de agosto de 
2003

Conforme previsto, a segunda reunião aconteceu no dia 23 de agosto 

com a presença de todos os membros do grupo. Conquanto houvesse 

recepcionado a todos na primeira reunião por uma questão de cortesia, 

Michal não pertencia ao grupo e não se reuniu conosco. E nem haveria 

sentido em fazê-lo, é claro. Segundo a concepção de André, aquele era, 

em última instância, um grupo de voluntários dispostos a conceber 

propostas que seriam encaminhadas ao reitor. Assim, era necessário 

que o reitor mantivesse um distanciamento que lhe facultasse analisar 

com isenção as eventuais propostas que recebesse.

Uma semana antes da segunda reunião, no dia 15 de agosto, André 

me enviou o seguinte e-mail, bem a seu estilo, isto é, apenas com 

perguntas, que encaminhei a todos os membros do grupo:

“Conforme combinado ao fim da nossa reunião de 09/08, estou imaginando 

colocarmos as seguintes perguntas ao grupo, na abertura da reunião do próximo 

dia 23/08: (1) A curto prazo, o que queremos que aconteça para que o ITA se 

coloque em processo de reconciliação com seu passado? Um processo que além 

de obter essa reconciliação tenha como função paralela a relação civil-militar 

no âmbito ITA- CTA. (2) Para esse fim, o que queremos ter obtido ao fim desta 

reunião? (de 23/08). (3) O que devemos fazer nos próximos 6 meses?”
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André pretendia reproduzir essas questões logo no início do encontro, 

mas não pode fazê-lo. Menos de 24 horas antes daquela reunião, às 

13:30h do dia anterior, ocorrera o trágico acidente da explosão do 

Veículo Lançador de Satélites (VLS) na Base Aérea de Alcântara, no 

Maranhão. No acidente, morreram 21 técnicos civis do CTA. Havia 

dentre eles alunos de pós-graduação do ITA. Portanto, eram pessoas 

conhecidas por alguns de nós, como eu mesmo. Essa foi a maior tragédia 

da história do projeto espacial brasileiro. Era inevitável que o assunto 

ocupasse, como de fato ocupou, quase toda a primeira hora de reunião. 

A partir de algum momento, André conseguiu fazer-nos lembrar de 

que tínhamos uma tarefa pela frente e que ela precisava ser cumprida 

da melhor forma possível, independentemente da tragédia da véspera. 

Aos poucos, todos conseguiram retomar o foco nos trabalhos previstos.

A proposta de França Leme
Àquela altura, eu ainda não me considerava um membro do grupo. 

Eu havia seguido as instruções de André e montara o grupo com 12 

membros, três militares, três alunos desligados por motivos políticos 

e seis intermediários seniores que gozassem de prestígio junto à 

comunidade iteana. Meu entendimento era o de que o equilíbrio estava 

posto naquela estrutura simétrica na qual eu não cabia. Assim, eu 

me via apenas como o secretário dos trabalhos, como fiz questão de 

registrar diversas vezes. Mantive-me calado, portanto, limitando-me a 

coordenar a lista de inscrições para manter a organização das falas que 

se sucediam. 

Todos falaram até que, às tantas, a palavra coube a França Leme. O ex-

presidente do CASD fez uma longa reflexão que todos acompanharam 
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com atenção. Ao término dela, França Leme concluiu que a vileza do ato 

de punir um aluno desligando-o às vésperas de sua formatura, depois 

de cinco anos de estudos, ainda mais considerando que a punição 

daquele aluno era por sua posição política, sem jamais ter sido acusado 

de violência ou qualquer coisa parecida, só encontraria reparação à 

altura se esse aluno recebesse o diploma a que um dia fez jus. 

“O diploma real”, disse ele, “um diploma do ITA, como qualquer 

outro, nada de um diploma simbólico, ‘honoris causa’, ou algo do tipo”. 

Disse mais. Disse que gostaria que sua proposta fosse votada. 

Na primeira reunião, havíamos combinado que não faríamos 

votações, buscando sempre o consenso. A atitude de França Leme ia 

na contramão do combinado e talvez eu devesse ter intervindo, mas 

faltaram-me duas coisas: presença de espírito para uma ação imediata 

e, sobretudo, tempo. 

Ao lado direito de França Leme estava sentado Ferolla – o brigadeiro 

de quatro estrelas que era membro e presidira o Superior Tribunal 

Militar. Ferolla mal esperou que França Leme concluísse sua fala e não 

me consultou sobre a fila de inscrições. Disse apenas, em voz alta, que 

concordava, que achava “que era isso mesmo”. 

À fala de Ferolla seguiu-se, espontaneamente, sem interferência 

minha, a votação pedida por França Leme. Ela rodou a mesa em 

sentido anti-horário e cada um dos presentes expressou em voz alta sua 

concordância com a proposta. 

Ao fim da roda, fez-se um silêncio. 

Todos pareciam emocionados com a grandeza da proposta que 

acabava de ser aprovada. De minha parte, embora também estivesse 

emocionado, estava, sobretudo, preocupado. Com relação ao 
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Projeto Reconciliação, Michal repetira mais de uma vez a expressão 

“reconhecer a existência” dos alunos desligados, “trazê-los de volta 

à comunidade”. Eu imaginava algo como uma cerimônia com algum 

tipo de homenagem, mas jamais supusera – e, estava seguro, Michal 

tampouco – algo parecido com aquilo que o grupo acabava de aprovar.

 

Duas questões sem respostas
Ali, pela primeira vez, me ocorreram duas questões que me voltariam 

à cabeça inúmeras vezes. 

A primeira: aquilo havia sido combinado? Dos 12 membros do grupo, 

três – Esmanhoto, Gilcio e Hermano – eram da turma de ingressantes 

que deveriam ter se formado ou se formaram em 1964. Um outro, 

justamente França Leme, formou-se em 1965. Os quatro haviam vivido 

aquele período terrível e, como é sabido, o sofrimento compartilhado 

gera amizades inabaláveis, como nas guerras. Como Michal, surpreso, 

comentaria comigo, semanas mais tarde, “tudo aconteceu tão rápido, 

e na segunda reunião do grupo!”. Teriam aqueles quatro ex-alunos de 

1964 e 1965 trocado contatos, e-mails, telefonemas, entre a primeira e a 

segunda reunião do grupo? Confesso que não descarto essa hipótese. 

Nem a condeno se ela de fato ocorreu, e tampouco levanto algum 

questionamento quanto a seu aspecto ético. Não havia razão que os 

impedisse de discutir o assunto previamente, ou mesmo de formular 

uma proposta individual, ou em conjunto. Há um fator, contudo, que 

torna a hipótese improvável e esse fator faz a emenda entre a primeira 

e a segunda questão. Ambas dizem respeito ao comportamento do 

Brigadeiro Ferolla. Sua atitude de concordar imediatamente com a 

proposta de França Leme foi a centelha que disparou a votação e a 
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levou a ser do jeito que foi. Mas, conhecendo Ferolla, e sua história, não 

o vejo combinando algo com os ex-alunos de 1964 e 1965. Muito menos 

que a combinação incluiria o plano de que Ferolla se sentaria à direita 

de França Leme e a coisa toda se daria do jeito que se deu. 

O que me leva à segunda questão: quanto o voto de Ferolla determinou 

o voto dos meus colegas, coronéis Dino e Pazini? Na primeira reunião 

de trabalho havíamos combinado que estávamos todos, ali, como 

pessoas físicas, ou seja, não haveria civil, militar, patentes ou peso 

de cargos ocupados no presente ou no passado. Seríamos apenas 

um grupo de voluntários interessados no bem do ITA. Combinamos 

também que buscaríamos soluções consensuais, evitando votações e, 

no entanto, acabávamos de fazer a primeira. Por mais espontânea que 

ela tenha sido, fazê-la contrariou um princípio acordado. Não foi um 

problema grande, no caso, pois ela fora consensual, o resultado havia 

sido unânime. Mas, e se não houvesse sido? Havíamos combinado 

também que nos trataríamos sempre por “você”, decisão que nunca 

consegui cumprir, pois jamais me ocorreu a hipótese de tratar dessa 

forma o Professor Cecchini ou o Brigadeiro Ferolla. Tomo essa minha 

dificuldade como ilustração da suspeita que tenho até hoje a respeito da 

profundidade das raízes da hierarquia militar. Dino e Pazini poderiam 

ter votado contra, sendo coronéis, depois do voto do brigadeiro? E não 

era qualquer brigadeiro...

 

O grupo ganha um nome
Havia outros assuntos na pauta, pois a decisão limitava-se aos seis 

alunos desligados às vésperas da formatura, mas, embora tentasse, 

André não conseguia fazer com que avançássemos, pois era preciso 
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ter um plano de ação. Como formalizar a decisão? A quem ela seria 

comunicada? De que maneira? Quando? Quem o faria? Caminhávamos 

para o consenso de redigir um documento que seria entregue ao reitor 

com a assinatura de todos os membros do grupo quando Esmanhoto 

objetou. Achava estranho ser signatário de uma proposta que aludia 

a ele mesmo e, de alguma forma, o beneficiava. Gilcio e Salazar 

concordaram. Ficou decidido, então, que os três alunos desligados por 

motivos políticos não assinariam. O grupo decidiu ainda que eu deveria 

ser um dos signatários. Não me opus e nem fiz questão de lembrar 

que eu sequer havia votado. Entendi que não poderia me furtar a ser 

corresponsável por aquela decisão. Foi nesse momento que passei a me 

sentir um integrante do grupo, e não apenas seu secretário. 

Hermano ficou encarregado de fazer a redação preliminar e submetê-

la aos demais. Marcamos uma nova reunião para 6 de setembro, quando 

entregaríamos o documento assinado ao reitor. Ainda, nesse mesmo 

dia, duas entidades seriam comunicadas sobre essa iniciativa: o CASD, 

isto é, os alunos – afinal, em última instância, o Projeto Reconciliação 

era voltado principalmente a eles – e a AEITA, entidade responsável 

pela organização do Sábado das Origens (SDO)59. 

Era tarde, havíamos reservado um restaurante para almoçarmos e 

já passava da hora, mas alguém lembrou que, como iríamos nos tornar 

públicos, o grupo precisava de um nome. Não me lembro quem fez 

a proposta, muita gente a essa altura falava ao mesmo tempo e já 

estávamos nos levantando das cadeiras e começando a limpar a mesa de 

copinhos plásticos de café, guardanapos de papel e restos de biscoitos. 

Fato é que pairou no ar e eu tomei nota. Como éramos um grupo de 

59 - SDO e AEITA – ver detalhes na Lista de Siglas.  
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voluntários que só podiam se reunir aos sábados, aquele seria o “Grupo 

dos Sábados”60. E assim ficou61.

As preocupações do vice-reitor
Dei conhecimento da decisão do grupo a Michal e ao Professor 

Sakane62, que havia sido escolhido por Michal para ser o seu vice-

reitor. Como o Professor Cecchini, Sakane assumira todas as posições 

possíveis no ITA, de chefe de departamento a vice-reitor (e, mais tarde, 

reitor). Já àquela época, ele tinha um enorme conhecimento jurídico 

e administrativo. As questões mais intrincadas eram quase sempre 

delegadas a ele. Esta não foi uma exceção.

Michal não reagiu imediatamente, o que só faria alguns dias 

mais tarde. As contribuições de Sakane foram mais imediatas. Eu 

compartilhava com ambos as versões parciais do texto que estávamos 

produzindo e uma das coisas que Sakane observou foi a de que nosso 

pleito deveria de alguma forma tornar claro que o GS não entregava, 

simplesmente, a proposta – e o problema – à administração do ITA. 

Pelo contrário, dispunha-se também a trabalhar para ajudar a viabilizá-

la. Sua sugestão foi acatada e a palavra “juntos” foi incluída no 

antepenúltimo parágrafo da versão final do documento entregue.

Em um dos e-mails que me escreveu, no dia 28 de agosto, o vice-

reitor registrava, com propriedade:

“Realmente, não me caberia comentar o trabalho de vocês, mas acho que o 

caminho tomado não é, na minha modesta (face aos que participam da Comissão, 

60 - Grupo dos Sábados, doravante, GS. 
61 - Ver foto 1, Anexo 1. 
62 - Fernando Toshinori Sakane, formado em Engenharia Eletrônica pelo ITA em 
1968.  
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que não existe) opinião, a mais indicada...”

Sakane reconhecia a senioridade dos membros do grupo, que 

chamava de comissão, mas registrava corretamente que ela não existia. 

De fato, como descrito aqui, o grupo montado por mim sob instruções 

iniciais de Michal e posteriores de André nunca foi parte de qualquer 

estrutura administrativa do ITA, ou de lugar algum. Portanto, nunca 

existiu, no sentido burocrático do termo. Para todos os efeitos, o grupo 

nada mais era do que um conjunto de voluntários.

Em 1º de setembro, Sakane voltou ao ponto:

“Bancando o Advogado do Diabo. As perguntas que lhe faço são as 

seguintes: o que acontece com estes antigos alunos do ITA com o novo diploma 

de Engenheiro? de que data? o currículo mudou muito de lá para cá. Já 

consultaram o CREA quanto aos efeitos? Ou são diplomas simbólicos? Algum 

deles se formou, posteriormente em engenharia, ou todos estão exercendo 

alguma outra profissão? Algum deles tem o registro no CREA? Existe algum 

outro precedente em alguma outra Universidade?”

Eu conhecia as belas trajetórias profissionais de cada um dos alunos 

desligados às vésperas de suas formaturas63, mas não tinha respostas às 

outras perguntas do vice-reitor. Escrevi a ele, no mesmo dia:

“Quase todas, senão todas as questões que você levanta foram discutidas 

pelo grupo. Não sabemos responder a maior parte delas. É também (mas não 

só) por causa disso, Sakane, que considero você uma peça absolutamente 

chave e essencial nesse processo todo, já que, mais do que Vice-Reitor, você é 

63 - Esmanhoto foi diretor de tecnologia do Serpro e foi Chief of Informatics Operations 
- CIO da Promon, da Embratel e da Vesper; Ezequiel foi diretor de operações do 
Serpro e da Datasus; Farias saiu do ITA diretamente para Michigan, onde, mesmo 
sem a graduação completa, fez mestrado e doutorado e depois, foi professor da 
Unicamp; Tokoro foi funcionário da IBM ao longo de toda a vida profissional; Salazar 
e Trevisan já tiveram suas trajetórias profissionais descritas anteriormente.  
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respeitado, tem liderança e é um formador de opinião. Eu gostaria muito de ver 

você comprando essa ideia.

Em sua tréplica, feita logo em seguida, Sakane levantou preocupações 

pertinentes e abordou questões que se revelaram premonitórias:

“...a Comissão (que não existe) apresente uma ‘solução’ para a questão (a 

concessão do diploma de engenheiro) e se alguém atrapalhar (e.g., os diplomas 

são assinados pelo Reitor e pelo Diretor do CTA: se o Diretor consultar a 

Assessoria Jurídica e eles emitirem um parecer de que ‘não há embasamento 

legal’ para o Diretor assinar), a culpa recai sobre a atual administração do 

ITA, por não implementar o que um grupo de notáveis, a AEITA, o CASD e 

os componentes da ita-net sugeriram para a reconciliação... O Ferolla talvez 

possa contribuir melhor, já que foi Diretor do CTA: assinaria, ele, tal Diploma? 

Sendo mais antigo, e também superior, ele acha que o MB Ribeiro assinaria 

como Diretor? E note que este já está de saída. Será que o novo (dizem que seria 

o MB Vianna) assinaria? O Prof. Cecchini foi Reitor e conhece, mais do que 

ninguém, o ITA: se fosse ele o Reitor hoje, que caminhos ele veria, do ponto de 

vista de condições objetivas?”

Os questionamentos do vice-reitor eram duros, mas pertinentes, e 

as preocupações dele também eram as minhas. Com a autorização de 

Sakane, encaminhei seus e-mails a todos os membros do GS. A primeira 

resposta chegou no dia 3 de setembro e era do Brigadeiro Ferolla que, 

em síntese, dava razão a Sakane e lembrava que ele também havia 

levantado a questão sobre qual seria a reação da Congregação. E 

concluía:

“De qualquer forma, o diploma, mesmo sendo virtual, seria uma 

demonstração pública de reconciliação. Quanto à legalidade, somente o ITA 

poderia opinar. Por essa razão, a opinião do grupo é no sentido de sugerir a 
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solução e não a impor a quem de direito e mesmo que seja considerada inviável 

pelos aspectos formais e legais, já constituiu uma mudança de postura com o 

passado. Eu o assinaria.”

A frase final de Ferolla voltaria a minha mente inúmeras vezes:

“Eu o assinaria”.

A terceira reunião do grupo: 6 de setembro 
de 2003

Na segunda reunião GS ficara decidido que o CASD e a AEITA 

seriam convidados e a tarefa de fazer os convites coubera a mim. Não foi 

difícil contatar e confirmar a presença dos alunos, mas tive dificuldades 

com a AEITA. Tentei inúmeros contatos por e-mail e pelo telefone com 

Decio Fischetti64, então presidente da AEITA, mas ele não atendia meus 

telefonemas, não respondia meus e-mails e não retornava meus recados. 

No dia 29 de agosto, escrevi mais uma vez a ele:

“Decio, liguei ontem à noite e hoje pela manhã diversas vezes para o 11 

5549... Há outro número em que eu possa localizá-lo?  Se você quiser ligar para 

minha casa à noite, meu número é 12 3941...”

Quando finalmente consegui contato telefônico com ele, Decio me 

disse que morava em São Paulo e tinha dificuldades para participar 

de reuniões aos sábados em São José dos Campos. Então, pediu-me 

que entrasse em contato com o Professor Nizam Omar65, que era o seu 

vice-presidente na direção da AEITA. Por indicação de Decio, Omar 

representaria a entidade nas reuniões do grupo. Omar foi receptivo ao 

64 - Decio Josué Antonio Fischetti, formado em Engenharia Aeronáutica pelo ITA 
em 1960, presidiu a AEITA entre 2002 e 2003. 
65 - Nizam Omar, formado em Engenharia Mecânica pelo ITA em 1974, foi vice-
presidente da AEITA na gestão em que o presidente era Decio Fischetti.  
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meu convite, mas me disse que tinha limitações de agenda: 

“Muito grato pelo convite e gostaria muito de participar dessa reunião 

com colegas amigos e apaixonados pelo ITA. Infelizmente nesse dia estarei 

ministrando aulas... o dia todo. Farei um intervalo nesse horário para 

cumprimentá-los e desculpar-me pessoalmente.”   

Quanto ao documento, Hermano preparou a primeira versão que foi 

revista por todos e sofreu modificações até a convergência final – esse 

tipo de procedimento passaria a ser o modus operandi comum a todos os 

documentos gerados pelo GS. No dia 5, véspera da terceira reunião do 

GS, dei a todos o comunicado da pauta:

“Segue o texto, agora numa tentativa de versão final a ser assinada por todos 

nós na reunião de amanhã (06/Set) às 9h00. Ainda há tempo para eventuais 

sugestões de correção pelas quais fico aguardando. Infelizmente o presidente 

do CASD... estará ausente da cidade, amanhã. Representando-o, às 10h30 

receberemos a visita dos alunos... Receberemos também o nosso colega Nizam 

Omar, vice-presidente da AEITA. Vejo-os amanhã.”

A terceira reunião foi realizada e sua pauta foi cumprida. Os alunos 

do CASD e o Professor Nizam Omar compareceram e tomaram 

conhecimento da iniciativa, porém apenas verbalmente. O documento 

que o grupo preparara seria entregue ao reitor na segunda-feira, dia 8 

de setembro, e deveria permanecer inédito até lá. Caberia ao reitor dar 

publicidade a ele como, quando e se entendesse que devesse fazê-lo. 

Como previsto, o documento foi entregue às no dia 8, às 14h. Estavam 

presentes, por parte do GS, André, Cecchini, Esmanhoto, Ferolla, Pazini 

e, agora sentindo-me parte do grupo, também eu. 
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O primeiro pleito
Segue o texto do primeiro pleito entregue pelos membros do Grupo 

dos Sábados ao Reitor Michal Gartenkraut.

São José dos Campos, 06 de setembro de 2003

Ao Magnífico Reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)

Prof. Dr. Michal Gartenkraut

Na fase de diagnóstico dos estudos conduzidos para a elaboração de um 

Planejamento Estratégico para o ITA foram identificados acontecimentos no 

passado que permanecem sem reflexões sobre o seu significado, sem registro 

adequado e sem reparos até o presente. Em particular, o desligamento de alunos 

e professores por razões não acadêmicas representa um grave impedimento 

para que nossa escola, absolutamente singular na história do ensino superior 

no Brasil, pense seu futuro, mantendo-se fiel aos elevados propósitos de seu 

fundador, Brig. Casimiro Montenegro Filho.

Nesse contexto, nós abaixo-assinados, reunidos com o propósito de examinar 

estes eventos passados, da história acadêmica e disciplinar do ITA, solicitamos 

respeitosamente a V. Magnificência o exame das considerações expostas a 

seguir.

O ITA é uma experiência inesquecível para todos os seus alunos. Uma 

experiência que não é apenas acadêmica e de excepcional qualidade como é de 

reconhecimento geral na sociedade brasileira e internacional, mas é, sobretudo, 

uma experiência de vida, proporcionada pelo modo de convivência entre 

alunos e professores no campus, e pelas regras de autodisciplina que a própria 

comunidade se impôs. Este modus vivendi, todos reconhecemos, foi a pedra 

fundamental para cumprimento do princípio estabelecido pelo mencionado 

idealizador deste magnífico empreendimento: uma escola para ensinar e educar. 
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Uma escola, portanto, não apenas para formar engenheiros pela excelência na 

transmissão de conhecimentos, mas também para formar cidadãos e líderes no 

equilíbrio dinâmico entre as aspirações individuais e a construção permanente 

de um universo com regras de interesse coletivo. Por uma preciosa herança, 

de valor inestimável, o ITA, de maneira única em toda a Escola Brasileira, 

estabeleceu que este universo de interesses coletivos fosse cuidado diretamente 

pelos interessados, os alunos, distanciando-se da fórmula corriqueira de regras 

e valores impostos pelas hierarquias usuais de uma instituição de ensino.

Princípios não podem ser transgredidos sem consequências. O que tornou 

o ITA único, diferenciado, experimental, seu princípio de comunidade 

autorregulada, deixou de valer por alguns momentos em sua história. Os 

episódios de desligamentos a que nos referimos, criaram vazios em sua 

identidade e obscureceram a necessária clareza de propósitos em seu projeto de 

futuro. Examiná-los e inventar modos de inibir que continuem contaminando o 

futuro da escola é o dever de todos que estimamos o valor de seu projeto original.

Dentre os episódios por nós examinados, selecionamos os casos de 

desligamento de alunos no segundo semestre do quinto ano, às vésperas de 

suas formaturas. Numa primeira ocasião, em dezembro de 1965, quatro alunos 

foram desligados deste modo: Antônio de Oliveira Farias, Ezequiel Pinto Dias, 

Luiz Maria Guimarães Esmanhoto e Mário Tokoro. Em um segundo episódio, 

ocorrido em 1975, foram desligados dois formandos: Osvair Trevisan e Sérgio 

Salazar. 

Selecionamos tais casos por nos parecerem os mais emblemáticos. São seis 

alunos que vivenciaram a escola em sua plenitude, mas receberam punição que 

lhes foi aplicada às vésperas de seu reconhecimento como engenheiros formados 

pelo ITA. Como todos os seus colegas, não deixaram de se formar como cidadãos, 

mas foram surpreendidos por julgamentos além das regras estabelecidas. Seus 
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desligamentos foram claramente determinados por motivos alheios às regras 

acadêmicas da Direção do ITA e, também, ao conceito de disciplina, conforme 

concebido no universo de regras de autorregulação do corpo discente à época 

em que foram aplicadas.

Dentro do espírito que animou nossos encontros, acreditamos ser justo 

encaminhar, respeitosamente, a V. Magnificência, a reivindicação de que o ITA 

conceda a cada um desses seis alunos o diploma de Engenheiro. Solicitamos que 

esta proposição seja examinada pela Reitoria e pela Congregação do ITA, para 

que juntos encontremos as condições objetivas que permitam concretizá-la.

Um gesto maiúsculo, desta natureza, não tem apenas o propósito de reparar 

o passado, mas, sobretudo, pela sua grandeza e generosidade, se presta à 

construção de um futuro digno e solidário. 

Tem sido uma honra e um privilégio participar das reuniões em que nos 

tem sido dada a oportunidade de servir ao ITA, utilizando os princípios de 

cidadania que a própria escola nos ensinou.

Cordialmente,

André Alckmin, Armando Milioni, Dino Ishikura, Emanuel Fernandes, 

Hermano Tavares, Marco Antonio G. Cecchini, Maurício Pazini Brandão, 

Miguel Taube Netto, Ricardo A. França Leme, Sérgio Xavier Ferolla
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Capítulo 6
O ENCAMINHAMENTO DO 
1º PLEITO E AS TROCAS NOS 
COMANDOS

A Congregação e o Conselho da Reitoria 
tomam conhecimento

Michal apresentou à Congregação do ITA o documento que recebera 

do GS na 1ª Sessão da 365ª reunião ordinária da Congregação do ITA, 

realizada no dia 18 de setembro. O reitor leu o documento em voz alta 

depois de antecipar que não o colocaria em discussão, limitando-se a 

informar que montaria uma comissão para propor seu encaminhamento 

formal à Congregação num futuro próximo. Ao término da leitura, 

lembrando que o assunto não estava em discussão, abriu apenas para 

comentários e pedidos de esclarecimento. O secretário da Congregação 

que fez a ata daquela reunião não registrou isso, mas minhas anotações 

dão conta de que três professores fizeram uso da palavra. O Professor 

Soviero66 se disse simpático ao documento, mas manifestou estranheza 

com o que ele chamou de omissão de algum tipo de reparação a outros 

três colegas de sua turma67 e perguntou se algo seria feito no caso 

deles. O vice-reitor, Professor Sakane, pediu a palavra para também 

se posicionar favoravelmente ao documento e explicar a Soviero que, 

pelo seu entendimento do texto, o mesmo grupo que encaminhara o 
66 - Paulo Afonso de Oliveira Soviero, formado em Engenharia Aeronáutica pelo 
ITA em 1977. 
67 - Soviero referia-se a Clovis, Gallo e Ganzarolli, todos da turma 1977, como ele.  
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documento ao reitor deixava claro que essa era apenas uma primeira 

atitude escolhida como prioritária, mas que a ela deveriam seguir-se 

outras. Soviero mostrou-se satisfeito com a explicação. Finalmente, eu 

mesmo pedi a palavra. Expliquei que, como signatário do documento, 

via-me na obrigação de dizer algo, nem que fosse apenas para que meu 

silêncio não fosse erroneamente interpretado. Expliquei que a história 

do documento era longa e que, para contá-la, eu precisaria explicar 

também como fora formado aquele grupo de voluntários autointitulado 

Grupo dos Sábados, mas isso levaria tempo e aquela não era a ocasião. 

Disse também que o grupo manifestara interesse e disponibilidade para 

comparecer à reunião da Congregação para prestar esclarecimentos 

quando ela debatesse o documento, e só não estava presente naquele 

dia porque o reitor deixara claro que não o colocaria em discussão. 

No dia 29 de setembro, Michal apresentou o mesmo documento ao 

Conselho da Reitoria68 e incumbiu seu chefe de gabinete, Professor 

Porto69, de redigir a portaria de criação da comissão que o examinaria. 

A comissão, que teria por objetivo analisar os aspectos formais do 

documento e propor encaminhamento, teria a presidência do vice-

reitor, Professor Sakane, e mais dois membros: o Professor Danillo70 e o 

Professor Müller71. As escolhas foram bem-feitas. À época, Danillo era o 

decano do corpo docente e Müller era o diretor de ensino da instituição, 

ou seja, era o responsável final pela guarda da documentação de todos 

68 - Conselho formado pelos principais assessores do reitor, incluindo vice-reitor, 
diretores e chefes de divisão. Como assessor do reitor, eu participava e era o 
responsável pela pauta e pela ata das reuniões. 
69 - Protógenes Pires Porto, formado em Engenharia Mecânica pelo ITA em 1973.  
70 - Danillo Cesco, formado em Engenharia Aeronáutica pelo ITA em 1961. 
71 - Carlos Müller, formado em Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica pelo 
ITA em 1977. 
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os alunos e ex-alunos.

Por aqueles dias, troquei alguns e-mails com o Sakane que me 

pareceram merecedores de registro, tanto pela alusão a eventos futuros 

que serão relatados à frente, quanto pelo fato de terem, no tom, algo de 

hilário. Escrevi a ele:

“Almoçando com ele (Michal) na quarta-feira, fiquei com a impressão de 

que ele está com medo de que esse pedido que fizemos seja uma casca de banana 

preparada para ele. Ele disse coisas do tipo ‘estou impressionado como tudo 

andou rápido, como foi tudo consensual’. Confesso que fiquei preocupado. Se 

essa for uma rasteira no Michal, eu terei sido o caminho que levou a ela.”

A resposta de Sakane, como de hábito, foi imediata:

“Mas quem jogou a casca de banana no chão foi ele, ou estou enganado? Foi 

você quem, realmente, comprou e comeu a banana? De quem?”

Trepliquei em seguida:

“Bom, lá sei eu de banana ou de quem a comeu. O que eu quero dizer é que 

se ele esperava de mim algum poder de moderação nas reuniões para evitar que 

a proposição encaminhada fosse tão radical, então, o desapontei.”

Aquele seria outro pensamento que viria a me ocorrer algumas vezes, 

nos meses seguintes. Em conflitos que surgiriam à frente, não faltaria 

quem me acusasse de “manipular” o GS. Achei graça. Fico imaginando 

quem seria capaz de manipular um grupo como aquele, composto por 

pessoas como Cecchini, Ferolla, Hermano... Tenho sérias dúvidas se 

Michal conseguiria. Que dizer de mim, até em idade, o mais júnior72.

72 - Mesmo o Prefeito Emanuel Fernandes, que foi meu aluno no Cursinho CASD, 
preparatório para vestibulares, em 1976, quando eu cursava o terceiro ano do ITA, 
é cerca de seis meses mais velho do que eu. Dino e Pazini, que ingressaram no ITA 
em 1974, como eu, também são mais velhos. Todos os demais, com exceção de 
Salazar, são pelo menos dez anos mais velhos.  
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De qualquer forma, em seu e-mail, Sakane acrescentava, em outro 

trecho, um assunto que viria a dar dor de cabeça ao reitor:

“E outra coisa que ele (Michal) me disse: para acelerar as propostas de 

portarias, pois o Brigadeiro Ribeiro vai ainda estar até o fim de ano (parece que 

não sai mais em outubro) e queria aproveitar isto (muito parecido com o que ele 

falou a respeito do regulamento e o Brigadeiro Reginaldo).”

O Regimento Interno e o Regulamento do 
ITA

Por não ser uma entidade autônoma, o ITA não dispõe de Estatuto 

próprio. As normas a que o ITA obedece são duas: seu Regimento 

Interno e seu Regulamento. O Regimento Interno é um documento 

longo e detalhado (a versão aprovada em 2019 tinha 64 páginas73) que, 

em geral, descreve a estrutura da instituição (reitoria, pró-reitorias, 

divisões etc.) definindo suas atribuições. Sua aprovação, à época em 

que Michal era reitor do ITA, cabia ao então diretor do CTA. Já o 

Regulamento é um documento mais enxuto (a versão aprovada em 2019 

tinha 11 páginas74), mas de mais alto nível. Ele descreve a inserção do 

ITA na estrutura do Comando da Aeronáutica. À época, sua aprovação 

cabia ao diretor do DEPED75.

Quando Michal assumiu a reitoria do ITA, o diretor do CTA era o 

Brigadeiro Ribeiro, já citado, e o diretor do DEPED era o Brigadeiro 

Reginaldo76. Michal tinha boa relação com ambos. O e-mail de Sakane 

aludia ao fato de que o reitor lamentara uma perda de oportunidade 
73 - Ver: www.ita.br/adm/legislacao, acesso em 05/10/2020. 
74 - Ver: www.ita.br/adm/legislacao, acesso em 05/10/2020. 
75 - DEPED – Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da Aeronáutica. O 
reitor do ITA era subordinado ao diretor do CTA que, por sua vez, era subordinado 
do diretor do DEPED. Ver detalhes na Lista de Siglas. 
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(Reginaldo deixara o DEPED em julho de 2003) e não queria perder 

outra (Ribeiro deixaria o CTA em alguns meses). 

Explico-me melhor: ao longo de todo o ano de 2002 e no primeiro 

semestre de 2003, uma comissão formada por Michal, a qual eu 

compunha, se debruçara sobre esses dois documentos e propusera 

uma série de alterações, no contexto do Planejamento Estratégico que 

Michal conduzira em 2002 e dos problemas que ele havia mencionado 

em seu discurso de posse. O novo Regimento Interno mudava 

completamente o antigo. Os departamentos eram extintos, eram 

criadas pró-reitorias, enfim, eram duas estruturas administrativas 

totalmente diferentes. As modificações no Regimento Interno exigiam 

que um novo Regulamento também fosse aprovado, pois, mesmo 

sendo bem mais enxuto, o Regulamento começa apresentando a 

estrutura básica interna do ITA. Como essa estrutura mudava, um 

novo Regulamento precisava ser aprovado. 

Havia outras razões, também. Michal buscava mudanças que 

aumentassem a autonomia do ITA – entre outras inovações, ele 

incluíra a proposta de instalação de um Comitê de Busca para a 

escolha do reitor. Em seus despachos regulares com Ribeiro, seu 

chefe imediato, e nos eventuais encontros informais com Reginaldo, 

de quem era amigo, Michal mantinha-os informados das mudanças 

que os documentos sofreriam. Portanto, ele contava com a imediata 

aprovação de cada um deles assim que o ITA os encaminhasse. 

Mas o terrível acidente de Alcântara, a 22 de agosto de 2003, mudou 

esse cenário. O Brigadeiro Ribeiro tinha sob sua responsabilidade, 

76 - Reginaldo dos Santos, formado em Engenharia Eletrônica pelo ITA em 1970, 
seria reitor do ITA do final de 2005 a 2011.  
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exatamente no mesmo nível hierárquico do ITA, o Instituto de 

Aeronáutica e Espaço (IAE), que era o responsável pela preparação 

do VLS e por seu lançamento. Depois de um acidente daquelas 

proporções, com 21 vítimas fatais, o grau de acesso de Michal a 

Ribeiro foi drasticamente reduzido, uma vez que as investigações 

subsequentes, por sua importância e magnitude, monopolizavam 

praticamente todo o tempo e a atenção do brigadeiro. Em seu e-mail, 

Sakane aludia ao fato de que Michal não queria perder a oportunidade 

de ter o novo Regimento aprovado por Ribeiro antes da saída deste 

da Direção Geral do CTA, não porque imaginasse que o sucessor de 

Ribeiro poderia apresentar resistência a mudanças tão amplamente 

justificáveis, bem aceitas e aguardadas pela comunidade iteana, 

mas porque o novo diretor provavelmente desejaria se inteirar com 

calma do assunto. Com razão, é claro, mas isso levaria tempo. Por 

isso, Michal lamentava a perda de oportunidade com Reginaldo, que 

deixara o DEPED antes de aprovar a mudança no Regulamento.

O fator tempo preocupava Michal também por sua audácia. No seu 

melhor estilo, para ganhar tempo e queimar etapas, o reitor propusera 

que o ITA já começasse a funcionar dentro da nova estrutura, ainda 

que informalmente, para que ela fosse testada e estivesse azeitada, 

quando fosse formalizada. Nas palavras do reitor, era a coexistência 

do ITA real (ou, de direito, mas, na prática, o antigo) com o ITA 

virtual (o novo, ou futuro). A consequência disso era a de que, por 

algum tempo, haveria pessoas ocupando cargos de direito (como as 

chefias de departamento, previstas no regimento antigo) e, outras, 

de fato (como as novas pró-reitorias que, formalmente, ainda não 

existiam). Obviamente, aquele era um equilíbrio instável e propenso 
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a conflitos, até porque envolvia funções gratificadas igualmente de 

direito e de fato77.

O e-mail de Sakane era sinistramente premonitório. Ribeiro 

deixaria o CTA em fevereiro de 2004 sem assinar as mudanças no 

Regimento Interno que o ITA havia encaminhado à Direção do 

CTA ao final de 2003. Ele foi substituído pelo Brigadeiro Viana78, 

enquanto Reginaldo, no DEPED, já havia sido substituído pelo 

Brigadeiro Bambini79. As dificuldades que Michal teria com cada um 

deles seriam imensas.

77 - Coisas como Cargos de Direção (CD) e Funções Gratificadas (FG), bem 
conhecidas de quem atua na área pública federal.
78 - Brigadeiro Adenir Siqueira Viana. 
79 - Brigadeiro Sérgio Pedro Bambini. 
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Capítulo 7
O SÁBADO DAS ORIGENS DE 
2003

Sábado das Origens: o antes
O GS voltou a se reunir no dia 4 de outubro com o propósito de 

elaborar propostas voltadas aos demais 15 alunos do ITA desligados 

por motivos políticos, mas não às vésperas das suas formaturas. Como 

nesse dia eu dava aulas em um dos programas de pós-graduação do 

ITA, não pude comparecer à reunião da qual meu colega Dino, em 

substituição a mim, foi o anfitrião e secretário. As propostas que o 

grupo esboçou nessa reunião voltaram a ser discutidas nas reuniões 

subsequentes. A imediatamente seguinte foi realizada duas semanas 

depois, no dia 18. Escrevi a Omar, que o presidente da AEITA apontara 

como seu representante junto ao grupo, convidando-o a participar 

dessa reunião:

“Escrevo a respeito daquela comissão que você conheceu na sala de reuniões 

da Reitoria, num sábado, que está estudando o caso dos iteanos desligados por 

razões não acadêmicas. Teremos uma nova reunião neste próximo sábado, dia 

18, das 9h00 às 11h30, no mesmo local, e todos nós gostaríamos muito que você 

comparecesse em nome da AEITA. É possível?”

Omar me ligou confirmando participação na reunião e eu comuniquei 

isso aos membros do grupo com cópia a ele:

“Estive hoje com o Nizam Omar, vice-presidente da AEITA, que nos lê em 

cópia. Informo a todos que já a partir deste próximo sábado, 18/out, ele passará 
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a se reunir conosco como representante da AEITA no grupo.”

Compromissos pessoais impediram as presenças de Emanuel, Ferolla 

e França Leme à reunião do dia 18, realizada no local e horário habituais. 

Todos os demais nos reunimos na companhia de Omar, representando 

a AEITA80. O objetivo principal era o de nos prepararmos para o SDO 

que seria realizado no dia 8 de novembro. Decidimos que Esmanhoto 

prepararia um texto que seria encaminhado aos ex-alunos antes do 

SDO, informando-os que o evento reservaria um horário destinado 

à divulgação dos trabalhos que o grupo vinha desenvolvendo. Omar 

providenciaria a divulgação desse texto via lista de e-mails da AEITA 

e para que uma cópia dele fosse entregue a cada pessoa quando ela se 

registrasse no SDO. Omar também providenciaria para que o grupo 

tivesse 45 minutos reservados para se dirigir à plateia do SDO. Nesse 

intervalo, Cecchini, eu, Ferolla (ou Pazini, já que Ferolla não estava 

presente) e Hermano falaríamos. Omar seria uma espécie de mestre de 

cerimônias, introduzindo o assunto e apresentando brevemente cada 

orador. Cecchini falaria sobre a crise do ITA de 64/65, incluindo o caso 

dos afastamentos dos professores Arp Procópio de Carvalho e Szmul 

Jacob Goldberg (Kuba); eu, sobre a formação do grupo; Ferolla (ou 

Pazini) leria o documento encaminhado ao reitor – a essa altura, ele já 

era público havia mais de um mês, desde que Michal dera conhecimento 

dele à Congregação; finalmente, Hermano falaria sobre as demais ações 

em curso no contexto da reconciliação do ITA com seu próprio passado. 

Ficou decidido ainda que Esmanhoto, Gilcio e Hermano preparariam 

um documento para angariar assinaturas de apoio às medidas propostas 

pelo grupo. Essa decisão foi tomada porque havia evidências de que a 

80 - Ver foto 2, Anexo 1.  
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comissão formada por Sakane, Danillo e Müller enfrentava dificuldades 

para encontrar um caminho, burocrática e legalmente defensável, para 

encaminhar a proposta do GS à apreciação da Congregação do ITA. O 

grupo imaginou então que seria útil informar a Congregação de que 

havia um forte apoio da comunidade em torno dessa proposta. 

Os textos seriam escritos por aqueles que os leriam e previamente 

submetidos a todos os demais, visando ajustes, correções, coerência 

na argumentação e harmonia nos discursos. Finalmente, decidimos 

ainda que Esmanhoto tentaria localizar a família do Professor Arp, 

Hermano faria o mesmo no que diz respeito ao Professor Kuba e eu 

e Dino procuraríamos elucidar o caso do Brigadeiro Dirceu de Paiva 

Guimarães. 

Dessa reunião, faço dois destaques. 

O primeiro é que surgia o caso do Brigadeiro Dirceu de Paiva 

Guimarães, que já apareceu neste livro. Ele fora citado por Cecchini, 

que guardava na memória que Dirceu dirigira o CTA em 1962, mas seu 

nome não aparecia na Galeria oficial de ex-diretores. Aparentemente, 

Dirceu fora expurgado dessa galeria depois de ter sido afastado 

compulsoriamente para a reserva pelo ato número 3, de 11 de abril de 

1964. Cecchini apontara que, no âmbito de um Projeto Reconciliação, 

esse caso também merecia ser reparado. Ninguém além do próprio 

Cecchini conhecia esse assunto, nem os militares do grupo, mas todos 

concordaram. Afinal, era Cecchini quem falava. 

O segundo destaque é a presença do vice-presidente da AEITA 

tomando parte de toda a reunião como representante da associação, 

acatando decisões e assumindo tarefas decorrentes das decisões 

tomadas. Esse registro é importante para o bom entendimento do que 
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se passaria no SDO que ocorreria no dia 8 de novembro.

Depois da reunião, tive duas viagens profissionais quase seguidas 

para participar de Congressos Acadêmicos nos quais eu e meus alunos 

tínhamos trabalhos aceitos para apresentação e publicação nos anais. 

O primeiro deles foi em Ouro Preto, MG, de 20 a 24 de outubro, e o 

seguinte em Natal, de 3 a 7 de novembro. Aqueles eram tempos em 

que as conexões de internet eram frequentemente precárias. Assim, não 

tive oportunidade de acompanhar de perto a redação de cada um dos 

documentos que ficaram de ser produzidos na reunião do dia 18 de 

outubro. 

Quando retornei da primeira viagem, tomei conhecimento de que, 

ao contrário do que havia sido combinado com o Professor Omar, vice-

presidente da AEITA, a pauta preliminar da Assembleia da associação 

no SDO não reservava um momento para a apresentação dos trabalhos 

do GS. No domingo, dia 26, busquei informações junto a Omar por 

e-mail:

“Gostaria de saber se você já tomou alguma providência para agendar 

um horário reservado para nosso grupo no próximo Sábado das Origens. O 

Dino (que nos lê em cópia, por citado) procurou se informar a respeito com a 

Mônica81 e ela disse que ainda não sabia de nada. Seria importante fazer isso 

rapidamente, pois queremos enviar um e-mail a todos os ex-alunos (você deve 

ter lido o texto proposto pelo Esmanhoto para esse fim) mencionando o assunto 

de que estaremos tratando no Sábado das Origens. Estou um pouco preocupado 

com a organização das coisas”.

A resposta veio no dia seguinte, também por e-mail:

“Agendei com o Décio para as 10h conforme havíamos combinado... Ele 

81 - Monica Neves, então secretária da AEITA.  
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acha que teremos em torno de 20 minutos.”

Encaminhei o e-mail de Omar aos membros do GS e colecionei 

desapontamentos em respostas. “Vinte minutos?”, me perguntavam. 

Aquilo era menos da metade do que havíamos combinado! E nós 

sabíamos que havia uma grande expectativa da comunidade de ex-

iteanos em relação àquele SDO. Mesmo sem darmos publicidade 

à existência e às iniciativas do GS, o assunto já era bem conhecido, 

até porque o comunicado do reitor à Congregação tornara público o 

documento que havia sido entregue a ele pelo grupo. Àquela época, as 

redes de comunicação por e-mails dos ex-alunos do ITA já eram ativas. 

Era sabido que àquele SDO iriam alunos que não estavam habituados a 

comparecer a edições anteriores e só o fariam por conta desse assunto 

específico, que era do interesse deles. 

Apesar disso, não protestamos, limitando-nos a nos reprogramar. O 

tempo não seria suficiente para a leitura de todos os documentos, então, 

faríamos apenas alguns comunicados da iniciativa e disponibilizaríamos 

os documentos nas redes.  

Às 10h39 da manhã do sábado, 1º de novembro, enviei ao Omar 

os dois primeiros documentos que estavam prontos. No e-mail de 

encaminhamento, tomei o cuidado de incluir, como copiados, o 

presidente da AEITA, Decio Fischetti, assim como o e-mail institucional 

da associação (à época, aeita@netvale.com.br), que chegava às 

secretárias. No meu e-mail, eu registrava:

“Seguem attached os seguintes textos: SDO Texto 1: Texto para divulgação 

prévia, pela AEITA, conclamando a presença dos iteanos ao Sábado das Origens; 

SDO Texto 5: Texto visando adesões. Conforme combinado, peço que você 

divulgue os 2 textos por e-mail para todo o mailing list da AEITA e também, se 
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possível, coloque-os no ‘site’ da AEITA. Peço também que você produza cerca 

de 500 cópias de cada um dos textos para distribuição no próprio Sábado das 

Origens, no ato da inscrição. Finalmente, peço que você produza uma lista de 

adesões, que é a finalidade do Texto 5, para que aqueles que o apoiam possam 

registrar seu nome, documento de identidade, turma e assinatura.”

Um minuto depois, às 10h40, voltei a escrever aos mesmos 

destinatários:

“Em tempo, o título do nosso evento ficou: ‘Histórias para contar, mas não 

para repetir’82.”

Na noite do dia 2, horas antes da viagem da qual eu só retornaria na 

noite do dia 7, véspera do SDO, voltei a escrever a Omar:

“Estive hoje, domingo, 02/nov, na residência do Brig. Ferolla, a convite dele. 

Ele me disse que está de acordo com os textos atuais e que aceita ser o leitor da 

carta que encaminhamos ao Reitor. Podemos montar a programação do Sábado 

das Origens sob essa hipótese, portanto. Ele também me entregou uma cópia 

do Diário Oficial da União de 1961 em que o Presidente da República, João 

Goulart, nomeia o Brig. Dirceu de Paiva Guimarães Diretor do CTA. E me 

entregou ainda uma relação com os nomes de todos os Diretores do CTA que 

não inclui o nome do Brig. Dirceu. Parece que ele foi sovieticamente apagado 

da história, assunto para nos debruçarmos no futuro.”

Sábado das Origens: o durante
Retornei a São José dos Campos na sexta-feira, 7 de novembro, chegando 

à cidade no início da noite. O SDO seria no dia seguinte. Recebi um 

recado informando-me que diversos membros do GS haviam agendado 

82 - A ideia foi de Esmanhoto. Esse título alude ao livro “Histórias para contar”, 
que é periodicamente produzido pela AEITA e traz relatos pitorescos de ex-alunos 
à época em que cursaram o ITA.  
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um jantar para a Pizzaria Villa d’Aldeia, tradicional restaurante da 

cidade, e que o jantar teria início às 22h. Fui para lá onde encontrei Dino, 

Esmanhoto, Hermano, Pazini, Salazar e Taube. Além deles, também 

estavam os ex-alunos Ezequiel, Cesar Salim, Raymundo Oliveira e 

Raimundo Pereira83, que faziam parte do grupo de 12 alunos desligados 

em 1964 e compareciam a um SDO pela primeira vez. E só o faziam, 

registre-se, pelas informações prévias que haviam circulado a respeito 

do caráter especial daquele evento. O clima era, simultaneamente, 

festivo – era sempre assim que os iteanos se confraternizavam – e de 

indignação. Eles me contaram que, demonstrando enorme irritação 

diante da iniciativa, o Presidente da AEITA, Decio Fischetti, limitara 

o tempo de comunicação do grupo a cinco minutos (!) e proibira a 

distribuição dos documentos que ele chamara de “ofensivos”, e dos 

quais ele alegava que só tomara conhecimento na véspera do evento. 

Taube nos contou que tentara argumentar com ele, mas fora tratado de 

forma rude. Decio não demonstrara qualquer disposição ao diálogo84. 

Tive dificuldades para compreender o que estava havendo e ainda 

acreditava num grande mal-entendido. No dia seguinte, fui bem cedo 

ao ITA, disposto a conversar com Decio e com Ozires Silva85, que era 

candidato único e, na assembleia daquela manhã, seria eleito presidente 

da AEITA para a gestão do biênio 2004-2005. Conversei com ambos 

separadamente, pois logo encontrei Decio e, só posteriormente, Ozires. 

83 - Cito de memória e posso ter me enganado em uma ou mais presenças ou 
ausências. 
84 - Os eventos do “Sábado das Origens”, de fato, começam na véspera, sexta-
feira, quando ocorrem algumas atividades no final da tarde e início da noite. Foi 
nesse momento que Taube e outros membros do grupo conversaram com Decio e 
foram surpreendidos pelas decisões dele. 
85 - Ozires Silva, formado em Engenharia Aeronáutica pelo ITA em 1962.  
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Meus argumentos com ambos foram os mesmos: (a) Decio foi 

convidado a participar das reuniões do grupo e foi ele quem nos 

indicou Omar para representá-lo; (b) Omar acompanhou as reuniões, 

sempre esteve a par de tudo e concordou com as decisões tomadas, 

jamais fazendo objeção a elas; (c) Decio recebeu cópias dos documentos 

com pelo menos uma semana de antecedência, pois eu mesmo as enviei 

a ele e à secretaria da AEITA; (d) o objetivo da iniciativa era o bem do 

ITA, tanto assim que o reitor e a Congregação estavam informados de 

tudo. E, finalmente, aquele que eu julgava ser meu trunfo final: (e) como 

alguém poderia suspeitar das intenções de uma iniciativa ou considerar 

ofensivos documentos que tinham como cossignatários pessoas como o 

Professor Cecchini e o Brigadeiro Ferolla?

Decio me recebeu rispidamente, com má vontade e nenhuma 

educação. Compreendi rapidamente o que Taube quis dizer quando 

nos contou que o presidente da AEITA fora rude com ele, na véspera. 

Mas o que me surpreendeu, de fato, foi ouvir as coisas que ele disse a 

respeito do seu vice-presidente. As palavras ofensivas e de baixo calão 

que Decio empregou para o Professor Omar foram suficientes para que 

eu compreendesse que a relação entre ambos não era exatamente de 

apreço e confiança, ao menos por parte de Decio. Claro que, nesse caso, 

ficava a questão: então, por que ele indicara Omar para representá-lo 

nas reuniões do GS? 

Quanto a Cecchini e Ferolla, Decio não chegou a ofendê-los tanto 

quanto fizera com Omar, mas chamou-os a ambos de “troublemakers”. 

Assim mesmo, em inglês.

Ao contrário de Decio, Ozires foi atencioso e me ouviu com educação, 

mas alegou que ainda não tinha cargo na administração da AEITA e que, 
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portanto, nada poderia fazer. Diante da minha insistência, impacientou-

se:

“Professor, meu coração chora86, mas já lhe respondi. E agora estou 

ocupado.”

Foi um dia terrível. 

O primeiro dos textos preparados pelo GS, que tinha por título “A 

AEITA convida”, circulara na ita-net e em vários grupos de e-mails de 

turmas iteanas. O texto tratava do acordo que o GS havia feito com a 

AEITA representada pelo seu vice-presidente, Professor Omar:

“O ‘Sábado das Origens’ deste ano contém um evento muito especial na 

sua programação. Trata-se de uma comunicação a respeito dos esforços que 

estão sendo feitos para reintegrar na história de nossa comunidade um grupo 

de alunos e professores que foram desligados por razões políticas nos anos de 

1964, 1965 e 1975... Neste “Sábado das Origens” a AEITA quer somar sua 

contribuição às iniciativas desse grupo para que o ITA promova efetivamente 

uma reconciliação exemplar para si mesmo e para a sociedade brasileira. 

Queremos de fato ‘nossas origens’ plenamente revitalizadas. Não deixe de vir 

ao ITA neste ’Sábado das Origens’. Compareça à comunicação que será feita 

no sábado, dia 8 de novembro, às 10h00, no Auditório Lacaz Neto. Saiba quem 

são os integrantes do grupo que faz a proposição de atos de reconciliação e o 

andamento dos trabalhos. E saiba ainda como todos nós, ex-iteanos, podemos 

contribuir para que nossa escola continue sendo única, porque capaz de gestos 

também únicos.”

Estimulados pelo convite, muitos alunos punidos por motivos 

políticos compareceram àquele SDO. Vários o fizeram na companhia de 

86 - Jamais esqueci a figura de linguagem que Ozires empregou para encerrar a 
conversa.  
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familiares e de amigos e colegas de turma. Alguns vieram de longe, de 

outros estados da federação. Eles haviam entendido que compareceriam 

a uma cerimônia que, de alguma forma, teria uma parte destinada a eles, 

a seu conforto, à reparação das injustiças de que haviam sido vítimas 

no passado. Chegaram sorridentes, num clima festivo, mas foram 

percebendo aos poucos que não haveria documento algum a ser entregue 

e que a única menção ao assunto, que seria brevíssima, contrastaria com 

a expectativa gerada nos dias anteriores, principalmente entre os que 

haviam sido punidos por motivos políticos. Compreenderam também 

que haviam viajado de longe para encontrar, novamente, no ambiente 

da escola, a mesma atitude autoritária e avessa ao diálogo da qual 

haviam sido vítimas décadas atrás. E, isso tudo, depois de se saberem 

convidados especiais no contexto de um projeto que tinha por título 

Projeto Reconciliação.

Enquanto o evento se realizava dentro do Auditório Lacaz Netto, o 

maior do ITA, com capacidade aproximada de 600 lugares, seguindo 

a agenda arbitrada por Decio que não previa espaço para a fala dos 

membros do GS87, fora dele havia gente reclamando em altos brados. 

Aos berros, de fato. Muitas dessas reclamações e pedidos de explicação 

se dirigiam a nós, membros do grupo. Compreensivelmente, é claro. 

E, igualmente compreensível, várias delas a mim, em particular, pelas 

funções que eu ocupava, de assessor do reitor e secretário do GS. 

Em dado momento, parecendo tratar de um assunto novo e repentino, 

87 - Tudo isso já foi dito, mas é bom lembrar: (a) a agenda de Decio contrariava o 
compromisso que seu vice-presidente, Professor Nizam Omar, estabeleceu com o 
grupo e (b) Decio foi quem o grupo convidou – aliás, fui eu que fiz o convite, ao 
telefone – para participar de suas reuniões. Omar só ocupou seu lugar por indicação 
do próprio Decio diretamente a mim, com a justificativa de que ele morava em São 
Paulo e tinha dificuldades para ir a São José dos Campos aos sábados.  
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Decio, que presidia a reunião, concedeu a palavra a André, seu colega 

de turma88, informando à plateia que ele teria um anúncio a fazer. Ele 

teve menos de cinco minutos, dentro dos quais procurou sintetizar a 

ideia toda, mas, naquele clima de tensão, sem qualquer preparo prévio, 

e com tão pouco tempo, a tarefa revelou-se impossível até para André, 

que não se saiu bem. Quem sabia do que ele estava falando ficou com a 

impressão de que o anúncio era pífio e contrastava com a importância do 

assunto. Quem não sabia, ficou sem entender. Observei que muita gente 

sequer deu atenção, aproveitando aquele aparente “break” irrelevante 

para conversar com a pessoa sentada ao lado, ou ir ao banheiro. 

Ao término da fala de André, Decio teve a coragem de dizer que 

apoiava a iniciativa à qual fez um rasgado elogio. 

Não aguentei a ironia. Abatido, deixei a reunião e fui para a minha 

sala, que ficava próxima do auditório. Colegas do GS viram e me 

seguiram. Outros ex-alunos seguiram a eles. Na minha sala não cabia 

tanta gente, fomos para a sala de reuniões do departamento que, 

mesmo sendo bem maior, também ficou lotada, com muita gente em 

pé. Conversamos por cerca de uma hora. Tentei explicar, mas tive 

dificuldades, pois eu mesmo não estava seguro de compreender o que 

acontecera. Mesmo com mais tempo, não me saí melhor do que André. 

Havia gente chorando.

Sábado das Origens: o depois
Na segunda-feira, dia 10 de novembro, logo pela manhã, escrevi aos 

colegas do grupo:

“Desnecessário dizer que o último sábado foi, creio que para todos nós, um 

88 - Os dois se formaram pelo ITA na turma de 1960.  
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dia constrangedor. Tudo funcionou às avessas e o resultado final foi o de que as 

feridas que desejávamos ver cicatrizadas se abriram um pouco mais. Paciência. 

Foi um dia ruim, e isso é tudo. Ele não modifica a qualidade da nossa causa e 

não deve nos abater. Acho que devemos dar continuidade a nossos trabalhos no 

exato local em que foram interrompidos.”

No dia seguinte, a Coluna de Ancelmo Gois, do jornal “O Globo”, 

trouxe uma pequena nota sobre o assunto. Sob o título “Recaída das 

trevas”, ela registrava:

“Na ditadura, o ITA expulsou alguns alunos por motivos políticos. Entre 

eles, o jornalista Raimundo Rodrigues Pereira. Sábado, na festa de ex-alunos, 

os perseguidos receberiam uma homenagem. Na hora H, o presidente da 

Associação de Antigos Alunos, Décio Fischetti, roeu a corda. Alegou que a 

homenagem criaria constrangimento. Alguns foram embora, revoltados. Um 

deles, o presidente do Clube de Engenharia, Raymundo de Oliveira, expulso 

em 1964.”

Presumo que essa nota foi parar em “O Globo” por obra do próprio 

Raymundo Oliveira, citado pelo colunista. A repercussão foi grande. 

Iteanos que não estiveram presentes ao SDO valeram-se das redes para 

fazer perguntas a respeito do que ocorrera. Queriam saber o que tinha 

havido. Quem respondeu foi Dino:

“Esta nota do Ancelmo Góis é a ponta do iceberg. Eu, Pazini e Milioni e 

vários outros trabalhamos nos bastidores (para) que a homenagem fosse inserida 

no Sábado das Origens... De fato, no Sábado das Origens era para haver uma 

homenagem de reconciliação. Assim, muitos dos que tinham sido punidos (em 

64, 65 e 75) foram convocados para aqui comparecerem. Alguns estavam sem 

vir ao ITA há 40 anos. No entanto, na última hora o presidente da AEITA, Decio 

Fischetti, causou um rebuliço que provocou o maior constrangimento para os 
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que seriam homenageados (e para nós também). Ficamos tentando contornar a 

situação e explicar o que estava acontecendo, mas, por exemplo, o Raymundo 

de Oliveira estava revoltado. Junto com ele estavam Salim, Esmanhoto, Salazar 

etc. Em vez de curar as cicatrizes do passado, acabou-se expondo as antigas 

chagas.”

Nos dias que se seguiram, iteanos de diversas turmas trocaram 

centenas de e-mails comentando o assunto. Após a divulgação da 

participação do vice-presidente da AEITA nas reuniões do GS e dos 

compromissos firmados por ele em nome da instituição com os 

membros do grupo, as críticas ao presidente Decio Fischetti atingiram 

tal proporção que ele se viu obrigado a se manifestar. 

No dia 14 de novembro, Decio escreveu um e-mail que, valendo-se 

da posição de presidente da AEITA, enviou a todos os ex-alunos:

“Depois de ler e ouvir com atenção as críticas, irritações e incompreensões 

compreensíveis dos diretamente envolvidos, gostaria de informar que a AEITA 

e eu particularmente temos acompanhado com muito interesse o assunto da 

reintegração dos colegas em pauta. Estamos diretamente em contato com 

o Reitor Michal, também interessadíssimo no assunto, e todos os contatos 

possíveis de SOLUCIONAR o caso.” 

Consultei Michal imediatamente após ler esse primeiro trecho do 

e-mail e o reitor me assegurou que ele e Decio jamais trataram desse 

assunto. Mais adiante, no mesmo e-mail, Decio fez uma acusação:

“Simplesmente há métodos para resolver, e métodos para simplesmente 

agitar.” 

A tentativa de explicar o impossível valendo-se de uma alegação 

falsa – não faltou quem vazasse o desmentido do reitor – e a acusação de 

Decio geraram uma segunda onda ainda maior de e-mails criticando-o. 
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Precisei acalmar alguns alunos mais indignados, inclusive um colega 

de turma, militar da reserva, que ameaçou devolver seu diploma de 

engenheiro ao ITA em protesto.

Entre os membros do GS, as trocas de e-mails tinham um tom 

comum: foi um problema grave, um dia ruim, as maiores vítimas foram 

os alunos punidos que vieram ao ITA após tantos anos, mas era assunto 

encerrado, não iríamos protestar nem esmorecer. Na segunda-feira, 17 

de novembro, convoquei a todos para uma nova reunião:

“Presumo que todos vocês tenham recebido o e-mail do Decio em que ele se 

refere às atividades do nosso grupo como ‘agitação’, palavra que, até onde eu 

me lembre, há cerca de 20 anos deixou de fazer parte do vocabulário político 

da Democracia em que vivemos. Acho que não devemos responder a mais 

essa grosseria assim como também acho que não devemos nos abater com os 

incidentes do fatídico Sábado das Origens... É nesse contexto, portanto, que 

convido todos a uma nova reunião, no sábado, dia 29 de novembro, às 9h00, 

para discutir a nossa estratégia para os próximos passos...”

Michal teve um gesto elegante. Pediu-me que fizesse uma lista de 

e-mails dos alunos punidos por motivos políticos que estiveram no 

SDO e, no dia 20, enviou a eles a seguinte mensagem:

“Caríssimos amigos e colegas, Lamento que em alguns aspectos o último 

Sábado das Origens tenha sido frustrante para todos nós, pois, me incluo entre 

os desapontados, como Reitor e como ex-aluno. A qualquer outra hipótese, 

prefiro crer que tudo tenha sido consequência de alguma falha de comunicação. 

Entretanto, pequenas falhas podem ter grandes consequências, e foi o que ocorreu 

no caso do desnecessário constrangimento pelo qual vocês passaram. Gostaria, 

pelo momento, de lhes dizer duas coisas. Em primeiro lugar, que no ITA o tema 

da reconciliação com o seu passado está recebendo um tratamento prioritário, 
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com o merecido respeito. Trata-se não apenas de encontrar uma forma adequada 

de fazer justiça em relação a eventos ocorridos no passado, mas da necessidade 

urgente de preencher um enorme vazio no presente, promovendo o reencontro 

da Escola com o que, talvez, ela tinha e, espero, tem de melhor - a Disciplina 

Consciente. Essa providência é, sem dúvida, uma condição necessária para que 

o ITA possa continuar sendo, como foi no passado, um exemplo de competência 

e dignidade para as novas gerações e para o sistema educacional brasileiro em 

geral. Nesse sentido, a presença maciça de todos vocês no “Sábado das Origens” 

foi um alento para nós, um fato muito significativo, que demonstra a nossa 

eterna ligação com esta Instituição singular e que nos encoraja a prosseguir 

na luta por um ITA melhor. Por isso, em nome do ITA, quero agradecer-lhes. 

Não será um episódio menor, embora triste, a impedir a continuidade dessa boa 

causa. Em segundo, que no final daquele sábado eu tive a satisfação de receber 

alguns de vocês na minha residência. Desejo que a agradável conversa que lá 

iniciamos tenha continuidade. Por isso, reitero o convite aos que estiveram 

presentes, a retornar, e aos que não puderam, que venham me visitar. Enquanto 

a discussão está viva, quero que saibam que vocês todos são e serão sempre 

muito bem-vindos ao ITA e à casa do Reitor.”

O abraço negado
Tudo o que se passou naquele SDO seria bastante premonitório. 

Decio Fischetti não seria o único a posicionar-se contra a iniciativa do 

Reitor Michal. Outros viriam a fazê-lo e, como Decio, adotariam uma 

posição preconceituosamente contrária sem demonstrar qualquer 

interesse em compreendê-la, conhecer sua natureza ou identificar seus 

propósitos. Negariam assim, o abraço coletivo que lhes era oferecido 

pelo reitor. E, também como Decio, evitariam o confronto direto, 
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valendo-se de subterfúgios e hipocrisias, como as de acusar as iniciativas 

de  “ofensivas”. 

A respeito dessa acusação específica, retorno aos trabalhos da 

Comissão da Verdade Michal Gartenkraut (CVMG), à qual também 

encaminhei o texto que, por oportuno, no contexto da acusação de 

“ofensa”, reproduzo aqui89.

“Um dos grandes perigos das generalizações equivocadas e dos estereótipos 

é o de se transformarem em formas explícitas de preconceito. Os exemplos são 

inúmeros: todos os políticos seriam corruptos; advogados, ladrões; padres, 

pedófilos. Obviamente, nenhuma dessas ofensivas tolices se sustenta. Da mesma 

forma, tampouco se sustenta a generalização que sugere que todos os militares, 

e apenas eles, teriam sido responsáveis pela ditadura iniciada com o golpe de 31 

de março de 1964. É claro, foram militares que deram sustentação ao golpe com 

as armas cuja guarda lhes havia sido confiada pelo povo, por força constitucional 

e para uso restrito em sua defesa. E, que ninguém se engane, o uso dessas armas 

em tal contexto constituiu crime de traição à pátria. Mas esses foram crimes 

individuais e como tais devem ser tratados. Não cabe imputá-los coletivamente 

a toda a corporação. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica nunca torturaram 

ninguém. Não foram essas instituições que assassinaram e desapareceram com 

os corpos de cidadãos brasileiros. Quem o fez, e quem os comandou, foram 

pessoas físicas, criminosos individuais. De fato, chamar a ditadura de 1964 

de ditadura militar é um equívoco que oblitera relevantes verdades daquele 

período. Por exemplo, a de que algumas das mais entusiasmadas adesões ao 

golpe foram protagonizadas por civis, particularmente aqueles que compunham 

89 - Comissão da Verdade Professor Michal Gartenkraut, Relatório Final em CD, 
Anexos I e II.  
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a elite econômica que controlava os principais meios de comunicação e incitava 

a população contra o governo constitucional. E havia dentre eles alguns 

supostos intelectuais de alta cepa. Não há como esquecer que o redator do Ato 

Institucional Nº 5, documento que talvez se constitua na síntese definitiva das 

arbitrariedades daquela época, foi um civil, professor universitário, catedrático 

de direito do Largo São Francisco e ex-Reitor da USP (Universidade de São 

Paulo). Tampouco é possível esquecer as muitas centenas de militares que se 

mantiveram fiéis ao governo constitucional e opuseram-se ao golpe. Justamente 

por isso, foram brutalmente perseguidos, muitos foram expulsos da corporação. 

É suficiente lembrar que, nos meses que se sucederam ao golpe, 24 dos 91 oficiais 

generais foram expurgados de seus cargos. Portanto, ainda que a persistência 

do sentimento antimilitar em alguns daqueles que foram vítimas da ditadura 

de 1964 e a ela se opuseram possa até ser compreensível, pois os generais-

ditadores que usurparam a presidência da república eram a cara do regime 

de exceção, a verdade é que essa generalização não tem respaldo histórico. E, 

este é um ponto crucial, a mais nefasta astúcia daqueles que cometeram ou 

defendem os que cometeram crimes individuais à época é justamente a de nutrir 

esse falso estereótipo. Assim, procuram transformar a crítica à ditadura em 

insulto às Forças Armadas. A denúncia da tortura, em ofensa à farda. E a 

tentativa do estabelecimento da Verdade, em revanchismo contra a instituição. 

Com isso, buscam, covardemente, a proteção da solidariedade da corporação. 

Os militares e as instituições que os abrigam, que são patrimônio nacional a ser 

protegido e preservado, precisam ser libertados desse jugo. A lógica, de fato, é 

bastante simples e direta: há que se reconhecer inicialmente, com objetividade 

e pragmatismo, que, neste início de século XXI, as corporações militares 

continuam a ser uma necessidade geopolítica. O Brasil, portanto, como qualquer 

nação, precisa delas. Ora, o Brasil precisa de médicos?  Que sejam os melhores 
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médicos que puderem ser. De advogados?  Idem. De engenheiros, arquitetos, 

alfaiates?  Idem. O corolário é óbvio: o Brasil precisa dos militares?  Então, que 

sejam os melhores militares que puderem ser. Não há sentido em se opor ao que 

é necessário. Que os militares sejam libertos da culpa que não merecem carregar 

coletivamente, como corporação, pelos crimes individuais de alguns, mesmo 

que sejam muitos, e que sejam treinados para conhecer, defender e reverenciar 

a constituição, a pátria e, sobretudo, a Verdade.” 
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Capítulo 8
O TRABALHO CONTINUA

A última reunião do grupo em 2003
Por mais traumático que tenha sido, o incidente provocado por Decio 

Fischetti no SDO e a nota do jornalista Ancelmo Gois acabaram por 

ampliar o conhecimento dos ex-alunos sobre a iniciativa do GS. Alguns 

desses ex-alunos resolveram demonstrar apoio ao grupo. Houve, por 

exemplo, dois movimentos independentes de coleta de assinaturas 

com o propósito comum de encaminhá-las à Congregação do ITA 

solicitando que a entidade concedesse os diplomas, conforme o pleito 

encaminhado pelo grupo ao reitor. Conquanto simpáticos e positivos, 

os movimentos não foram estimulados pelo GS, pois conflitavam com 

o fato de que a Congregação não demonstrara oposição à causa. De 

fato, não demonstrara posição alguma, já que a comissão nomeada pelo 

reitor e presidida pelo vice-reitor ainda não concluíra o formato do 

encaminhamento daquele pleito à Congregação. 

Eu acompanhava os notáveis esforços dessa comissão presidida 

por Sakane que tinha a companhia dos professores Danillo e Müller. 

Eles estavam imbuídos do propósito de construir uma documentação 

completa e tão bem embasada quanto possível, para encaminhar à 

Congregação. Sakane, que era a pessoa indicada para liderar essa tarefa, 

às vezes me pedia palpites e eu procurava ajudar, dentro das minhas 

limitações.

O GS voltou a se reunir no dia 29 de novembro. Foi notável que, 

depois daquela frustração coletiva, todos estivessem presentes, com 
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exceção do Prefeito Emanuel que, mesmo assim, não podendo ficar 

conosco ao longo de toda a manhã, fez questão de passar pela sala de 

reuniões da reitoria para saudar-nos no início dos trabalhos.

André nos deu algum tempo para a troca de comentários sobre o 

ocorrido no SDO. A indignação de todos com o papel de Decio e, 

por tabela, da AEITA, era imensa. André percebeu que precisávamos 

extravasar, ao menos entre nós. Depois que todos haviam feito suas 

considerações, ele nos liderou na discussão de como prosseguir. 

A principal decisão tomada naquela reunião foi a de que o grupo 

buscaria dar publicidade do pleito que havia entregado ao Reitor 

Michal. Escolados pelo que se passara no SDO, queríamos agir com 

transparência e nos antecipar a um possível fluxo de informações que 

eventualmente chegassem às autoridades incorretas ou incompletas 

por algum outro caminho. Com a ajuda do Brigadeiro Ferolla, que 

tinha acesso a políticos importantes, em Brasília, fixamos o objetivo 

de entrar em contato com o Ministro José Dirceu, da Casa Civil, para 

dar conhecimento das iniciativas do grupo a ele e a todo o Ministério 

da Defesa, notadamente ao Comando da Aeronáutica. Esmanhoto 

prontificou-se a preparar um documento que pudesse ser entregue ao 

interlocutor com quem Ferolla mantivesse contato.

Um contato de alto nível gera frutos
Duas semanas mais tarde, no dia 15 de dezembro, Ferolla nos 

escreveu:

“Estou aguardando o texto final para tentar o contato. Já fiz o pedido via GSI, 

mas sei que a agenda do Ministro é muito difícil. Caso não haja disponibilidade, 

o Min. Chefe do GSI concorda em recebê-la e entregá-la ao destinatário.” 
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No dia 17, Ferolla voltaria a escrever a mim e a Esmanhoto.

“Acabo de receber chamado do Ministro Chefe do GSI, confirmando a 

audiência com o Min Chefe da Casa Civil para sexta-feira às 09:00h.” 

Na última hora, contudo, o ministro cancelou a audiência – uma 

pena, mas algo comum, em Brasília – e Ferolla reuniu-se apenas com 

o Comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Bueno90, a quem entregou 

o documento produzido por Esmanhoto e que, como de hábito, havia 

sido revisto e aprovado por todos os membros do grupo. O encontro 

entre o Brigadeiro Ferolla e o Comandante da Aeronáutica pareceu 

render bons frutos. Após o recesso de fim de ano, ainda nos primeiros 

dias de 2004, o Comandante Bueno telefonou diretamente a Michal, que 

reportou as boas notícias a mim e a Sakane.

“Ele disse que nada tem contra à iniciativa. E mais: me perguntou 

como poderia ajudar!”

Sakane, aliás, também tinha boas notícias e eu resumi todas elas em 

um único e-mail que enviei aos membros do GS em 16 de janeiro, já em 

2004:

“Fico feliz em poder lhes enviar boas notícias neste primeiro e-mail de 2004 

em que me dirijo aos colegas do ‘Grupo dos Sábados’. Vamos a elas: (1) Há 

poucos dias o Michal recebeu um telefonema do Comandante da Aeronáutica, 

Brig. Bueno, dando um retorno a respeito do contato estabelecido entre ele e 

o Brig. Ferolla no final do ano passado. O Michal disse que a conversa com 

o Brig. Bueno foi boa e que nela o Brig. Bueno não demonstrou reservas com 

relação ao atendimento de nosso pleito. Na última segunda-feira (12/jan), o 

Michal deu conhecimento desse telefonema ao Brig. Ribeiro, Diretor do CTA. 

(2) A Comissão da Reitoria que analisou o ofício que encaminhamos ao ITA 

90 - Brigadeiro Luiz Carlos da Silva Bueno.  
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está com seus trabalhos praticamente encerrados e relatório final praticamente 

pronto. A Comissão encontrou uma solução que, aparentemente, permite 

atender nosso pedido de maneira legalmente segura, preservando o ITA e o 

Reitor. (3) As conclusões da Comissão deverão ser apresentadas à Congregação 

na forma de um relatório. Em seguida, a Reitoria encaminhará à Congregação 

uma moção favorável ao atendimento do nosso pleito. Isso deverá ocorrer nas 

primeiras reuniões da Congregação de 2004, trazendo o horizonte de conclusão 

desse assunto para meados deste primeiro semestre.”

A mensagem acima foi celebrada por todos. O caminho para o 

atendimento ao primeiro pleito do GS parecia começar a se mostrar 

bem pavimentado.

A reportagem da Carta Capital e seus 
desdobramentos

Conforme o próprio Brigadeiro Ferolla me contaria mais tarde, em 

algum momento que ele mesmo já não sabia precisar qual, ele comentara 

a existência e as ações do GS com um colega do Superior Tribunal 

Militar, Ministro Bierrenbach91. Amigo próximo do jornalista Mino 

Carta, editor e chefe de redação da revista Carta Capital, Bierrenbach 

achou que Mino se interessaria pelo assunto e, assim, relatou-o ao 

amigo. Eu só soube de tudo isso algumas semanas depois do dia 3 de 

fevereiro, contudo. Nesse dia, surpreso, recebi um e-mail da jornalista 

Phydia de Athayde, da referida revista, pedindo contato para tratar 

do assunto. Consultei Michal e Sakane e nenhum deles fez objeção, 

até porque tudo parecia caminhar bem, notadamente pela posição do 

Comandante Bueno. 

91 - Flavio Flores da Cunha Bierrenbach, Ministro do Superior Tribunal Militar.  
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Na semana seguinte, Cecchini, Ferolla e eu recebemos a jornalista 

no ITA, em São José dos Campos. A reportagem que ela escreveu foi 

publicada numa edição da revista de meados daquele mês92. Copiada 

e transformada em arquivo PDF por algum iteano mais afoito e menos 

atento à legalidade do gesto, a matéria completa foi parar na maior rede 

de e-mails dos alunos e ex-alunos do ITA existente à época, a ita-net93. A 

repercussão foi grande. Nos e-mails que circularam nessa rede, a maciça 

maioria dos ex-alunos manifestava-se a favor da iniciativa narrada por 

Phydia em Carta Capital. Mas também houve críticas e uma delas veio 

de um iteano da turma 69, Sergio Scavone94. No dia 17 de fevereiro, ele 

enviou o seguinte e-mail à ita-net:

“Presenciei muitos dos fatos abaixo, inclusive estava no jogo de futebol95 

(era bixo do primeiro fundamental), quando os colegas foram retirados de 

campo. O relato do jornalista é muito preciso nos fatos; também não gostei 

da referência gratuita à DC. O que não entendo é: porque uma questão tão 

fundamental para nossa comunidade continua sendo tratada “no môco”96 pelo 

Grupo dos Sábados depois de exposta ao público interno; no início, defendi a 

posição do grupo em virtude da relutância de alguns setores da Aeronáutica 

em aceitar a reconciliação nos moldes propostos. Hoje, no mínimo, merecemos 

92 - Carta Capital, edição número 278, 18/02/2004, pp 10-15, título: “Justiça, ainda 
que tardia”. 
93 - Ita-net, ver detalhes na Lista de Siglas. 
94 - Sérgio Scavone, formado em Engenharia Eletrônica pelo ITA em 1969. 
95 - As primeiras palavras da reportagem que Phydia de Athayde preparou para 
a revista Carta Capital são as seguintes: “É novembro, fim de ano letivo no ITA. Numa 
tarde ensolarada, em São José dos Campos, um grupo de formandos se reúne para jogar 
futebol. Por volta das 5 horas, uma viatura da Aeronáutica encosta à beira do gramado. O 
jogo é interrompido. Um oficial desce e chama o lateral-esquerdo Mário Tokoro. A ordem 
vem, seca: - Você tem 15 minutos para sair daqui.” – o texto alude à prisão de Tokoro, 
um dos alunos desligados às vésperas de sua formatura, em 1965.
96 - “no môco”, ou, “mocado” era uma gíria iteana de cunho negativo, pois 
significa algo feito às escondidas, sem transparência. 
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ser informados sobre o caminhar das negociações, até para evitar especulações, 

sempre indesejadas. Precisamos parar de falar e colocar a AEITA para funcionar 

de fato como porta-voz da comunidade iteana. Não podemos esperar que a 

direção da AEITA fique como única responsável por isso. Cabe a nós fazê-lo; a 

AEITA somos nós.”

Os comentários de Scavone incomodaram alguns colegas que me 

pediram que o respondesse. Antes de fazê-lo, pedi a orientação de 

André. A seu modo, ele me fez ver que, por sua natureza – em essência, 

um grupo de voluntários – o GS não podia ser fechado. Alguns dias 

depois, mantendo minha inclinação de ficar fora de grandes redes de 

e-mails ou coisas semelhantes, pedi que colegas encaminhassem o e-mail 

que segue à ita-net. Reproduzo-o aqui porque ele dá o tom daquilo que 

os membros do GS diziam publicamente, à época, mesmo depois das 

agressões de Decio Fischetti no SDO e em seu e-mail posterior a ele. 

Descrevíamos o que se passara como um problema de comunicação, 

um mal-entendido, embora cientes de que não fora assim.

“Não sou filiado à ita-net, mas recebi 3 forwards da mensagem do Scavone. 

Um do Pedro-John97, outro do Pazini, e outro do Vice-Reitor, Prof. Sakane. 

Os dois primeiros pedem a minha resposta.... Acho que os esclarecimentos que 

devo são os seguintes: (1) O Grupo dos Sábados não é um grupo “mocado” 

nem fechado a ingressos, contribuições ou críticas. Sua formação e concepção 

já foram descritas em documento tornado público na ita-net. Somos apenas um 

grupo que iniciou voluntariamente um trabalho que demanda muita energia, 

toma tempo (não é fácil reunir 13 pessoas numa base aproximadamente mensal, 

aos sábados e com necessidades de deslocamento de diversos pontos, como 

97 - Pedro John Meinrath, formado em Engenharia Aeronáutica pelo ITA em 1959 
e ex-presidente da AEITA.  
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Brasília, Campinas, Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo) e representa custos. 

(2) Aliás, ninguém disse isso até agora, mas esse registro merece ser feito (até 

porque já percebi uma insinuação quanto ao tema): não há nenhum dinheiro 

público envolvido neste esforço. Cada um de nós paga de seu bolso as despesas 

de transporte, eventuais almoços e o cafezinho que tomamos nas reuniões. 

Eu, pessoalmente, viajei algumas vezes, para Campinas, Rio de Janeiro e São 

Paulo e sempre paguei todas as minhas despesas. Sei que todos os demais 

fazem o mesmo. (3) Num determinado momento a nossa intenção foi, sim, a 

de divulgar os nossos propósitos e solicitar apoio aos ex-iteanos. Escolhemos 

para isso o Sábado das Origens do último dia 8 de novembro. Quem esteve 

presente nele tomou conhecimento da nossa existência através de uma curta 

comunicação verbal feita pelo André Alckmin, que é o Sênior entre nós 13. 

(4) Infelizmente essa comunicação verbal ficou muito aquém de nossos planos. 

Minha interpretação é a de que houve algum tipo de mal-entendido entre o 

presidente e o vice-presidente da AEITA... Como também já foi dito, escrito 

e tornado público, as ações do Grupo dos Sábados gravitam em torno de um 

propósito de reconciliação com o passado. Elas são, portanto, essencialmente 

pacifistas em sua natureza. Não queríamos cair no paradoxo de ser responsáveis 

por qualquer tipo de polarização que se insinuava como consequência do mal-

entendido ocorrido no Sábado das Origens... Nossa próxima reunião está 

marcada para o sábado, dia 6 de março, às 9h00, na sala de reuniões da Reitoria 

do ITA. Acho que falo em nome de todos os colegas do Grupo dos Sábados ao 

dizer que qualquer colega que queira comparecer a ela será muito bem-vindo.”

A ampla divulgação dada ao assunto após a publicação da revista 

Carta Capital também proporcionou o aparecimento de uma oposição 

bem mais problemática do que a de Scavone. Dei conhecimento dela a 

Sakane, em e-mail enviado a ele no dia 3 de março:
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“Conversei com o Pazini, que... me confirmou que há militares frontalmente 

contra a ideia. O chato é que eu acho que não tem nada demais ser contra a 

ideia. De fato, a presença do Ferolla no Grupo dos Sábados era justamente para 

ter alguém lá que nos impedisse de fazer qualquer coisa agressiva aos militares, 

que é algo que ninguém quer. Esses que são contra deveriam simplesmente 

se posicionar às claras, como se deve fazer num ambiente democrático. Eles 

poderiam vir à reunião deste próximo sábado, por exemplo, e falar que são 

contra, dar seus motivos... Garanto que eles seriam ouvidos com respeito. Mas 

não, são pessoas criadas com o hábito de agir na surdina, sem transparência. É 

uma pena.”

O SDO já nos havia mostrado isso, mas, agora, Pazini nos apresentava 

evidências da existência de uma oposição ao Projeto Reconciliação. Era 

difícil de entender. Aquela oposição contrariava frontalmente o que 

Michal nos reportara a respeito da opinião do Comandante Bueno. 

Se o comandante se mostrara a favor da ideia e até perguntara como 

poderia ajudar, como era possível haver uma oposição de subalternos? 

Ela teria ocorrido por conta de alguma coisa na reportagem da revista 

Carta Capital? Não obtive respostas a essas perguntas, mas talvez elas 

expliquem por que essa oposição, obviamente mal-informada, operaria 

veladamente, na surdina. E ela saberia ser ardilosa e feroz.

O Brigadeiro Dirceu de Paiva Guimarães
De todas as iniciativas do GS, a mais simples e que gerou o resultado 

mais objetivo e pragmático talvez tenha sido a reabilitação do Brigadeiro 

Dirceu de Paiva Guimarães, que havia tido seu nome expurgado 

da Galeria de ex-diretores gerais do CTA, conforme nos contara o 

Professor Cecchini. No contexto do Projeto Reconciliação, atuar para 
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que o Brigadeiro Guimarães voltasse a ser reconhecido por um cargo 

que ele de fato ocupou parecia a coisa certa a fazer. Como, todavia, essa 

ação não dissesse respeito ao ITA, o GS pediu a seus membros militares 

Dino, Pazini e Ferolla que a conduzissem. Eles o fizeram muito bem-

feito e lograram êxito. 

Desde então, as buscas pelo nome do Brigadeiro Dirceu na internet 

encontram-no como integrante da galeria de ex-diretores gerais do CTA 

de 04/01/1962 a 03/08/196298. Tive sucesso em verificar isso em dois 

portais, sendo um deles de arquivos históricos do próprio CTA99 e o 

outro da Wikipédia100. 

Curiosamente, não é o que ocorre quando a busca inclui o portal da 

AEITA101, que mantém o expurgo. De acordo com a AEITA, o CTA 

simplesmente não teve diretor entre janeiro e agosto de 1962. Mais 

curiosa ainda é a constatação de que o expurgo da AEITA foi malfeito, 

pois, num outro link do próprio portal daquela associação, há uma 

referência a Dirceu como o diretor geral do CTA102.

98 - As buscas a que se referem esta pesquisa foram todas feitas na tarde de 
25/07/2020. 
99 - Ver: https://bit.ly/3m0JWNl. 
100 - Ver: https://bit.ly/33cGxn0. 
101 - Ver: https://bit.ly/3nSBznG. 
102 - Ver: https://bit.ly/3nQ3ILZ.  
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Capítulo 9
DIAS FELIZES, OUTROS NEM 
TANTO

A moção aprovada pela Congregação
A Comissão Especial nomeada pelo reitor para analisar o pleito 

do GS encerrou seus trabalhos ao longo do mês de fevereiro, quando 

entregou ao reitor o texto da moção a ser encaminhada à apreciação da 

Congregação. A Comissão se baseara na lei 2.165, de 1954, sancionada 

pelo Presidente Getúlio Vargas, solução encontrada meio século antes 

para a criação de uma instituição de ensino superior fora do âmbito do 

MEC. O Artigo 3º dessa lei (que continuava em vigor em 2004) afirma 

que os diplomas expedidos pelo ITA são “oficialmente válidos, para todos os 

efeitos legais” e, seu parágrafo único, que esses diplomas são “registrados 

no Ministério da Aeronáutica”103. Ou seja, a lei assegurava que a solução 

estava contida na esfera administrativa da Aeronáutica. Não haveria 

preocupações com aspectos legais fora desse ambiente. O Vice-Reitor 

Sakane, o homem que manifestara reservas ao tomar conhecimento do 

pleito do GS, encontrara o caminho. Ele foi competente e cuidadoso. O 

relatório da comissão presidida por Sakane incluía o seguinte texto:

a) A Comissão julga que o pleito recebido não deve ser visto apenas 

estritamente como uma questão de anistia104, para a qual existe legislação 

estabelecida, como a citada acima, tendo o Ministério da Justiça como agente 

103 - Ministério da Aeronáutica, em 1954. Em 2004, Comando da Aeronáutica. 
104 - A aplicação da legislação sobre Anistia implicaria remeter o processo à 
Comissão de Anistia do Ministério da Justiça (MJ).  
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executor (Cap. IV da Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, no anexo), a 

quem devem ser encaminhados os requerimentos fundados nesta Lei (Artigos 

10 e 12).

b) Contudo, o espírito da legislação sobre a anistia e, acima de tudo, o 

imperativo da reparação moral pelos atos de exceção que prejudicaram não só os 

estudantes como o próprio ITA, apontam para a tomada de outras medidas que 

conduzam a, pelo menos, uma reparação moral e a reconciliação do Instituto 

com os ideais e valores que o criaram e consolidaram.

c) Uma destas medidas é o atendimento ao pleito recebido pelo ITA, 

independente de requerimento ao Ministério da Justiça, ou seja, a concessão de 

diploma de engenheiro pelo Instituto, de acordo com o espírito preconizado no 

inciso IV do Art. 10 da Lei nº 10.559, i.e., com a conclusão do curso a partir do 

período letivo interrompido.

Bem fundamentado, o argumento deixava claro que o propósito 

era o da solução interna, sem alarde e a necessidade de envolvimento 

do Ministério da Justiça ou da Comissão de Anistia. Em essência, a 

engenhosa solução encontrada pelos membros da comissão era a de 

solicitar à Congregação a matrícula dos seis alunos desligados às vésperas 

de suas formaturas105, desde que eles assim o requeressem. A matrícula 

seria feita no último semestre do curso, mesmo período em que estavam 

matriculados quando foram desligados. Pedia ainda que a Congregação 

revalidasse todos os resultados acadêmicos obtidos por eles até a data 

da punição e autorizasse o reitor a definir, “ad referendum” da Casa106, o 

eventual requisito complementar para a conclusão do curso.

105 - Recordando: Esmanhoto, Ezequiel, Farias e Tokoro, em 1965, e Salazar e 
Trevisan, em 1975. 
106 - No ITA, é comum os membros da Congregação referirem-se a ela dessa 
forma: a “Casa”  



139

O Reitor Michal submeteu a moção à Congregação do ITA na sua 

366ª reunião ordinária, realizada no dia 4 de março de 2004. A moção 

foi aprovada por unanimidade. Como único membro do GS que era 

membro da Congregação, comuniquei a aprovação aos colegas do 

grupo imediatamente ao término da reunião:

“É com enorme alegria que lhes comunico que na (histórica) reunião de hoje, 

4 de março de 2004, a Congregação do ITA, em reunião realizada com a presença 

de 27 professores, aprovou por unanimidade a moção a ela encaminhada pelo 

Reitor do ITA a respeito do pleito que recebeu do Grupo dos Sábados. O Prof. 

Michal fez um encaminhamento muito bonito e abriu a palavra aos presentes. 

Cinco pessoas se manifestaram: O Prof. Pio Torre, num depoimento emocionado 

em que citou exemplos de injustiças históricas que remontavam à Alemanha 

nazista (o Prof. Pio Torre viveu e fez sua pós-graduação na Alemanha), se 

declarou um homem muito feliz neste dia por poder votar a favor da moção à 

qual abriu seu apoio “entusiasmado e incondicional”. O Prof. Danillo arguiu 

o Reitor a respeito da percepção deste quanto à “opinião de autoridades” em 

relação ao conteúdo da moção, o que permitiu ao Prof. Michal relatar contatos 

estabelecidos entre ele e algumas dessas autoridades, de conhecimento de todos 

os integrantes do Grupo dos Sábados. O Prof. Iha também fez um depoimento 

emocionado em que ofereceu o seu apoio à moção. A Profa. Cecília perguntou 

ao Reitor se as 6 pessoas mencionadas na moção tinham interesse na concessão 

do diploma. O Prof. Michal respondeu desenvolvendo um raciocínio ao término 

do qual concluiu que, em última instância, isso não tinha relevância para 

fins de aprovação da moção. O Prof. Porto disse que entendia que a votação a 

favor da moção seria ‘um gesto de grandeza’ por parte da casa (Congregação). 

Congratulações a todos vocês. Temos muito trabalho pela frente, a começar pelas 

ações que proporemos nos casos dos professores afastados e alunos desligados 
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em estágios mais preliminares do curso. Vejo vocês no sábado, dia 06, às 9h00.”

Em poucos minutos, meu e-mail e a moção aprovada pela 

Congregação circulavam pela ita-net. No dia seguinte, um e-mail 

enviado por Trevisan, até ali o mais cético e distante dos ex-alunos 

punidos por motivos políticos, emocionou a todos. Foi Pazini que o leu 

em voz alta, no sábado, dia 6, quando o GS voltou a se reunir. O clima 

era de euforia e de celebrações.

“Caros amigos, hoje cheguei para trabalhar, como outro dia qualquer. Como 

sempre faço, liguei o micro após rapidamente ajeitar as coisas da mesa. Na 

tela começaram a rolar os e-mails do dia. Já o primeiro pede para ser aberto. É 

o Salazar com a notícia da decisão da Congregação sobre os nossos diplomas. 

Aos poucos me dou conta do significado da notícia. Leio, respiro e releio para 

ver os detalhes. Me convenço de que é um fato importante. Não do ponto de 

vista econômico, financeiro, social, ou qualquer outro, mas do ponto de vista 

moral. Tem um forte conteúdo ético, de resgate de valores, de justiça. Para a 

nossa velha escola, para a nossa Turma 75, para nós diretamente, para nossos 

familiares - ao menos os que ainda permanecem. Penso nisto e tenho uma 

sensação de conforto. Mas os e-mails continuam esperando na lista. Vejo um, 

dois, vários, de amigos e colegas, de gente sobre quem há muito eu não ouvia. 

Vou abrindo um a um e uma emoção estranha vai tomando conta de mim. Não 

posso conter as lágrimas - porra, eu que não sou de chorar. Não sei o que se 

passa comigo. Não sei chorar e muito menos confessar, como faço agora, sobre 

um sentimento que eu não sei de onde vem. Entre tantas coisas que me vêm 

à mente e ao coração, sinto uma sensação de resgate. Assim, como se fosse a 

devolução de uma esperança que me foi roubada. A mim e a nós. A esperança 

ou a crença de que o mundo possa ser melhor. No momento, só quero agradecer 

por me proporcionarem esta sensação. Trevisan, Turma 75.”



141

Ao longo daquele fim de semana, recebi dezenas de e-mails de 

congratulações, sendo muitos deles de colegas da turma 1978, na qual 

ingressei no ITA. Na segunda-feira, 8 de março, logo pela manhã, 

respondi ao grupo de e-mails da turma explicando que estávamos 

todos satisfeitos, mas havia dois colegas da turma que mereciam 

congratulações certamente bem mais enfáticas do que as dirigidas a 

mim:

“Agradeço os parabéns que alguns de vocês estão me enviando por conta 

da moção aprovada pela Congregação. Agora, justiça seja feita: ao me envolver 

com esse assunto, eu nunca tive nada a perder. Já para o Dino e para o 

Pazini, aceitar fazer parte do Grupo dos Sábados significou colocar em risco 

a carreira militar. Pode até ser que com o tempo eles descubram que fizeram 

uma ótima aposta. Isso não muda minha convicção de que, ao fazê-la, o que 

os moveu foi o mérito do que ia ser discutido, e não a crença de que colheriam 

alguma compensação profissional. Entendo, portanto, que as congratulações 

encaminhadas se dirigem a eles tanto ou mais do que a mim. De fato, dirigem-

se a todos nós, que nunca deixamos de falar nesses assuntos, a ponto de saber 

esperar 3 ou 4 décadas por um momento apropriado para revisitá-los.”
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O grupo aumenta de tamanho
No e-mail que pedi para enviarem à ita-net, eu havia informado que 

o GS era um grupo aberto e que quem quisesse participar das reuniões 

estava convidado a fazê-lo. Apenas dois alunos que não pertenciam à 

formação original do GS compareceram à reunião do dia 6: Pedro John, 

o já citado ex-presidente da AEITA, e Guerra107. Desde então, ambos 

passaram a ir regularmente às reuniões. Pazini manifestou a mim o 

temor de que o equilíbrio pudesse estar comprometido. Por pertinente, 

a preocupação dele também era minha. Assim, como será visto à frente, 

eu me esforçaria para trazer ao menos mais um militar para o grupo. 

Naquele momento, contudo, argumentei que o GS não tivera qualquer 

desavença até então e que o único pleito encaminhado ao reitor havia 

sido aprovado por unanimidade. Se mantivéssemos o propósito de 

fazer as coisas por consenso, sem votações, continuaríamos a não ter 

problemas. 

Mesmo antes da chegada desses dois novos colegas, entretanto, o 

grupo enfrentava dificuldades para convergir nas propostas relativas 

aos dois professores e aos 15 outros alunos punidos por motivos 

políticos108. 

Esmanhoto sugerira dividir esses 15 alunos em dois grupos. Ele 

entendia que os alunos desligados quando cursavam o quinto ano 

também deveriam  receber os diplomas.  Como eu agora já me comportava 

como um membro do grupo, posicionei-me contra a proposta. Estava 

claro para mim que Esmanhoto sentia-se constrangido em receber seu 

107 - Antônio Guerra, formado em Engenharia Mecânica pelo ITA em 1975. 
108 - Os 12 de 1964 mais os três de 1975, alguns deles desligados quando cursavam 
o quinto ano, mas nenhum deles desligados às vésperas da formatura.  
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diploma sem que a mesma coisa se desse com seus colegas de turma, de 

quem ele sempre fora tão próximo. A discussão tinha algo de curioso, 

pois, como já foi visto, todos os alunos punidos por motivos políticos 

haviam construído sólidas e bem-sucedidas carreiras profissionais, 

nenhum deles ambicionava o diploma para qualquer efeito prático. 

Tratava-se, portanto, de uma reparação puramente simbólica, ainda 

que a força do símbolo estivesse justamente no fato de que os diplomas 

seriam reais, tão válidos quanto qualquer outro diploma concedido a 

um aluno pelo ITA. 

Meu posicionamento contrário à proposta de Esmanhoto tinha 

fundamentos práticos, pois eu acompanhara as relutâncias preliminares 

de Sakane, quando do primeiro pleito, as dificuldades dos trabalhos 

da comissão montada pelo reitor e o surgimento de uma oposição ao 

Projeto Reconciliação que ameaçava a própria essência do projeto. 

Esses assuntos foram discutidos naquela reunião de 6 de março. Ela 

começara em clima de euforia e seria exagero dizer que terminava em 

depressão, mas o fato é que não houve consenso. Tive que intervir 

quando, em meio às discussões, Pedro John, recém-chegado ao grupo, 

pediu que fizéssemos uma votação. Era nítido que a proposta de 

Esmanhoto, a qual Pedro John apoiava, seria vencedora. Em minha 

intervenção, expliquei a Pedro John que o GS buscava consensos e não 

fazia votações. Ninguém objetou, porque todos sabiam que era isso que 

havia sido combinado. Para desfazer o impasse, pois não sabíamos como 

prosseguir, Esmanhoto foi voluntário para redigir textos com variações 

das propostas discutidas na reunião e encaminhá-los aos membros do 

grupo para futura continuidade das discussões.
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A grande mídia e a AEITA
Depois da reportagem da Carta Capital, a grande mídia descobriu o 

GS e a iniciativa em andamento no ITA. Houve coberturas de magnitude 

e qualidade diversas em veículos como os jornais O Estado de S. Paulo, 

Diário de Notícias, Folha de S. Paulo e Valeparaibano109. A TV Cultura 

de São Paulo e a TV Globo também incluíram notícias a respeito em 

seus telejornais. Michal pediu que eu fosse discreto e era assim que eu 

me comportava, recusando os contatos e convites para entrevistas e 

limitando-me, quando contatado, a enviar os documentos que haviam 

sido produzidos pelo grupo. Mas não estou seguro de que essa tenha 

sido a melhor política, pois os erros de informações nas coberturas da 

mídia contribuíam para alimentar a oposição que Pazini nos relatara. 

Os ex-alunos punidos foram entrevistados e, quando isso ocorreu, 

disseram o que queriam, com pleno direito de fazê-lo, é claro. Todavia, 

algumas das declarações que deram foram responsáveis por causar 

descontentamentos. Por exemplo, a edição de 16 de março do jornal O 

Estado de S. Paulo110 trouxe uma entrevista com Trevisan na qual, em 

certo trecho, para explicar a natureza da iniciativa, ele disse 

“Significa que a escola cometeu erros e quer repará-los”. 

Trevisan tinha o direito de entender o assunto do jeito que achasse 

melhor e de dizer o que quisesse, mas nossa visão – aí incluindo o 

GS e a alta administração do ITA, notadamente o reitor e seu vice – 

era diferente. Nas punições a esses alunos, o ITA não cometera erro 

algum, pois não fora a escola que punira. De fato, o ITA era tão vítima 

109 - Jornal que circulava em São José dos Campos e cobria o Vale do Paraíba e o 
Litoral Norte. Em 2021, o jornal mudou seu nome para OVALE. 
110 - O Estado de S. Paulo, edição de 16/03/2004, página A11: “Alunos do ITA se 
formam 40 anos depois”  
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dessas ações exógenas à instituição quanto os próprios alunos, pois as 

intervenções por motivos políticos causaram sérios abalos ao ambiente 

interno e às relações entre professores e alunos do instituto. Se um erro 

havia sido cometido ele era o de não colocar esses problemas claramente 

na sua história, como no livro comemorativo ITA-50 anos. Mas esses 

são erros completamente diferentes em natureza e magnitude. 

Por essa razão, busquei contato com a AEITA que, ao contrário da 

grande mídia, ignorava completamente o assunto tão discutido na ita-

net e jamais publicara algo a respeito em seu jornal “Suplemento”. A 

AEITA era agora presidida por Ozires Silva, mas não foi a ele que me 

dirigi por conta da posição que ele adotara no SDO. Preferi escrever a 

quatro membros que compunham a nova diretoria. Todos eles haviam 

sido meus contemporâneos à época em que fui aluno do ITA e um deles, 

Sidney111, era o vice-presidente de Ozires. Os outros eram Alfredo112, 

Lampi113 e Lourenção114.

“Escrevo a vocês quatro porque eu considero vocês quatro meus amigos... O 

assunto é o Grupo dos Sábados... À reportagem de 6 páginas da revista Carta 

Capital de 18/fev seguiram-se diversas outras, no Vale Paraibano, O Estado de 

São Paulo e Diário de Notícias, para contar só as de que eu tenho conhecimento. 

Algumas dessas últimas reportagens, contudo, estão sendo publicadas com 

equívocos que estão permitindo que pessoas contrárias às iniciativas do grupo 

se digam ‘ofendidas’ e comecem a articular um movimento contrário... E é aí 

111 - Sidney Lage Nogueira, formado em Engenharia Aeronáutica pelo ITA em 
1974. 
112 - José Alfredo de Castilho Lopes da Costa, formado em Engenharia Mecânica 
pelo ITA em 1978. 
113 - Luciano Humberto Lampi, formado em Engenharia Aeronáutica pelo ITA 
em 1976. 
114 - Paulo Tadeu de Mello Lourenção, formado em Engenharia Aeronáutica pelo 
ITA em 1977.  
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que surge algo que me inquieta, e constrange. Ao contrário da grande imprensa, 

que nos procura com uma frequência e insistência que não desejamos, a AEITA 

nos ignora completamente. Eu não sei a razão disso. Acho que seria muito 

interessante que a próxima edição do Suplemento, de março e abril de 2004, 

trouxesse uma reportagem esclarecedora sobre as ações do Grupo dos Sábados, 

sugestão que faço e que é a razão que me leva a lhes escrever. Se houver alguma 

indisposição pessoal entre alguns membros da AEITA e integrantes do Grupo 

dos Sábados, não é sequer necessário que haja um contato direto entre eles. 

O próprio ITA poderia ser procurado para esclarecer o assunto de maneira 

correta. Conversei com o Vice-Reitor, Prof. Sakane, que nos lê em cópia e ele 

concordou em dar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados.”

A resposta do vice-presidente da AEITA, Sidney Nogueira, a seguir, 

seria classificada pelo Vice-Reitor Sakane como “muito preocupante”.

“Nas reuniões de Diretoria da AEITA não temos tratado do assunto em 

questão. Melhor dizendo, temos comentado as opiniões individuais, mas não 

incluído em pautas de discussão. Acho até natural que surjam opiniões as mais 

variadas, mas de fato a nossa discussão na AEITA está no momento focada em 

ações que visam: (a) Valorização do ITA, Iteanos e AEITA; (b)Tornar a AEITA 

uma prestadora de serviço aos Iteanos; (c)Tornar a AEITA uma facilitadora de 

colocação de empregos para os Iteanos, assim como de aproximação de parcerias 

de negócios entre Iteanos; (d) Reestruturar ou rebalancear a administração 

financeira etc. Particularmente, falo por mim, a meta do “Grupo dos Sábados” 

está definida, decidida, e não precisamos ficar reabrindo discussões, a favor ou 

contra. Sei que há um fato decorrente, mas é a primeira vez que toco no assunto, 

e que vem de um comunicado de busca de indenização pelos envolvidos. Talvez 

aí sim precisemos discutir na AEITA para nos posicionarmos (mas esta é minha 

observação). Em todo o caso, a AEITA deve servir para conciliação de opiniões 
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variadas, sem perder a noção de que o centro da sua atuação tem de atingir 

principalmente a grande massa de Iteanos, e concentrar-se em ações a exemplo 

das que listei.”

O vice-reitor tinha razão, a resposta era preocupante. Sidney se 

recusava a abrir o jornal Suplemento para uma cobertura da iniciativa 

do GS sob a alegação de que o assunto estava “definido, decidido”, sem 

necessidade de “ficar reabrindo discussões”. Ele demonstrava não ser 

capaz de compreender que a iniciativa do ITA e do GS era harmônica 

com a valorização do ITA e dos iteanos, primeiro dos quatro focos 

de atenção da AEITA, segundo ele. Ainda, tocava em um ponto que 

começava a circular entre os primeiros opositores abertos à causa: a 

possibilidade de que os alunos punidos pela ditadura de 1964 viessem 

a pedir alguma indenização ao Governo. Reagi a esse argumento 

manifestando estranheza. No âmbito do ITA e do GS, essa questão de 

indenização jamais surgiu. Ela simplesmente não nos dizia respeito. Se 

um ex-aluno qualquer do ITA punido por motivos políticos fazia ou 

não jus a alguma indenização, isso era assunto dele a ser discutido nas 

esferas competentes das quais o ITA não fazia parte115.

 A declaração da vaca
A oposição que surgira no SDO e da qual Pazini me deu conhecimento 

seguro no dia 3 de março começava a se manifestar. Nunca abertamente, 

115 - A propósito dessa discussão, em um editorial de 25 de outubro daquele 
mesmo ano de 2004, o jornal O Estado de S. Paulo noticiava: “Até 23 de julho 
passado, as três câmaras dessa Comissão de Anistia julgaram 14.446 casos e decidiram 
mandar o governo desembolsar R$1,4 bilhão em indenizações e mais R$267 milhões em 
pensões pagas mensalmente. Faltam ser julgados 13.800 processos. Dos 5.540 aprovados, 
3.887 são de militares, 932 de servidores de estatais e 721 de funcionários de empresas 
privadas”. Ou seja, até então, mais de 60% das indenizações aprovadas haviam sido 
pagas a militares.  
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escrevendo a respeito e justificando suas posições, mas começava, ao 

menos, a mandar recados. 

Foi assim, através de um recado, que tomamos conhecimento da 

manifestação do Brigadeiro Bambini, que havia substituído o Brigadeiro 

Reginaldo na chefia do DEPED em meados do ano anterior. 

Na primeira quinzena de março de 2004, o Vice-Reitor Sakane 

viajou a Brasília para uma série de compromissos relacionados ao ITA 

e ao CTA. Conforme ele contou a mim e a Michal, ele transitava pelo 

prédio do Comando da Aeronáutica quando foi chamado por alguém 

que lhe disse que o Brigadeiro Bambini queria falar com ele. Sakane 

achou estranho, mas nem tanto. Estranho, porque Bambini era o chefe 

do diretor do CTA que, por sua vez, era o chefe do reitor do ITA, do 

qual Sakane era o vice-reitor. Na hierarquia militar, contatos assim são 

chamados de “by-pass” e, em geral, não são bem-vistos. Mas nem tanto, 

porque o “by-pass” é considerado grave quando a conexão ou a tentativa 

dela é feita de baixo para cima. Seria bem mais estranho se Sakane 

houvesse pedido um contato direto com Bambini. De cima para baixo, 

o “by-pass” era menos estranho. Sakane considerou que talvez o Chefe 

do DEPED quisesse falar algo com o reitor e, na ausência de Michal, 

tratar com seu vice fosse apenas valer-se da alternativa imediatamente 

disponível. 

Bambini chamara Sakane a sua sala para enviar um recado ao Reitor 

Michal. Um recado curto, sintetizado numa frase que, meses mais 

tarde, Bambini admitiria publicamente ter dito, em reunião convocada 

por ele que contava com as presenças minha e de Michal. O recado que 

o brigadeiro deu a Sakane foi este:

“Diga ao seu reitor que os alunos que foram desligados não vão 
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receber esses diplomas ‘nem que a vaca tussa’.”

Quando ouvi o relato de Sakane, fiquei preocupado, é claro, mas não 

consegui deixar de achar graça. É que, na minha cabeça, aquela que 

ficaria conhecida entre nós como “a declaração da vaca” conectou-se a 

outra famosa declaração de um militar que também envolvia uma vaca. 

Ela foi feita pelo General Mourão, aquele mesmo que enviara as tropas 

de Juiz de Fora ao Rio de Janeiro para cercar o Palácio das Laranjeiras, 

precipitando um golpe ainda improvável, naquele momento. Numa 

entrevista a um jornal, Mourão dera uma declaração que, por sua 

estranheza e ineditismo, seria reproduzida inúmeras vezes ao longo de 

muitos anos:

“Em matéria de política, não entendo nada. Sou uma vaca fardada”. 

Achei curiosa a obsessão de altas patentes militares com as metáforas 

associadas às pobres vacas. 

A vaca de Bambini tossiria, sim, mas sua tosse seria, sobretudo, uma 

imensa frustração coletiva, o resultado de um jogo em que todos saíram 

perdendo. 

É essencial enfatizar com clareza a gravidade do gesto de Bambini 

e todas as suas consequências. É claro que ele dissera alguma coisa 

parecida a seu subordinado, Brigadeiro Viana, diretor do CTA. Depois 

de ouvi-la, obviamente, Viana ficara proibido de assinar os diplomas dos 

seis alunos. Sem a assinatura do diretor do CTA, os diplomas não teriam 

validade legal. Sem validade legal, o fundamento e, consequentemente, 

a beleza do gesto aprovado pela Congregação do ITA estariam perdidos. 

Estava criado o impasse. E quem o criara, unilateral e exclusivamente, 

fora o diretor do DEPED, Brigadeiro Bambini. Se ele houvesse se 

mantido fora daquele assunto interno do ITA e se Viana tivesse 



151

assinado os diplomas, como Ferolla dissera que faria, o assunto teria se 

encerrado serenamente, ainda naquele ano de 2004. O “abraço amplo” 

que Michal propunha teria abrigado a todos e tudo teria terminado bem 

e sem alarde. 

Não foi assim que aconteceu. 
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Capítulo 10
OS PROBLEMAS CRESCENTES 
DO REITOR

Sem esmorecimentos – e os reféns
Tolo, deselegante, mal-educado, preconceituoso, o recado de Bambini 

foi adjetivado de várias maneiras por diferentes pessoas, mas o fato é 

que ele golpeava e abalroava a iniciativa. Michal nos assegurou que 

Bambini jamais o consultara sobre esse assunto. Se ele pediu alguma 

informação a alguém sobre a natureza do projeto, não foi a alguém da 

administração do ITA. Ficamos preocupados. Michal chamou a mim e 

a Sakane para uma reunião para discutir o assunto. O reitor foi claro:

“Não vamos divulgar e nem reclamar. Tenho certeza de que é uma 

questão de explicar a coisa toda e esse será meu problema. Pelo momento, 

tudo fica suspenso. Não daremos andamento a nada enquanto tento 

fazer com que o Brigadeiro Bambini compreenda nosso gesto e reveja 

sua postura.”

Autorizado por Michal, dei conhecimento da notícia aos membros 

do GS e pedi a eles discrição sobre o assunto. Disposto a esclarecer 

qualquer dúvida e a evidenciar a natureza positiva do projeto, poucos 

dias depois Michal reuniu-se com o diretor do CTA, Brigadeiro Viana 

e com o próprio Brigadeiro Bambini. Depois da reunião, Michal esteve 

com Sakane antes de despachar comigo. Sakane me escreveu logo em 

seguida. Era o dia 17 de março de 2004.

“Pelo que entendi, o Michal acha que os ‘venceu’ com seus argumentos, 
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mas a continuidade do processo depende do Alto Comando, pois ‘é considerado 

assunto estratégico’. Disse-me, ainda, que o TB116 Bambini estará agendando 

uma reunião dele, Michal, com o Alto Comando, ocasião em que falará deste 

assunto e de outros que afetam o ITA.”

A mensagem me agradou, pois eu conhecia o poder de convencimento 

de Michal que, no caso, dispunha de argumentos sólidos. Ele saberia 

demonstrar aos brigadeiros do Alto Comando os propósitos construtivos 

do projeto. 

No dia 27, o GS voltou a se reunir. Voltamos a discutir as possibilidades 

de um segundo pleito referente aos 15 outros alunos desligados, mas, 

novamente, não conseguimos chegar a um consenso. 

No final do mês de março e início de abril, meus contatos com 

Michal eram suficientes para me mostrar que as coisas em geral, na sua 

administração, já não iam bem. 

Nos dois primeiros anos em que esteve à frente da administração do 

ITA, Michal era considerado um reitor exemplar. Não me lembro de ter 

ouvido críticas significativas a ele ao longo desse período em que eu o 

acompanhava a quase todos os lugares. Acostumei-me a ouvir pessoas 

se referindo a ele como o melhor reitor da história do ITA. Respeitado 

por sua trajetória acadêmica e profissional e admirado por ser a pessoa 

culta e erudita que era, nesses dois primeiros anos Michal contava com 

o apoio do então diretor do CTA, Brigadeiro Ribeiro, e do então diretor 

do DEPED, Brigadeiro Reginaldo. As coisas mudaram quando ambos 

foram substituídos pelos brigadeiros Viana e Bambini. Nenhum deles 

tinha trajetória acadêmica e ambos demonstravam desconhecer o ITA, 

116 - TB – Tenente Brigadeiro, é o Brigadeiro de 4 estrelas, posto máximo dentro 
da patente de brigadeiro.  
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sua história, valores e tradições. Michal compartilhava suas aflições 

comigo e com Sakane. Ele já nos dissera que percebera que Viana e 

Bambini adiariam o quanto quisessem, “talvez indefinidamente”, as 

aprovações dos novos Regimento Interno e Regulamento. O reitor nos 

descreveu como via a situação: 

“Esses dois documentos viraram reféns”. 

Com o ITA funcionando no “modo virtual”, termo que Michal 

criara para descrever o cenário em que o sistema administrativo antigo 

coexistia com o novo, aquela era uma grave ameaça. 

A angústia do reitor era fundada. Tais documentos não seriam 

assinados até o último dia em que Michal esteve à frente da reitoria do 

ITA, em agosto de 2005. 

A AEITA volta a desapontar
No dia 6 de abril, disposto a tentar ajudar Michal a desfazer qualquer 

mal-entendido quanto ao caráter da iniciativa, voltei a contatar os 

mesmos quatro colegas da diretoria da AEITA aos quais escrevera 

havia três semanas.

“Continuo inquieto e intrigado, imaginando o que justifica que a AEITA 

ignore um assunto que diz respeito ao ITA e que tem recebido cobertura de 

toda a mídia. Seria lamentável se a razão desse silêncio estivesse na eventual 

existência de alguma indisposição entre membros da Diretoria da AEITA e do 

Grupo dos Sábados. Aliás, seria também contraditório, uma vez que no último 

Sábado das Origens o então presidente da AEITA aplaudiu e ofereceu apoio 

público à causa muito brevemente exposta pelo André Alckmin no evento, na 

condição de representante do Grupo dos Sábados. Como já lhes disse, nenhum 

contato entre as partes é sequer necessário. Basta que a AEITA se informe a 
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respeito do assunto junto ao Reitor e/ou ao Vice-Reitor do ITA.”

Fiquei feliz em receber a resposta do Sidney naquele mesmo dia.

“Combinamos na AEITA, por e-mail, que deveríamos sim escrever algo no 

próximo suplemento. Acontece que ainda não houve a reunião da diretoria, 

e não definimos quem estaria fazendo, pois da última reunião sobrara já 

tarefas a serem cobradas entre nós. Este assunto de escrever algo, sem criar 

barreiras ao assunto, ficou amplamente aceito, e sei que para os copiados aqui 

(entre outros) não existe qualquer tipo de desconsideração ou indisposição 

com o Grupo dos Sábados. A reunião deve acontecer breve, e aguardamos 

convocação do Ozires. Aproveitando então o ensejo, você teria condições de 

gerar um texto com as explicações que achar interessantes? Aí já estaremos 

avançando na direção de endossar/acrescentar para publicar?”

Dias mais tarde, recebi a edição de março e abril do Suplemento. 

Fiquei desconcertado. 

A metade inferior da página 5 era ocupada por uma matéria 

intitulada: 

“Moção da Congregação autoriza reintegração de desligados”. 

Sem nenhuma introdução ao assunto, a matéria reproduzia o texto 

da moção aprovada pela Congregação no dia 4 de março. Ao término, 

o leitor era remetido à página 10 do jornal para “ler mais sobre o 

assunto”. 

A parte superior da página 10 era ocupada com a matéria de título: 

“Ex-alunos cassados receberão diploma” e subtítulo “Comissão aprova 

concessão de 6 certificados; Reitoria analisa outros 17 casos”. 

As informações eram falsas. Nenhuma comissão havia aprovado a 

concessão de nenhum certificado e a reitoria não estava examinando 

nenhum outro caso. 
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A reportagem do jornal trazia frases do tipo: 

“Na última semana, uma comissão...” ou, adiante, “Os pedidos para 

a concessão de diplomas foram protocolados há seis meses e só na última 

quinta-feira foram analisados ...”. 

“Última semana”, num jornal bimensal, sem qualquer referência 

adicional? Que “última semana”? Que quinta-feira? 

Particularmente danosa era a frase: 

“Na última semana, uma comissão nomeada pela Reitoria da escola 

para analisar os casos aprovou a concessão dos certificados, que devem ser 

entregues ainda este ano”. 

Sobre ela, no dia 14 de abril, escrevi um e-mail aos já citados quatro 

colegas da diretoria da AEITA, protestando:

“Essa afirmação falsa tem sido responsável por algumas das dores de 

cabeça do Michal. Após sua publicação na mídia, houve quem se preocupasse 

em lembrar que o diploma do ITA é assinado pelo Reitor do Instituto e pelo 

Diretor do CTA. E, embora não exista nenhum pronunciamento oficial 

do antigo (Brig. Ribeiro) e do atual (Brig. Viana) Diretor do CTA, a voz 

corrente é a de que ambos são contrários à iniciativa. Dada a necessidade da 

dupla assinatura, houve também quem registrasse que ao tomar uma decisão 

unilateralmente (que é o que diz a falsa notícia) o ITA estaria agindo de 

maneira arrogante. E insubordinada.”

A matéria continuava com diversos outros erros. A primeira parte 

dela terminava com a frase: 

“Agora, a Reitoria do ITA deverá definir uma data para a entrega dos 

certificados.” 

A respeito dela, registrei indignado no mesmo e-mail aos quatro 

colegas: 
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“Como assessor do Reitor, informo: a afirmação é falsa.” 

Ao seu término, a matéria registrava: 

“O texto publicado pelo Suplemento foi retirado do Jornal Vale Paraibano 

de 11 de março de 2004.”

Ou seja, ao invés de procurar o reitor, vice-reitor, ou mesmo 

qualquer membro do GS, o Suplemento informava a comunidade de 

ex-alunos sobre esse assunto importante e delicado reproduzindo 

uma matéria antiga e incompleta feita por um jornal local do Vale do 

Paraíba. 

Em meu e-mail do dia 14 escrevi ainda:

“Meus últimos e-mails a vocês visavam especificamente a publicação de 

uma matéria correta, sem erros banais, que desse ao Michal um exemplo 

de texto preciso a ser usado na sua interlocução com pessoas contrárias às 

propostas do Grupo dos Sábados. Essas pessoas desenvolvem seus argumentos 

brandindo recortes de jornais com notícias incorretas ou simplesmente falsas. 

O texto que eu enviei não serve mais para esse fim. As matérias pífias e 

cheias de erros publicadas nesta edição do Suplemento quebram qualquer 

possibilidade de impacto que um texto correto talvez pudesse ter.”

A edição do Suplemento caiu como uma bomba entre os membros 

do GS, reitor e vice-reitor. A má vontade da direção da AEITA para 

com a iniciativa se explicitava completamente, se ainda houvesse 

alguma dúvida depois dos episódios referentes ao Sábado das Origens 

(SDO). Os erros cometidos em decorrência da ausência de qualquer 

contato com quem quer que fosse antes do jornal ser publicado eram 

absurdos, injustificáveis e indefensáveis. 

A indignação tomou conta de todos, principalmente Michal, 

que sabia que aquela edição do jornal aumentaria ainda mais seus 
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problemas, que já não eram poucos, nem pequenos. 

O vice-presidente Sidney acatou minhas críticas e prometeu 

que a edição seguinte do Suplemento trataria do tema. Para tanto, 

enviou-me sete questões a respeito do assunto. As respostas a essas 

questões estavam todas nos documentos que o GS tornara públicos 

e que circulavam na ita-net desde o SDO de 2003. Ainda assim, 

pacientemente, respondi a todas elas, submeti aos colegas do grupo, 

que propuseram alterações e, só depois de obtido o consenso, enviei-

as a Sidney. 

O Suplemento de maio/junho de 2004 as reproduziu na íntegra, 

mas talvez a emenda tenha saído pior do que o soneto, pois a má 

vontade da AEITA para cobrir o assunto manifestava-se na forma 

da divulgação. Sem qualquer chamada em lugar algum do jornal, o 

questionário de Sidney foi integralmente reproduzido numa página 

interna, sem ilustrações, sem explicações e sem qualquer preâmbulo. 

As perguntas e respostas se alinhavam monotonamente, em texto 

corrido, sob o atrativo título de “Relatório do Grupo dos Sábados”.    

Um convite muitas vezes recusado
O aumento do número de elementos do GS continuava a me 

preocupar, até porque Pedro John, como ele mesmo admitiu em e-mail 

enviado a mim, tinha trazido ao grupo um posicionamento mais radical 

que, até então, ninguém havia adotado. Voltei a tratar do assunto com 

André que me respondeu, como sempre, com uma pergunta: não seria 

uma boa ideia convidar mais um militar a ingressar no grupo? Busquei 

a ajuda de Dino e Pazini. Pensei em convidar o Brigadeiro Ribeiro, 

porque eu soubera que ele se declarara contra a diplomação dos 
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alunos. Achei que seria excelente ouvir suas razões e expor as nossas. 

Levei essa ideia a Pazini junto com outra possibilidade, que era a do 

Brigadeiro Costa Filho117, que trabalhava com o Brigadeiro Bambini 

no DEPED. Costa Filho fora meu contemporâneo no ITA e, mais tarde, 

foi meu professor, um bom professor da disciplina sobre Motores de 

Combustão Interna, aliás. Ele também já havia se declarado contrário 

à ideia da diplomação dos alunos desligados. Pazini ponderou que o 

convite a Costa Filho tinha mais chance de sucesso do que a Ribeiro 

pela simples razão de que o primeiro morava em São José dos Campos 

e o segundo em Brasília. 

Fiz o convite a Costa Filho no dia 13 de abril tratando-o como o colega 

que fôramos, mas também com a educação de um ex-aluno. 

“Sua opinião contrária à nossa proposta será ouvida, asseguro-lhe, com o 

mesmo elevado respeito reservado a todas as opiniões emitidas até aqui. Sua 

visita também nos facultaria a possibilidade de esclarecer alguns pontos que 

se tornaram nebulosos após a intervenção da mídia, que cuidou de introduzir 

ruídos com versões incorretas que acabaram sendo publicadas até mesmo no 

Suplemento.”

Costa Filho declinou do convite no mesmo dia em um e-mail curto 

em que alegou que não lhe cabia opinar por tratar-se de assunto já 

definido por seu comandante, Brigadeiro Bambini. E criticou o texto 

do meu convite em que usei a expressão “ex-iteano”, que Costa Filho 

demonstrou não compreender:

“Continuo iteano pois não tive meu diploma cassado”.

O tom arrogante da resposta do Brigadeiro Costa Filho deixava 

claro que a oposição aos planos do Reitor Michal subia de tom. Levei 

117 - Rodolfo Costa Filho, formado em Engenharia Mecânica pelo ITA em 1976.  
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a recusa de Costa Filho a André. Ao telefone, ele me perguntou se não 

seria interessante renovar o contato, tentando explicar melhor. Eu não 

achava que havia me explicado mal, mas acatei. Fiz isso no dia seguinte.

“Respeito a sua decisão, é claro, conquanto a lamente. Enderecei o convite 

a você porque, sabendo-o morador em São José dos Campos, achei que seria a 

maneira mais prática de ter alguém que pudesse discutir conosco, num clima 

livre e de mútuo respeito, pontos de vista aparentemente distintos.”

A resposta veio no dia 22 de abril. Nela, o Brigadeiro Costa Filho 

apresentava pela primeira vez um argumento que também se repetiria 

diversas vezes. Ele escreveu que, “absolutamente”, não era contrário à 

decisão da Congregação, mas que achava que o caminho a ser seguido 

era o da Comissão de Anistia, encarregada de apreciar os pleitos de 

candidatos a anistiados: 

“Se a comissão der enquadramento legal aos solicitantes então o MD 

(Ministério da Defesa) deverá cumprir o que for determinado”. 

E, dando crédito à tese de André, que me incentivou a reiterar o 

contato, Costa Filho abrandou seu tom na última frase do e-mail: 

“Sempre que estiver em SJ e a reunião coincidir terei prazer em participar e 

rever os colegas, Iteanos ou não.” 

Como de hábito, dei conhecimento do e-mail de Costa Filho ao GS, 

ao reitor e ao vice-reitor. Sakane foi cirúrgico em seu comentário:

“Acho que o Brig. Costa Filho não entendeu o espírito da coisa: é claro que se 

a Comissão de Anistia / Ministro da Justiça determinar, o MD deverá cumprir 

a determinação”. 

Adiante, completou:

“A grandeza (e a beleza) do que está sendo proposto pelo Grupo dos Sábados 

e aprovado pela Congregação do ITA, é a iniciativa e decisão de ‘dentro para 
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fora’. Dar uma de ‘pau mandado’ é até degradante.”

Ferolla seguiu na mesma linha:

“Infelizmente o Costa Filho colocou a questão às avessas. Nossa pretensão 

sempre foi dar a iniciativa à Aeronáutica e não trabalhar sob pressão política de 

outros, seja qual fosse o documento legal de respaldo, pois o objetivo principal, 

a meu sentir, acima dos diplomas ou homenagens, era resgatar o espírito 

iteano, trazendo para nosso convívio os colegas afastados em uma conjuntura 

turbulenta do país.”

À palavra “degradante”, que Sakane corretamente empregara para 

descrever a necessidade da passagem desses casos pela Comissão 

de Anistia, eu acrescentaria outra: “absurda”. Os desligados de 1975, 

Salazar e Trevisan, haviam respondido a processos dos quais ambos 

foram formalmente absolvidos. Os desligados de 1965, Esmanhoto, 

Ezequiel e Tokoro, nem sequer haviam respondido a um processo 

formal. Era o caso de se perguntar então: cada um deles havia de ser 

anistiado exatamente de quê?

A reunião do grupo de 24 de abril de 2004 e 
uma péssima notícia

Poucos dias antes da resposta de Costa Filho, às 18h00 da terça-feira, 

20 de abril, tive uma ideia que pus em prática sem consultar ninguém, 

nem mesmo André. Não daria tempo. Enviei um e-mail aos quatro 

colegas que compunham a direção da AEITA com os quais eu tinha 

estabelecido interlocução e os convidei a participar da reunião do GS 

que ocorreria daí a quatro dias. 

Meus arquivos registram as respostas de Lampi e Sidney, que 

agradeceram o convite. Nenhum dos quatro compareceu à reunião.
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Na reunião do GS do dia 24, Pedro John falou-nos de seus esforços 

para encontrar a trajetória dos professores Arp e Szmul depois de 

saírem do ITA. Ele havia conseguido contatar a família de ambos e 

buscava resgatar ao menos parte da produção acadêmica deles durante 

o período em que foram professores do ITA e além. O GS não colocou 

em discussão a questão pendente dos 15 outros alunos que também 

haviam sido desligados, o foco estava nos problemas que o reitor vinha 

enfrentando e na reunião que Michal teria com o Alto Comando, no dia 

29. Todos queriam encontrar formas de ajudar o reitor. Pazini encontrou 

uma e dei conhecimento dela a Sakane na segunda-feira, 26 de abril:

“Pazini esteve na minha sala, minutos antes do almoço, e me reportou um 

esforço que ele está fazendo que me parece interessante, do ponto de vista da 

causa defendida pelo Grupo dos Sábados. Ele me disse que na última sexta-feira 

ele passou mais de uma hora com o Brigadeiro Viana discutindo o assunto e que 

ao término da conversa a posição do Brig. Viana evoluíra do algo parecido com 

o ‘nem que a vaca tussa’ para alguma coisa na linha do ‘quero saber mais sobre 

o assunto’. Nesse contexto, ele gostaria que dar ao Brig. Viana conhecimento 

dos dados levantados pela comissão que você presidiu, que levantou os dados 

dos 6 ex-alunos desligados às vésperas da formatura. A ótica seria a de mostrar 

que eles foram, mesmo, desligados às vésperas da formatura (consta que o Brig. 

Viana não conhece detalhes da história) e que todos eles tinham praticamente 

todas as notas necessárias para a aprovação final no curso.”  

O vice-reitor concordou comigo, a iniciativa era elogiável. Com a 

autorização dele, encaminhei a Pazini, em atenção ao pedido que ele me 

fizera, todos os dados levantados pela comissão presidida por Sakane. 

Aproveitei e, por sugestão do vice-reitor, enviei também as cópias dos 

novos Regimento e Regulamento, acompanhadas de suas justificativas 
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e exposições de motivos. Pedi a Pazini que, quando tivesse uma nova 

chance, mostrasse-as ao Brigadeiro Viana e tentasse convencê-lo das 

melhorias que elas trariam ao ITA. E, portanto, da urgência em suas 

aprovações. 

Apesar da frustração que Decio nos impusera no SDO, da acusação 

que o mesmo Decio nos fizera por e-mail logo em seguida ao evento, 

das edições do jornal Suplemento da AEITA, do golpe de Bambini e de 

todas as outras formas de oposição velada transformadas em pressões 

sobre o reitor, não fizemos nenhum protesto, nenhuma reclamação e 

nenhuma crítica a quem quer que fosse.

Aquele mês de abril terminou com a péssima notícia que recebi de 

Sakane em um e-mail que ele me enviou às 10h da manhã do dia 29:

“Infelizmente soube pelo Porto que o Michal teve de cancelar a visita ao Alto 

Comando, por questão de saúde, ficando acamado no Hotel por ordem médica, 

em Brasília (para onde foi ontem). Problema com pressão alta.”

Cardíaco, asmático e hipertenso, Michal tinha saúde frágil. O reitor 

dava sinais físicos de que não estava suportando a pressão.
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Capítulo 11
AS ÚLTIMAS ATIVIDADES DO 
GRUPO DOS SÁBADOS

Não se tocou no assunto
No começo de maio, Michal estudava caminhos para o trâmite do 

assunto que levasse o Brigadeiro Viana a aceitar assinar os diplomas. 

Ele me escreveu no dia 6:

“Na realidade, à primeira vista, parece haver duas alternativas: ou direto 

aqui, ou via comissão do MJ (Ministério da Justiça). A solução que eu 

imaginei, para encurtar prazos e simplificar procedimentos, é: (1) pedir uma 

certidão ao MJ, confirmando a condição de amparado pela Lei; (2) entrar com 

requerimento aqui, com a certidão anexada. É essa ideia que pretendo submeter 

na minha visita a BSB semana que vem.”

Respondi no dia seguinte. Esse seria um caminho fácil do ponto 

de vista legal, mas os seis alunos já haviam deixado claro que não 

o seguiriam. Reproduzi a Michal a argumentação que ouvira de 

Esmanhoto, que me parecera sólida:

“O problema, Michal, é que se esse caminho for sugerido provavelmente 

nenhum requerimento será enviado. O depoimento do Esmanhoto na última 

reunião foi desses de ouvir e ficar quietinho, pela clareza e simplicidade dos 

argumentos. Basicamente o que ele disse foi o seguinte: até o início do ano 

passado ele estava lá, no canto dele, feliz da vida e quase sem lembrar que um 

dia estudara no ITA e sofrera uma injustiça. Nós o buscamos para discutir 

a questão e ele aceitou fazê-lo pela ligação afetiva e respeito que tem pela 
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instituição. Ele não precisa do diploma e só vê sentido em recebê-lo como ato 

simbólico, naquele contexto de reconciliação da instituição com o seu passado. 

Ele se sente constrangido em ter que pedir esse diploma. De fato, a necessidade 

de fazer um requerimento para matrícula no 2o. semestre, notícia que surgiu 

no início deste ano, já fez com que ele vacilasse a respeito da propriedade de dar 

continuidade ao assunto. Tenho certeza de que o Salazar e os demais pensam de 

maneira semelhante. Talvez uma alternativa seja a seguinte: eles entram com o 

requerimento aqui no ITA e em seguida estudamos um jeito de nós mesmos (eu, 

por exemplo) pedirmos as certidões ao MJ, nem que para isso sejam necessárias 

procurações. Estou a sua disposição para conversar sobre o assunto.”

Esse e todos os outros principais assuntos do ITA e do GS ficaram 

suspensos por um bom tempo, inclusive a aprovação do novo 

Regimento Interno e do novo Regulamento. A reunião de Michal com o 

Alto Comando inicialmente prevista para o fim de abril seria realizada 

apenas em 17 de junho, como de fato foi, desta vez, e todos houvemos 

por bem aguardar até lá, quando Michal teria a chance de dirimir todas 

as dúvidas que surgissem. A expectativa era enorme. 

Agendamos a reunião seguinte do GS para o dia 19 de junho, dois 

dias depois da reunião de Michal com o Alto Comando. Pedi que Pedro 

John enviasse um e-mail à ita-net informando que a reunião era aberta e 

que qualquer iteano poderia comparecer. Pedro John relutou, disse que 

não haveria espaço disponível. Insisti e ele o fez. Como eu supunha, 

fora do GS, ninguém compareceu. 

Voltei a convidar pessoalmente o Brigadeiro Costa Filho que, mais 

uma vez, declinou. Com as ausências justificadas de Cecchini, Dino, 

Emanuel, Esmanhoto e Gilcio, a reunião teve dez presenças: André, 

Ferolla, França Leme, Guerra, Hermano, Milioni, Pazini, Pedro John, 
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Salazar e Taube. Todos queriam saber o resultado da ida de Michal à 

reunião do Alto Comando. A pedido de André, dei início à reunião 

justamente buscando reproduzir o relato que ouvira de Michal, na 

véspera. Prevista para durar uma hora, a reunião se estendera por 

quase três. Embora não compusesse o Alto Comando, o diretor do CTA, 

Brigadeiro Viana, também esteve presente. Ao término da reunião, 

Michal e Viana qualificaram-na ambos de “excelente”. Michal convidava 

todos nós a ir a sua casa naquele mesmo sábado, às 11:30h, para que 

ele discorresse a respeito. Terminei meu relato com a informação que 

Michal me dera na véspera e que havia me parecido tão surpreendente 

que eu ainda não a digerira por completo: 

“O assunto referente à concessão dos diplomas aos alunos desligados 

não foi tratado.”

Diante dos olhos perplexos que me fitavam, antecipei a todos que 

não dispunha de detalhes. Minha conversa com Michal, na véspera, fora 

ao telefone, tarde da noite, e curta. Eu esperava compreender melhor o 

que se passara junto com eles, na reunião com o reitor que ocorreria 

logo mais. 

No horário combinado, fomos todos à casa do Michal, no campus, 

onde ele discorreu sobre sua reunião com o Alto Comando. Ouvimos 

com atenção. A primeira pergunta que todos tínhamos era a razão do 

assunto da diplomação dos seis alunos não ter sido discutido. 

Michal foi didático. Ele nos explicou que optou por não propor ele 

mesmo o tema para evitar a possível explicitação de um confronto. 

Disse que, em seu entendimento, ele deveria aguardar que um dos 

membros do Alto Comando o fizesse, caso em que ele explicaria tudo 

o que lhe fosse perguntado. Ocorre que ninguém o fez. Nem mesmo o 
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Brigadeiro Bambini! Disse ainda que outros assuntos importantes do 

Planejamento Estratégico, como a necessidade de maior autonomia, 

estiveram presentes em sua apresentação e que, ao término dela, ele se 

sentia à vontade para dar continuidade à proposta encaminhada pelo 

GS.

Sempre admirei Michal por muitas razões e uma delas era seu 

poder de convencimento. Eu já o vira ser bem-sucedido em mudar as 

opiniões de interlocutores arredios, em reuniões tensas, em que havia 

muito em jogo. Vi isso acontecer, particularmente, nas reuniões do 

Consórcio Brasiliana, fossem elas internas, com fornecedores ou com 

clientes. Não fiquei surpreso, portanto, ao constatar que a exposição 

de Michal satisfez a todos os que a ouviram, especialmente por conta 

de sua colocação final, de se sentir à vontade para dar continuidade à 

proposta do GS. 

Confesso, entretanto, que, mesmo muitos anos mais tarde, quando 

pude refletir sobre tudo com uma perspectiva temporal, ainda não fui 

capaz de entender como o assunto essencial da reunião possa não ter 

surgido. A informação de que dispúnhamos era a de que o Brigadeiro 

Bambini agendara a reunião exatamente para que Michal pudesse 

explicar ao Alto Comando da Aeronáutica os propósitos do Projeto 

Reconciliação, destacando os benefícios que ele traria ao ITA. Claro, 

Michal também falaria do Planejamento Estratégico e de todos os seus 

planos para o ITA, mas o assunto principal era esse. Mais de uma vez, 

anos mais tarde, conversando com Michal, tentei obter dele alguma 

informação adicional, ou mesmo uma interpretação que ele pudesse 

dar ao que eu via como um enigma. Nunca fui longe. Michal manteve-

se sempre fiel ao que nos dissera em sua casa. Não tocou no assunto 
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para não explicitar um conflito. Esperou que algum brigadeiro o fizesse 

e nenhum deles o fez. Simples assim. Mas nunca compreendi.

O grupo busca concluir seus trabalhos
Minhas anotações dão conta de outras decisões do GS naquela 

reunião de 19 de junho. Houve consenso em todas elas: (a) seria editado 

um livro em homenagem à memória do Professor Arp; (b) O GS doaria 

ao ITA uma fotografia emoldurada de cada um desses dois professores 

acompanhada de um texto a ser escrito sobre eles, as fotografias seriam 

entregues ao reitor do ITA, a quem caberia a decisão a respeito de onde 

colocá-las; (c) Haveria um segundo livro, contando a história do Grupo 

dos Sábados e falando sobre os professores Arp e Szmul. 

Por motivos pessoais, precisei sair mais cedo da casa de Michal. 

Mais tarde, colegas me comunicaram que eles haviam decidido que a 

próxima reunião do GS seria no dia 3 de julho. De fato, assim se deu, 

mas com apenas oito presenças: André, Esmanhoto, Ferolla, França 

Leme, Hermano, Milioni, Pedro John e Taube. Eu estava preocupado. 

Com Guerra e Pedro John, e contando comigo, o GS tinha, agora, 15 

membros. A presença reduzida não era casual. Estávamos desgastados 

e receosos sobre o sucesso da iniciativa. Convidei previamente Costa 

Filho e ele respondeu dizendo que se esforçaria para ir mas, uma vez 

mais, não o fez. Novamente pedi que Pedro John divulgasse a reunião 

na ita-net e, novamente, não houve a presença de quem quer que seja 

de fora do GS. Pelo menos ninguém mais poderia nos acusar de sermos 

um grupo “mocado”, como fizera meses antes o colega Scavone.

Na reunião de 3 de julho: (a) debatemos o formato do requerimento 

de matrícula que os seis alunos desligados às vésperas de suas 
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formaturas deveriam enviar ao ITA; (b) tratamos das preparações das 

fotos em homenagem aos professores e do texto que as acompanharia; 

(c) tratamos de detalhes dos dois livros que seriam produzidos e, 

finalmente, (d) atingimos consenso a respeito de parte das propostas 

encaminhadas por Esmanhoto sobre o pleito que seria encaminhado ao 

reitor referente aos 15 outros alunos desligados por motivos políticos. 

Todos os itens acima estão registrados nas minhas anotações 

referentes àquela reunião da qual saí convencido, entretanto, de que 

alguns consensos, notadamente aqueles referentes ao item (d), só 

foram possíveis porque éramos apenas oito presentes. E porque alguns, 

claramente, agora aceitavam o que antes não aceitavam para ajudar 

a atingir o consenso. Fiz questão de terminar minhas anotações da 

memória daquela reunião, que enviei a todos, como de hábito, com um 

parágrafo de alerta:

“O fato de o GS ter 15 membros e apenas 8 terem comparecido ao início desta 

última reunião (e 7 ao longo de toda ela, já que o Brig. Ferolla precisou sair 

antes das 10h00, por conta de um compromisso no exterior) parece preocupante. 

Pensamos todos que seria conveniente encerrar nossas atividades assim que 

possível, para evitar o melancólico fim por abandono da maioria dos membros. 

Algumas das ações, como o livro que será escrito (ou os livros) não dependem 

da continuidade de nossas reuniões, podendo ter andamento sob a coordenação 

de um de nós com eventuais trocas de e-mails.  Assim, há uma chance de que 

a próxima reunião do dia 7 de agosto seja uma das últimas, senão a última, do 

GS enquanto grupo constituído de voluntários. Nesse contexto, peço que cada 

um de vocês faça o máximo esforço para que esteja presente a ela.”

Outra boa contribuição que Pedro John trouxe ao grupo foi a de 

aumentar a transparência de nossas ações, pois ele colocava na ita-
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net tudo o que produzíamos, inclusive as anotações que eu fazia que 

funcionavam como uma espécie de ata da reunião. Foi assim que um 

aluno da turma 1978, Venâncio118, que era de Itabira, MG, como o 

Professor Arp, tomou conhecimento da iniciativa do livro e se dispôs 

a ajudar, coletando material literário produzido por Arp depois que 

ele deixou o ITA. Houve uma intensa troca de e-mails entre Venâncio, 

Pedro John, um outro iteano, Reinaldo119, que também era de Itabira, e 

familiares do Professor Arp. Eu era copiado em todas elas. A partir de 

um determinado momento, entretanto, a conversa enveredou por um 

caminho inesperado. 

Venâncio escreveu que ficara sabendo que o Professor Arp se 

suicidara em 1990, saltando de um prédio. Chocado com a notícia, 

Pedro John conjecturou que a saída do Professor Arp do ITA tivera 

consequências terríveis em sua vida, incluindo a separação da esposa 

e um fim de vida trágico, em miséria financeira. A informação que 

Venâncio havia obtido, certamente de boa-fé, somada às conjecturas de 

Pedro John, causaram reações em membros da família do Professor Arp. 

Outro aluno do ITA, Luiz Braga120, que fora genro de Arp, protestou, 

esclarecendo que Arp não se suicidara, e sim sofrera uma queda, e que 

não houve miséria financeira em seu final de vida. A neta do Professor 

Arp, conhecida por Pacinha121, secundou o pai, explicando que seu avô 

estava hospitalizado, tomava remédios fortes que o deixavam quase 

118 - Venâncio Alvarenga Gomes, formado em Engenharia Aeronáutica pelo ITA 
em 1978. À época, era coronel da Aeronáutica, como Pazini e Dino. Mais tarde, foi 
promovido a brigadeiro. 
119 - Reinaldo Araújo Andrade, formado em Engenharia Eletrônica pelo ITA em 
1980. 
120 - Luiz George Warren Jardim Gomes Braga, formado em Engenharia 
Aeronáutica pelo ITA em 1961. 
121 - Márcia Procópio Jardim Gomes Braga.  
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inconsciente e que a queda acidental fora causada por esse fato. Negou 

também que a esposa o deixara, a decisão da separação fora de Arp.

Talvez ruídos como esse tenham contribuído, não estou certo, mas 

o fato é que, no final das contas, as buscas de informações sobre os 

professores Arp e Szmul acabaram por mostrar dificuldades inesperadas 

que incluíram, em alguns casos, a hesitação das próprias famílias em 

apoiar a iniciativa. Assim, apesar dos esforços de Pedro John, que 

chegou a construir a estrutura completa e o esboço do livro que seria 

dedicado ao Professor Arp, os livros que o GS propusera serem escritos 

não prosperaram.

No dia 7 de agosto, o GS voltou a se reunir e, reforçando minhas 

preocupações com a exaustão do grupo, a reunião teve cinco ausências: 

Dino, Emanuel, Guerra, França Leme e Taube. Nessa reunião, 

decidimos: (a) que doaríamos uma placa ao ITA, semelhante às placas 

que registram os nomes dos formandos de uma determinada turma; a 

placa incluiria os nomes dos 21 alunos desligados por motivos políticos 

e seria entregue ao reitor do ITA para que ele decidisse onde fixá-la; 

(b) a proposta referente aos 15 demais alunos desligados por motivos 

políticos seria transformada em texto e finalizada; (c) o GS produziria 

um texto visando posicionar-se contrariamente às tensões entre civis e 

militares que povoava e-mails trocados na ita-net. 

Esse último item foi proposto por mim e eu cheguei a produzir uma 

proposta preliminar que entreguei a todos, na reunião. Como o GS 

nunca concluiu essa tarefa, pedi a Pedro John que enviasse à ita-net 

o texto que produzi assinado apenas por mim. Ele registrava, em seu 

final:

“A palavra reconciliação foi escolhida para servir como pano de fundo de 
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todas as ações do grupo e a escolha não foi ao acaso. O Grupo dos Sábados 

está convencido de que essa reconciliação não será atingida enquanto houver 

aqueles que se sentem potencialmente agredidos por suas ações e que creem 

que seus objetivos estejam associados a algum tipo de ajuste de contas. Não 

estão. Haveria, aliás, um formidável paradoxo se um projeto conduzido sob a 

égide da palavra reconciliação implicasse um conflito entre grupos pertencentes 

à mesma comunidade. Assim, o Grupo dos Sábados entende que cabe uma 

vez mais o registro de que sempre concebeu esse final da história como uma 

confraternização definitiva de toda a comunidade iteana com o seu passado. Sem 

maniqueísmos primários, sem leituras históricas equivocadas e sem exceções.”

O parecer do reitor
Ao longo do mês de agosto, em atenção a uma solicitação do 

Brigadeiro Bambini, Michal, Sakane e eu preparamos um parecer sobre 

a decisão da Congregação. O trabalho foi intenso e, o resultado, muito 

bom.

 Fartamente documentado, o parecer incluía todo o histórico do 

processo e trazia uma análise detalhada do aproveitamento escolar de 

cada um dos alunos desligados às vésperas de suas formaturas. O parecer 

demonstrava que todos eles haviam sido bons alunos, como atestavam 

suas notas na grande maioria das disciplinas cursadas. Mostrava 

ainda que eles haviam concluído todos os requisitos necessários para 

a obtenção do diploma, inclusive a apresentação e aprovação do 

trabalho individual final de graduação que, no ITA, é chamado de TG 

.

O resultado desse esforço pareceu ter agradado ao Brigadeiro Viana, 

conforme Sakane informou por e-mail a Michal e a mim, no dia 9 de 
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setembro.

“Recebi há pouco (quinta, 9:40h), ligação do MB Viana que me fez perguntas 

sobre os 6 e a lista dos demais desligados. Em particular, ele fez perguntas a 

respeito dos outros desligados (também 6) no 5o ano e pareceu satisfeito em 

saber da diferenciação que foi feita entre os dois grupos, ou seja, a não inclusão 

na proposta de concessão de diplomas daqueles que mesmo estando próximos do 

fim do curso (já no 5o. ano), não foram incluídos pois não cumpriam o requisito 

de ‘desligados às vésperas da formatura’. Disse-me que estaria enviando os 

processos a Brasília com parecer favorável, mas que precisava passar pela 

Comissão de Justiça, e que isto podia “ser trabalhado”. Chegou a elogiar o 

estudo criterioso feito.”

A questão que se mantinha pendente e em discussão, todavia, era 

a do fluxo dessa documentação. Autorizado por Michal, enviei aos 

membros do GS o parecer que fora encaminhado ao Brigadeiro Viana. 

Em meu e-mail de encaminhamento, incluí este parágrafo:

“Ainda há uma questão pendente, que é o caminho exato que essa 

documentação deverá seguir. Seja ele qual for, todavia, não deverá demandar 

nenhuma ação por parte dos 6 alunos desligados. Em outras palavras: se houver 

necessidade de alguma passagem por algum órgão da Justiça, o próprio ITA 

deverá se encarregar de fazê-lo.

A iniciativa caminhava para esse impasse. A posição dos alunos 

desligados às vésperas das suas formaturas, fundamentada na 

argumentação que Esmanhoto construíra – aquela que dizia que “ele 

estava lá, no canto dele, quando foram chamá-lo...” –, era a de que eles se 

recusavam a fazer qualquer pleito ao governo, fosse ao Ministério 

da Justiça ou à Comissão de Anistia. Em contraponto, um outro lado 

afirmava que, sem o aval desses órgãos, não haveria encaminhamento. 
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No dia 15 de setembro, tomei a liberdade de enviar um e-mail 

diretamente ao Brigadeiro Viana.

“Tomo a liberdade de escrever-lhe... para lembrá-lo do convite que lhe fiz 

em companhia do Cel. Pazini para que o senhor participe da reunião que o 

autodenominado ‘Grupo dos Sábados’ fará neste próximo sábado, dia 18, às 

9h00, na sala de reuniões da Reitoria do ITA. Estou tomando a liberdade de 

encaminhar em anexo um texto que enviamos ao jornal Suplemento, a pedido 

da Diretoria da AEITA, e que foi publicado integralmente na edição de maio 

e junho daquele jornal. Presumo que o senhor já tenha conhecimento do que 

está escrito ali, mas, de qualquer forma, o texto constitui um bom resumo da 

história do Grupo dos Sábados e de nossos propósitos.”

Também voltei a convidar o Brigadeiro Costa Filho.

“No próximo dia 18 de setembro, daqui a aproximadamente um mês, 

portanto, o Grupo dos Sábados fará mais uma reunião. A ela irá comparecer 

o Brig. Viana, que aceitou o convite que fizemos o Pazini e eu... Ficaria muito 

contente se você também pudesse comparecer.”

Mais uma vez, o Brigadeiro Costa Filho ignorou meu convite, mas o 

Brigadeiro Viana confirmou presença e esteve conosco naquela que foi 

a última reunião do Grupo dos Sábados.
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Capítulo 12
O SEGUNDO PLEITO

Os Requisitos Complementares
O parecer produzido pelo Reitor Michal, que havia sido encaminhado 

ao Brigadeiro Viana, foi por este encaminhado ao DEPED. Passei o 

número do protocolo a Ferolla que, a partir de então, acompanhou o 

fluxo do processo até o despacho do Brigadeiro Bambini, no DEPED. 

Nesse parecer, o reitor definia em um parágrafo específico, reproduzido 

a seguir, uma tarefa que cada um dos seis alunos deveria cumprir como 

“requisito complementar” para que pudessem receber seus diplomas:

“... esta Reitoria julga adequado definir como requisito complementar, 

além do requerimento já apresentado demonstrando interesse no processo, a 

submissão de um memorial descritivo sobre a carreira profissional seguida 

por cada um, contendo uma avaliação sobre a importância dos conhecimentos 

adquiridos no ITA, bem como de seu modelo de educação e ensino, como fatores 

fundamentais para a experiência vivida.”

Dei conhecimento desse parágrafo em e-mail enviado em 14 de 

setembro aos colegas do GS e aos seis alunos: 

“Na medida do possível, esperamos textos que sejam anexados aos anais da 

Congregação e que, talvez, um dia, possam vir a fazer parte da composição de 

um livro, um desses que falamos em escrever...”

Os seis alunos cumpriram a tarefa e entregaram seus Requisitos 

Complementares. Cada um dos textos é um verdadeiro primor. 

Infelizmente, todos juntos, em número de páginas, eles compõem 

um outro livro certamente melhor, mas talvez maior do que este. 
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Não vi como incluí-los em apêndices. Aos interessados, entretanto, 

há um caminho. A Congregação do ITA decidiu que todo o material 

produzido no âmbito do Projeto Reconciliação seria anexado à moção 

que determinou a entrega do diploma aos seis alunos desligados às 

vésperas de suas formaturas. Como os documentos da Congregação 

são públicos, a solução consiste em contatar o ITA e solicitar acesso a 

esses anexos. 

O texto de Esmanhoto, em particular, emocionou a muita gente. 

Seguem algumas reações a ele. A primeira, do Professor Cecchini:

“O ‘requisito complementar’ apresentado pelo Esmanhoto é uma peça 

literária da melhor qualidade, revestindo uma história rica, comovente que 

em momento algum traduz mágoa ou revolta. O Esmanhoto é um vencedor, 

merece nosso aplauso entusiasmado.”

A segunda, do vice-reitor, Professor Sakane:

“Li o texto do Esmanhoto e mesmo que não aconteça mais nada, a inserção 

deste nos anais da Congregação já faz valer a pena o trabalho por você liderado. 

Como ele descreve uma época em que eu estava aqui, como bixo, e como me 

lembro dele e dos eventos descritos, o texto me tocou profundamente. E me fez 

sentir uma enorme satisfação por ainda que bem, bem minúscula participação 

no processo. Seria ótimo se um dia isto fosse divulgado a todo o público.”

Sakane se equivocava em dois pontos. Em primeiro lugar, eu nunca 

liderei coisa alguma, a liderança sempre foi de Michal, a quem eu apenas 

assessorava. Em segundo, como este livro deixa claro, a participação de 

Sakane não teve nada de “minúscula”. Ao contrário, ela foi essencial.
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A última reunião do grupo: 18 de setembro 
de 2004

A última reunião foi curta e relativamente festiva, por assim dizer. 

Estavam presentes o Reitor Michal e o Brigadeiro Viana. Além deles, os 

membros do GS com as ausências justificadas de André, Dino, Salazar, 

Emanuel e Ferolla. Pedro John trouxe um convidado, o iteano Reinaldo, 

já mencionado aqui, conterrâneo do Professor Arp. Na segunda-feira 

seguinte, relatei a reunião ao vice-reitor.

“Ele (Brigadeiro Viana) foi muito gentil com todos, elogiou o nível dos 

presentes, disse que estava disposto a tratar desse assunto e que seria fácil para 

ele simplesmente não o tratar (o que eu não entendi muito bem), foi humilde 

a seu próprio respeito (‘não sou um acadêmico’, ‘sou uma pessoa simples’) e 

acabou recebendo um baita elogio do Michal (o que também não entendi muito 

bem) mas, no frigir dos ovos, a posição dele foi essa. Faremos o que a justiça 

mandar.”

Sakane respondeu minutos depois.

“Uma característica, pelo menos por enquanto, é que tenho percebido que 

o MB123 Viana é relativamente rápido em tomar decisões, a favor ou contra, 

e é aberto. Possivelmente porque encontra no Brigadeiro Couto124 o extremo 

oposto: extremamente detalhista, ele segurou o processo do Regimento de 

fevereiro até o mês passado. E acho que está, de novo, nas mãos dele, pois o MB 

Viana só despacha este tipo de assuntos após o parecer do B. Couto (já que, 

segundo as palavras dele, Viana, não conhece o CTA ainda). O Michal credita 

ao MB Ribeiro estarmos até hoje sem o Regimento alterado. Agora, quanto 

123 - MB – Major Brigadeiro é o brigadeiro de três estrelas, um posto abaixo do 
máximo de quatro estrelas. 
124 - Marco Antônio Couto do Nascimento, formado em Engenharia Aeronáutica 
pelo ITA em 1983.  
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ao ‘baita’, não sei não. Interpretação minha: acho que o MB Viana segurou a 

‘truculência’ do TB Bambini, intermediando logo uma ida deles ao ALTCOM.”

Durante a última reunião do GS, imprimi na impressora da minha 

sala de trabalho no ITA o documento aprovado por todos os membros 

do grupo que trazia o segundo pleito que encaminharíamos ao reitor. 

Ali mesmo, colhi as assinaturas dos presentes. As assinaturas do Prefeito 

Emanuel e do Brigadeiro Ferolla, moradores de São José dos Campos 

e ausentes à reunião, eu as colhi pessoalmente, nos dias seguintes. A 

partir de então, o documento fez uma sequência de viagens via SEDEX, 

para que os ausentes pudessem assiná-lo. Isso levou algum tempo. 

Depois de muita discussão por e-mail, mas, como sempre, só depois de 

atingido consenso integral e a concordância expressa de todos, também 

chegamos ao texto final da placa que entregaríamos ao reitor do ITA. 

Confeccionar a placa seria minha responsabilidade, assim como as fotos 

emolduradas dos professores Arp e Szmul. Todos do GS nos cotizamos 

para cobrir os seus custos. 

Com isso, no dia 18 de setembro de 2004, o Grupo dos Sábados, que 

nunca existiu de direito, como o Professor Sakane, corretamente fazia 

questão de repetir, também foi extinto de fato. 

A mim não me importa a inexistência burocrática de direito do GS. 

Participar dele, sob as instruções de pessoas admiráveis, como o Reitor 

Michal e André Alckmin foi, seguramente, uma das melhores coisas 

que fiz na minha vida profissional e pessoal. Guardarei para sempre a 

lembrança daquelas reuniões de sábado pela manhã, regadas apenas 

ao café que eu mesmo fazia e levava junto com alguns biscoitos, e que 

se estendiam, às vezes, em almoços em restaurantes de São José dos 

Campos. Pouca coisa bate a companhia de gente inteligente com bons 
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propósitos associados a uma boa causa.

O segundo pleito
Segue o texto do segundo pleito entregue pelos membros do Grupo 

dos Sábados ao Reitor Michal Gartenkraut.

São José dos Campos, 20 de setembro de 2004

Ao Magnífico Reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)

Professor Dr. Michal Gartenkraut

Não é raro que instituições de ensino superior sejam surpreendidas, em 

meio a lutas políticas, por interferências que dilaceram sua vida acadêmica. Sua 

administração é, muitas vezes, impotente para impedi-las. Afinal, instituições 

como o ITA servem de laboratório para novas ideias; sua mais alta incumbência 

não é reproduzir a sociedade, mas aprimorá-la. Assim, não há como cumprir 

seu destino sem que se reproduzam em seu microcosmo as disputas de ideias 

e valores da própria sociedade que as inventou. Quando estas disputas são 

resolvidas por quebra das regras democráticas, elas acabam por se estender até 

as salas de aula.

Mas não se pode viver com o desconforto permanente destes momentos de 

ruptura destrutiva, sem que se procure seu reparo. 

O intuito do grupo de iteanos e ex-iteanos, civis e militares, que se 

autodenominou “Grupo dos Sábados” e que assina a presente, foi o de participar 

dessa procura juntamente com a Administração do ITA. 

A primeira proposta do grupo, convertida em moção, foi submetida à 

apreciação da egrégia Congregação do ITA. Ao aprová-la, por unanimidade, no 

dia 14 de março de 2004, a Congregação colocou um marco histórico na trajetória 

de nossa escola. Com esse gesto ousado ela considerou plenamente reintegrados 
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em sua vida escolar, seis alunos que haviam sido desligados, pouco antes das 

respectivas formaturas em 1965 e 1975, sem motivação de ordem acadêmica 

ou disciplinar, e abriu o caminho para a entrega a eles do diploma do ITA. Foi 

um ato absolutamente singular e de elevada estatura moral. Foi também um 

gesto que apropriadamente reflete os anseios da sociedade brasileira, desejosa de 

reconciliar-se com seus anos de autoritarismo, como foi possível observar pela 

sua expressiva repercussão junto aos órgãos de imprensa. 

Orgulhosos de termos participado do processo que levou a esta decisão, 

e animados pelo mesmo espírito de amor ao ITA, voltamos à presença de V. 

Maga. para considerar uma possível extensão daquele gesto, que o torne ainda 

mais generoso e completo em seu propósito de reconciliação. Pelos registros 

que pesquisamos, e que consideramos exaustivos, além dos seis alunos 

mencionados na referida moção, outros quinze alunos também foram desligados 

em circunstâncias semelhantes, isto é, por atos alheios ao seu desempenho 

acadêmico e disciplinar. Na ocasião de seu desligamento estavam em diferentes 

etapas de sua vida escolar os seguintes alunos

 

Desligados em 1964:

 César Simões Salim (5º ano, Eletrônica)

 Ciro de Oliveira Machado (2º ano, Fundamental)

 Frederico Birchal de Magalhães Gomes (5º ano, Eletrônica)

 Gilcio Roberto Amaral Martins (5º ano, Eletrônica)

 João Yutaka Kitahara (4º ano, Eletrônica)

 José Arantes de Almeida (2º ano, Fundamental, falecido)

 José Tomazelli (2º ano, Fundamental, falecido)

 Luiz Oscar de Mello Becker (5º ano, Aeronáutica)

 Marcos Ajzemberg (2º ano, Fundamental)
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 Raimundo Rodrigues Pereira (5º ano, Aeronáutica)

 Raymundo Theodoro Carvalho de Oliveira (5º ano, Eletrônica)

 Silvio Roberto Salinas (4º ano, Eletrônica); e

Desligados em 1975:

 Clovis Goldemberg (3º ano, Eletrônica)

 Marcelo Moreira Ganzarolli (3º ano, Mecânica)

 Waldyr Luiz Ribeiro Gallo (3º ano, Aeronáutica)

Nossa proposição é de que estes alunos recebam créditos em todas as 

disciplinas cursadas no ITA e que recebam um convite da Administração 

do ITA para que se reinscrevam na escola, juntando, se for o caso, créditos 

acadêmicos obtidos em outras instituições de ensino superior, com o propósito 

de se examinar quais requisitos adicionais cada um deles deveria cumprir para 

a eventual obtenção de diploma.

Compreendemos que tal convite de retorno à comunidade iteana seria uma 

manifestação excepcional por parte da Administração do ITA, algo além e à 

margem de iniciativas que estes alunos poderiam ter pelo recurso ao amparo 

legal que lhes é facultado. Mas, exatamente por sua excepcionalidade, o convite 

contém um enorme e diferenciado poder de restauração, dando acabamento 

primoroso ao processo iniciado pela moção aprovada pela Congregação. 

Esta proposição tem o mérito de tratar de forma isonômica todos os alunos 

punidos nas circunstâncias mencionadas. Mas, o que ela contém de melhor 

é a prática dos princípios indissociáveis de ensino e cidadania que presidem 

nossa escola desde sua fundação, que podem e devem ser aplicados em todas as 

ocasiões por mais difíceis que possam ser, e que representam seu melhor e mais 

sagrado patrimônio.
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Independentemente do atendimento do acima proposto, o grupo entende que 

a afixação em local acessível das instalações do ITA da placa que acompanha 

esta carta, com o nome de todos os alunos atingidos, aí incluídos também os 

que devem receber seus diplomas e os já falecidos, simboliza nosso desejo de sua 

reintegração à nossa comunidade.

Para completar nossa tarefa, temos mais um gesto a fazer, desta vez com 

relação ao caso de dois professores já falecidos, afastados em outubro de 1964, 

por conta de suas posições intelectuais conflitantes com o regime político que 

se instalava: Arp Procópio de Carvalho, professor associado da Divisão de 

Aerovias e chefe da Divisão de Admissões e Registro e Szmul Jakob Goldberg, 

professor assistente da Divisão de Aerovias. Ambos eram professores muito 

queridos por seus alunos e aconselhados, e notoriamente dedicados a grandes 

temas de relevância nacional. 

O Professor Arp foi um intelectual importante no debate em torno das 

questões políticas e econômicas relativas ao transporte aéreo nacional. O 

Professor Kuba, como era carinhosamente conhecido na comunidade o Professor 

Goldberg, entusiasmava seus alunos, com dedicação incomum, no campo 

naturalmente polêmico e apaixonante da economia.

Como nossa homenagem a estes dois mestres entregamos aos cuidados de 

V. Maga. suas fotografias, obtidas junto a seus familiares, solicitando que 

se encontre um local apropriado para sua exposição, que à semelhança dos 

alunos desligados, são assim reintegrados à comunidade iteana. Ambos foram 

professores além da sala de aula, e nos ensinaram, com seu exemplo, que a 

vida pode nos exigir um preço muito alto por nossas opiniões; mas cidadãos 

honrados não são movidos por conveniências.

No caso do Professor Arp, nossas pesquisas mostraram que sua vida 

intelectual teve continuidade surpreendente após a sua demissão do ITA, 
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marcada por atividade jornalística muito rica e produtiva. Tal fato nos motivou 

a lhe prestar uma homenagem adicional, através da publicação de um livro com 

base em sua biografia e produção intelectual, cuja editoração será coordenada e 

amparada por nós.

Com as proposições aqui registradas encerramos as atividades de nosso 

grupo. Procuramos através de um diálogo franco e honesto o reencontro 

necessário do ITA com uma parte não contada de sua história.

Foi, para todos nós do grupo, um privilégio ter vivido essa jornada em 

busca da difícil equação que toda reconciliação propõe. O grupo entende que 

essa reconciliação não pode resultar de medidas pífias, de pouca expressão ou 

simplesmente burocráticas. Nem é de seu desejo que elas representem o simples 

avesso da violência original. A confraternização poderá ser final e definitiva se 

o ITA for capaz de encontrar o delicado ponto de equilíbrio onde a violência do 

passado se reincorpora ao presente como aprendizado humano.

André Alckmin, Antonio Guerra, Armando Z. Milioni, Dino Ishikura, 

Emanuel Fernandes, Hermano Tavares, Luiz Maria G. Esmanhoto, Marco 

Antonio G. Cecchini, Maurício Pazini Brandão, Miguel Taube Netto, Pedro 

John Meinrath, Ricardo A. França Leme, Sérgio Salazar e Sérgio Xavier Ferolla

A placa 
Segue uma cópia da placa entregue pelos membros do Grupo dos 

Sábados ao Reitor do ITA, Professor Michal Gartenkraut.
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E tudo acabava bem... Só que não
No dia seguinte, domingo, recebi um e-mail de Pedro John.

“Repasso o e-mail de hoje cedo a você, pois diz respeito a tua maneira de agir 

no Grupo dos Sábados, que acabou se revelando, com o incidente que relato, 

a mais adequada. É bem provável que todas as cautelas com as quais você 

conduziu o grupo, onde talvez o Ferolla, mas eu com certeza querendo chutar o 

pau da barraca, foi a forma mais acertada.”

Pedro aludia a um e-mail, digamos, não exatamente moderado com 

críticas à diretoria da AEITA – haveria outro Sábado das Origens (SDO) 

nos próximos dias – que não vejo necessidade de reproduzir aqui. 

Para mim, foi ótimo ler o que Pedro John escreveu. Uma pessoa 

notável em diversos sentidos, Pedro foi um dos melhores presidentes 

que a AEITA teve. Talvez por ter entrado no GS tardiamente, entretanto, 

ele trouxe às reuniões uma posição de “chutar o pau da barraca”, para 

manter a expressão que ele mesmo empregou. Nenhum de nós fazia 

nada parecido. Por conta disso, Pedro John e eu tivemos alguns atritos. O 

reconhecimento que ele me fez, quando o GS encerrou suas atividades, 

me fez um imenso bem.

Na segunda-feira, 20 de setembro, a pedido de Ferolla, encaminhei a 

ele o número do protocolo do processo associado ao parecer do reitor. 

Ele passou a acompanhar o fluxo do documento e, no dia 24, às 14h, me 

informou:

“O processo foi levado ontem, pelo Brig. Bambini, para a reunião do Alto 

Comando. Assim que souber de novas informações lhe transmitirei.”

Não foi necessário esperar. Às 15:30h, Michal trazia a notícia:

“Acho que temos boas novas. O MB Viana comunicou-me hoje que o Alto 

Comando aprovou ontem os nossos pareceres no processo dos seis alunos 
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desligados. Vamos aguardar os termos exatos da decisão, que devem ser 

despachados para cá no início da semana que vem, mas parece-me que temos 

um ‘winner’. Estamos quase lá.”

Às 17h, veio o comentário de Sakane:

“Hoje o Michal estava feliz. Encontro dos 35 anos da turma dele125 e, talvez 

algo que você já saiba (já que é o AA126) um papo que ele teve com o MB Viana: 

disse que foi avisado por ele que o ALTCOM aprovou os pareceres enviados por 

eles. A bola voltou para ele, portanto, já que no parecer do MB Viana, constava 

que o ITA iria submeter todos os requerimentos recebidos à consideração da 

Comissão de Anistia.”

Eu me lembro perfeitamente daquele final de tarde de sexta-feira, dia 

24 de setembro de 2004. Minha irmã, que se recuperava do trauma da 

perda do marido, que morrera de um câncer avassalador havia pouco 

mais de um ano, aniversariara na véspera. Tínhamos marcado um jantar 

para aquela noite. Na semana seguinte, minhas atividades acadêmicas 

me levariam pela primeira vez a Cuba, onde foi realizado o XII CLAIO, 

Congresso Latino-Ibero-Americano de Investigação Operacional. 

Minha esposa foi comigo, sempre quisemos conhecer aquela ilha. E, de 

fato, foi uma experiência única. Quando dei conhecimento aos colegas, 

justificando a ausência por dez dias, Pazini me escreveu:

“Só podia ser em Cuba, seu vermelho! Dê lembranças ao companheiro Fidel,

professor de retórica do Michal!”

Dei uma gargalhada gostosa. Alguns de nós chamávamos o Michal 

de “Fidelzinho”, aludindo ao gosto do reitor pelas falas longas que, 

125 - As turmas do ITA costumam celebrar os quinquênios a partir da formatura 
com encontros que frequentemente ocorrem em São José dos Campos. 
126 - AA – Assessor para assuntos Aleatórios, uma piada que Sakane fazia com 
minha função de assessor do reitor.  
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apesar de serem sempre muito boas, às vezes, impossível negar, 

pareciam intermináveis. 

Enfim, eu me lembro do estado de espírito daquele fim de tarde 

em que tudo parecia concluído a bons termos. O segundo pleito que 

encaminháramos ao reitor a respeito dos outros 15 alunos desligados 

seria outra história, mas sem dúvida menor. O importante era que 

tínhamos concluído bem a primeira, sem brigas, sem revidar agressões 

e ofensas e sem prejudicar o mandato de Michal à frente da reitoria. 

Ele tinha pouco mais de um ano a cumprir. O Regimento Interno e 

o Regulamento seriam aprovados, suas outras iniciativas, como a 

aproximação com o MIT e a agência de inovação, ainda poderiam sair. 

Parecia um momento muito bom. 

Mas só parecia.

Pequeneza e falta de humanidade
Uma semana depois, no dia 1º de outubro, Sakane me escreveu:

“Li com mais atenção o despacho do TB Bambini, com a resolução do Altcom 

(Alto Comando da Aeronáutica): (1) determina que os desligados do ITA, 

independente do ano do desligamento, requeiram anistia em documento 

dirigido ao Min. da Justiça  (minha opinião: houve aqui uma contaminação 

pelas informações --que constam do próprio material enviado por nós, e não 

necessariamente as discussões no Grupo-- relativas aos demais desligados); 

(2) estabelece que: ‘especificamente, no caso dos ex-alunos que, virtualmente, 

haviam concluído o curso de Engenharia do ITA, caso sejam anistiados, ...’ e, 

aí, diz para fazer o que foi resolvido pela Congregação. Minha sugestão: falar 

com o Michal para que acesse diretamente a Comissão de Anistia ou o próprio 

Ministro da Justiça.  Houve, portanto, um gesto de ‘pequeneza’ e falta de visão 
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de humanidade.”

Fiquei surpreso. Eu havia passado um bom tempo da última reunião 

do GS, aquela à qual o Brigadeiro Viana compareceu, explicando a ele 

a beleza do gesto do ITA de propor internamente a solução de acolher 

os alunos que haviam sido punidos, ao contrário de seguir caminhos 

protocolares e formais que dependessem da iniciativa individual de 

cada um deles. Mostrei a edição de 2002 do jornal “A Cova”, falei sobre 

os benefícios que o ITA teria. Michal já fizera o mesmo junto a Viana 

e a Bambini. E sei que não fomos apenas nós dois, outros membros 

do GS fizeram esforços semelhantes de explicação da natureza do que 

estávamos fazendo. Tínhamos ficado com a impressão de que nossos 

esforços haviam sido bem-sucedidos. Mas não haviam.

A festa da turma 1964 e a revelação de Dulce 
Ângela

Enquanto discutíamos internamente, o reitor, o vice-reitor e eu, sobre 

como agir, aconteciam outras coisas que merecem relato. No início 

da segunda quinzena de outubro de 2004, a turma de 1964 festejou 

os 40 anos desde sua formatura. A idade média dos presentes ficava 

próxima dos 65 anos e a maioria era de aposentados. Com mais tempo 

disponível, situação financeira estável e, principalmente, com tudo o 

que estava se passando, a presença foi recorde – todas as ações do GS, 

do ITA e do Reitor Michal circulavam no grupo de e-mails de todas 

as redes, o da turma 1964, grande protagonista, obviamente não era 

exceção. O Reitor Michal e os membros do GS foram convidados ao 

jantar de confraternização realizado no sábado, dia 16. Levei as fotos 

dos professores e a placa que confeccionáramos, as quais ficaram em 
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exposição na porta do restaurante do hotel em que o jantar ocorreu. 

Michal discursou num clima de otimismo, mas eu sabia as dificuldades 

que ele teria pela frente. 

De qualquer maneira, foi uma noite alegre e o objetivo não era o de 

apresentar problemas à turma, que saiu convencida de que os diplomas 

seriam concedidos aos alunos punidos na formatura de dezembro, dali 

a dois meses. 

Depois da festa, recebemos agradecimentos individuais pela presença 

e alguns de nós os responderam. Ferolla o fez em um e-mail enviado no 

dia 22 de outubro:

“Sensibilizado agradeço sua gentil mensagem e reafirmo minha satisfação 

por ter podido participar do Grupo dos Sábados, resgatando uma dívida que 

tínhamos com nossos colegas. Nosso país é grande, não só por suas dimensões 

continentais, mas principalmente pela grandeza de sua gente, que busca apagar 

as raras páginas maculadas, da sua história. Foi para mim uma oportunidade 

especial de rever os velhos companheiros e amigos, ao ser convidado para o 

encontro da Turma 64 do ITA.”

Ao ler essa mensagem, lembro-me de ter ficado pensando no 

contraste entre as posturas dos dois brigadeiros de quatro estrelas, 

Ferolla e Bambini, em relação ao assunto.  

Enquanto isso, Pedro John mantinha contato com os parentes do 

Professor Arp Procópio. Um deles era sua filha, Dulce Ângela. No dia 

19, ele lhe escreveu, me copiando, como de hábito:

“Em data próxima, a ser determinada pelo nosso querido Reitor Michal 

Gartenkraut, o retrato do teu pai será oficialmente inaugurado em sala do ITA 

que será dedicada a ele. Todos os familiares e amigos do Prof. Arp Procópio de 

Carvalho de quem temos endereço serão convidados para o evento.”
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Li o e-mail e fiquei apreensivo. O pleito encaminhado pelo GS ao 

reitor era claro. Ele dizia que entregaríamos fotos emolduradas dos 

professores Arp e Szmul “solicitando que se encontre um local apropriado para 

sua exposição, que à semelhança dos alunos desligados, são assim reintegrados 

à comunidade iteana”. Não havia a proposta de que houvesse uma sala 

dedicada a cada um desses professores e, mesmo que houvesse, isso não 

significava que o reitor iria concordar. Decidi não intervir. A resposta 

de Dulce Ângela, no mesmo dia, trouxe uma revelação:

“Eu terei que me preparar psicologicamente. A lembrança dele ser impedido 

a me visitar, quando morei no CTA, ainda casada, em 1970, é muito forte.”

Dulce Ângela nos contava algo que ninguém sabia, conforme me 

disseram quando divulguei o e-mail aos membros do GS, como faria 

em outros assuntos, no futuro, por pura cortesia e companheirismo, 

pois o grupo já havia se desfeito. O Professor Arp não havia sido apenas 

demitido logo após o golpe de 1964. Anos depois, ele foi proibido de 

entrar no campus que abrigava a escola que ele ajudara a construir.

Pedro John e o Sábado das Origens de 2004
No dia 27 de outubro, Pedro John deu conhecimento a todo o GS de 

uma manifestação que ele tinha intenção de fazer durante o SDO que 

ocorreria daí a três dias, no dia 30. Em alguma altura da assembleia, 

ele pediria a palavra – que certamente lhe seria concedida, como era 

a todos, mas, para ele, especialmente, como ex-presidente da AEITA 

– que usaria para denunciar Decio Fischetti pelo seu comportamento 

no SDO do ano anterior e exigir um pedido formal de desculpas dele 

e das duas diretorias, a anterior e a atual, cujo presidente era Ozires 

Silva. Em seguida, se retiraria da assembleia. Pedro tinha o apoio de 
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14 ex-alunos das turmas 1964 e 1965. Entre eles, quatro membros do 

GS: ele mesmo, Hermano, Esmanhoto e Gilcio. Encaminhei o e-mail de 

Pedro John a Michal e a Sakane que me pediram, ambos, para fazer o 

que pudesse para demovê-lo da ideia. Michal sabia que provavelmente 

ainda precisaria pedir o apoio da AEITA e não queria dar motivos para 

a associação romper o suporte, que ela afirmava dar a ele, ao vê-lo 

associado a alguém agressivo à diretoria. 

Enviei um longo e-mail a Pedro John pedindo a ele que não levasse 

à frente o plano. Vali-me do argumento essencial de que em um GS 

formado no escopo de um projeto que o reitor chamou de Projeto 

Reconciliação, ninguém batia, ninguém reclamava e ninguém se 

queixava. 

André e Pazini enviaram e-mails em que usaram, ambos a mesma 

expressão: 

“... faço minhas as palavras de Milioni”. 

Salazar estava viajando e mandou recado ao telefone pedindo a 

Pedro John o mesmo que nós três. Finalmente, França Leme foi o quinto 

a juntar-se a nós. 

Mas – as surpresas que o mundo traz – o Brigadeiro Ferolla, ainda 

indignado com o que Decio fizera um ano antes, com o desprezo do 

jornal Suplemento e com o silêncio de Ozires, posicionou-se ao lado de 

Pedro John, Hermano, Esmanhoto e Gilcio. Ou seja, o GS, pela primeira 

vez, se dividia: cinco a cinco, já que Dino, Cecchini127, Guerra, Emanuel 

e Taube não se manifestaram. 

127 - Depois do Sábado das Origens, Cecchini escreveu dizendo que fora ao evento 
disposto a pedir a Pedro John que nada fizesse. Não o encontrando lá, voltou para 
casa.  
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Tudo isso aconteceu entre os dias 28 e 29 de outubro. Pedro John 

não se comunicou mais conosco e o dia do SDO chegou sem que eu 

soubesse o que iria acontecer.

Não fui ao evento, mas fiquei em contato com amigos que estavam 

lá pedindo informações de meia em meia hora. Quando a assembleia 

estava perto de terminar, recebi um e-mail do Esmanhoto:

“O Pedro John me ligou da Dutra, onde se encontra parado dentro de um 

ônibus há uma hora e meia... (por conta das teorias conspiratórias, foi algo 

provocado para mantê-lo à distância do CTA, durante este fim de semana). Ele 

pede que eu o libere do trote: o discurso já foi ajustado atendendo ao bom senso 

e à boa causa, e, pelo que me deu a conhecer, não contém palavras ou propõe 

gestos que possam causar crispações. Essencialmente, conta a historinha do 

bonde que a AEITA perdeu, e pede, com bons modos, que a Associação na 

pessoa do seu Presidente suba neste bonde, ainda que tardiamente, e também 

repare o mal-estar causado há um ano atrás. Não há mais citações de nomes ou 

incitações a facções. Ele já estava preparando este novo discurso desde ontem, 

após conversas com o Michal e com próprio Ozires. Ontem à noite conversamos 

sobre um novo roteiro, mas achou que era uma boa ocasião para um trote... 

Agora que a Providência Divina o reteve na estrada como castigo, pede que eu 

lhe tranquilize!”

Pedro John chegou bastante atrasado, mas, mesmo assim, pediu 

a palavra, recebeu-a e, então, fez o seu discurso. Mais moderado do 

que nos dissera, felizmente, mas, mesmo assim, cheio de reclamações. 

Na segunda-feira, escrevi aos quatro colegas da diretoria da AEITA 

deixando claro que Pedro John falara só por ele, não pelo GS – que 

nem existia mais – e, obviamente, muito menos pelo ITA. A resposta de 

Sidney foi rápida e tranquilizadora:
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“Grato pelas palavras consoladoras, mas naturalmente ficou claro que o 

colega Pedro John expressava uma opinião particular.”

O incidente estava encerrado.
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Capítulo 13
AS PEÇAS SE MOVEM

A busca de apoio do Ministério da Justiça
A entrega do segundo pleito ao reitor ficou agendada para o dia 26 

de novembro, pois era necessário ter certeza de que a placa e as fotos 

ficariam prontas e a agenda tinha que ser adequada à do reitor, que teve 

algumas viagens, inclusive ao exterior, durante aquele período. No dia 

8 de novembro, recebo e-mail de Pedro John.

“Depois da conversa mantida com o Tales Procópio de Carvalho... sobre o 

livro que temos em mente, fiquei umas três semanas aguardando resposta do 

filho do Prof. Arp. Era a minha tentativa final de obter um posicionamento da 

família sobre o projeto do livro sobre o Prof. Arp, dadas as dificuldades sofridas. 

Enfim estava a fim de pendurar as chuteiras e desistir do projeto... Para quebrar 

o gelo primeiro comuniquei que no dia 26, as 17:00 horas, haverá no ITA uma 

série de cerimônias, entre elas a inauguração do quadro do Prof. Arp, cujo 

conteúdo, moldura e placa foram transmitidos.”

“Uma série de cerimônias?”, me perguntei. “Do que ele está 

falando?”. Respondi com cópia a todos os antigos membros do GS:

“Há, aqui, um mal-entendido que me apresso a esclarecer a você e a todos, 

caso eu não tenha sido claro em minhas comunicações: às 17h00 do dia 26 o 

Grupo dos Sábados entregará formalmente ao Reitor: (a) o novo pleito (de que 

ele tem conhecimento apenas informal, através da leitura do texto feita pelo 

Hermano na reunião da Turma-64); (b) a placa e (c) as fotos dos dois professores. 

É só isso que está agendado para essa data, mais nada. Não há nenhuma decisão 

da Reitoria a respeito de onde colocar esses últimos itens (‘b’ e ‘c’) e nenhuma 
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inauguração prevista para eles. Mas há a certeza de que nada vai ser feito antes 

da colação de grau dos 6 alunos desligados às vésperas da formatura, até porque 

firmamos com o Diretor do CTA, mesmo que informalmente, um compromisso 

de nenhuma ação adicional e nenhuma publicidade enquanto esse primeiro 

assunto não tiver o seu desfecho. Quando soubermos se, como, onde e quando 

esses itens forem inaugurados, aí sim, claro, será tarefa da Reitoria emitir os 

convites e assegurar condições apropriadas para que nossos visitantes possam 

ser bem-recebidos por aqui.”

Fiquei feliz com o registro do Professor Cecchini, cujas manifestações 

por e-mail costumavam ser raras. Ele veio no dia seguinte:

“Eu entendi muito bem, desde o início, que a entrega da placa e das fotografias 

pelo ‘nosso’ grupo constitui uma cerimônia e que a exposição desse material ao 

público é outra operação, de iniciativa do Reitor, à qual o ‘nosso’ grupo poderá 

comparecer como convidado. O Pedro John fez confusão.”

Sakane, que também fora copiado em minha resposta a Pedro John, 

tinha comentários e uma informação surpreendente e nada boa:

“De fato, o Michal tem esta postura de só tratar do caso dos 6 agora e os dos 

demais, depois. O Reitor recebeu uma solicitação formal da T-64, com cerca de 

55 assinaturas (de uma turma de uns 80; contei rapidamente) para concessão de 

diploma de engenheiro aos desligados da Turma deles (8, incluindo Ezequiel e 

Esmanhoto). O Michal me passou uma cópia com a anotação: ‘Para sua análise. 

Penso que devemos primeiro resolver o caso dos 6’. Espero que o Michal não me 

peça para fazer a análise oficial e formal, pois já tenho uma posição formada a 

respeito dos outros desligados que não os 6 ‘da véspera’: sou contra a concessão 

de diploma de engenheiro. Minha posição é de que eles seriam merecedores de 

um ‘ato de desagravo’ (não sei se acompanhado de ‘diploma’ ou ‘certificado’ 

– sou favorável a uma resolução da IC (Congregação do ITA) contendo o 
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desagravo e passaria uma cópia da resolução a cada envolvido, rubricada pelo 

Presidente da IC, que acontece ser o próprio Reitor). E acho que um ato de 

desagravo não tem nada a ver com anistia e não veria razão para o ALTCOM 

e o Diretor colocarem obstáculos (aliás, já há um parecer definitivo deles: de os 

interessados deverem entrar com requerimento ao Ministro da Justiça).”

A notícia era péssima, porque ajudava a embaralhar o assunto e a 

distanciá-lo ainda mais dos propósitos originais. Agora, cerca de 70% 

dos alunos da turma 1964 queriam diplomas para todos os desligados 

que estavam no quinto ano, mesmo aqueles que foram desligados em 

abril e, portanto, longe da formatura! A gênese do Projeto Reconciliação 

se perdia e evoluía para uma disputa em torno da concessão ou não de 

diplomas.

Paralelamente a tudo isso, Michal buscava uma solução junto ao 

Ministério da Justiça. Queria encontrar um caminho que permitisse 

uma intervenção da Comissão de Anistia, exigida pelo Alto Comando, 

sem que cada aluno precisasse solicitá-la individualmente, pois eles não 

o fariam. Eu acompanhava os esforços do reitor com angústia, pois o 

via colocando tempo e esforço em uma tarefa que jamais fora concebida 

para tanto, e que tirava o seu tempo das outras tarefas que tinha à frente 

da reitoria. No dia 11 de novembro, escrevi ao Brigadeiro Ferolla:

“Hoje pela manhã, logo depois de falar com o senhor, eu falei ao telefone 

com o Ministro Flavio Bierrenbach, que me atendeu de maneira muito gentil 

certamente por eu ter me identificado como seu colega no Grupo dos Sábados. 

Ele se prontificou a colocar o Michal e o ministro da Justiça em contato. Hoje 

mesmo o Michal já foi contatado por um assessor do Ministro Márcio Thomaz 

Bastos. Agradeço imensamente a sua ajuda.”

No dia 22, escrevi para os seis alunos que iriam receber o diploma 



197

dando notícias e discutindo a data da formatura:

“(1) Como vocês sabem, o Alto Comando da Aeronáutica condicionou a 

aprovação da entrega dos diplomas a um pronunciamento da Comissão de 

Anistia do Ministério da Justiça. (2) O Michal estabeleceu o contato com o MJ 

e aguarda um pronunciamento favorável deles para os próximos dias. (3) Após 

receber esse pronunciamento, o Michal deverá efetuar a matrícula de vocês, 

retroativa ao primeiro dia do semestre letivo em curso. (4) Isto posto, restará a 

discussão quanto à ocasião da formatura de vocês. As alternativas atualmente 

contempladas são as seguintes: (a) no final deste ano, junto com a turma 2004; 

(b) na aula inaugural do ano de 2005 ou (c) numa 3ª ocasião especial, com data 

a ser fixada.”

Ao fim de novembro, o reitor ainda considerava a hipótese de que a 

diplomação dos seis alunos se desse no fim daquele ano, junto com os 

formandos de 2004. Sempre otimista, Michal nos liderava nesse clima. 

No mesmo dia 22, ele me escreveu:

“A ‘pendência’ com o Ministério da Justiça está neste momento dependendo 

da ligação do assessor Pedro Abromovay. Coloquei entre aspas pois, dadas as 

circunstâncias, considero isso um problema resolvido. Os atos de matrícula 

estão prontos bem como os modelos dos diplomas; caberá aos seis alunos 

apresentar o memorial. Quanto à data da formatura, pretendo submeter 

o assunto à Congregação, assim que o MJ se manifestar. Julgo que assim 

minimizo os riscos.”

As últimas entregas do Grupo dos Sábados 
ao reitor

No fim da tarde do dia 26 de novembro, representantes do extinto 

GS fizeram a entrega da placa, quadros e segundo pleito ao reitor. 
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Estavam presentes Cecchini, Esmanhoto, Emanuel e eu. Michal nos 

explicou que aguardava a confirmação do Ministério da Justiça de que 

a lei 10.559 se aplicava aos seis alunos desligados por motivos políticos 

e nos disse que ainda acreditava que a diplomação desses alunos seria 

no dia 18 de dezembro, junto com a cerimônia de formatura da turma 

2004. Agradeceu a placa e as fotos emolduradas, disse que discutiria no 

Conselho da Reitoria os locais para fixá-las e as datas para inaugurá-las 

e, quando viesse a fazê-lo, contava com o apoio dos antigos membros 

do GS para localizar os parentes dos professores Arp e Szmul que 

seriam convidados para a cerimônia. Quanto ao segundo pleito, ele nos 

informou que, por enquanto, não examinaria o assunto, só viria a fazê-

lo após a conclusão da diplomação dos seis alunos. 

Com seu conhecimento jurídico superior ao de qualquer um de nós, 

Sakane estava preocupado e me escreveu sobre isso no dia 28:

“O que o ALTCOM decidiu foi que se aplicasse, estritamente, a Lei 10.559, 

destacando o requerimento que deveria ser encaminhado à Comissão de Anistia. 

Portanto, o que estava em questão não era a aplicabilidade da Lei, mas sim que 

dois de seus dispositivos pudessem ser aplicados mesmo que não houvesse o 

requerimento à dita comissão: a da declaração de anistiado e, consequentemente, 

a rematrícula no ponto interrompido no curso.” 

Copiado no e-mail enviado a mim, Michal respondeu minutos 

depois.

“É claro que a simples declaração de aplicabilidade da lei não é suficiente. 

Obteremos uma declaração para não deixar margens a dúvidas.”

Os últimos dias de 2004
A primeira semana de dezembro passou sem que o Ministério da 
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Justiça desse notícias. Amigo do então Ministro da Justiça, Márcio 

Thomaz Bastos, Pedro John tinha acesso a ele ao telefone e tentava 

conseguir que o ministro recebesse Michal, mas a agenda do ministro 

era complicada. No dia 6 de dezembro, Pedro John escreveu a Michal 

com cópia a mim:

“Conforme combinado voltei a telefonar e falar com o MTB (Márcio 

Thomaz Bastos). Venho pressionando-o pela reunião no mais curto prazo e 

ele está ciente. Acredito, todavia, que temos ainda um argumento que é o desejo 

da Turma 04 que quer uma cerimônia conjunta com os colegas da 64: isso 

vai deixá-lo emocionado se eu relatar os antecedentes de forma concisa. Vou 

fazê-lo por e-mail hoje e repito o relato amanhã por telefone. De resto ele pediu 

desculpas pois terá hoje várias reuniões em locais diferentes em São Paulo 

durante o dia e por falta de estrutura ficaria agoniado deixar o Reitor do ITA 

esperando. Com convicção declarou que durante esta semana provavelmente 

nos reuniremos em BSB, no fim de semana terá reunião ministerial e não sairá 

de BSB e na pior das hipóteses a reunião seria segunda-feira 13. Ficamos de 

conversar de novo amanhã depois do almoço.”

Finalmente, no dia 9, Michal teve a audiência solicitada, mas ela 

não foi com o ministro e sim com seu chefe de gabinete, Cláudio 

Alencar. A essa altura, os seis alunos já haviam me solicitado que a 

diplomação deles não fosse no dia 18, pois não haveria tempo hábil 

para providências como convite a familiares, reservas de passagens, 

hotéis etc. Dei conhecimento disso a Michal que, no dia 12, escreveu a 

todos eles:

“São bastante sólidos os argumentos apresentados sobre a oportunidade da 

realização da graduação de vocês em outra data, que não o próximo dia 18. 

Concordo plenamente que a importância do evento da sua diplomação requer 
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a devida antecedência para uma programação adequada. A esses, acrescento 

ainda que do meu encontro com o Chefe de Gabinete do Ministro da Justiça na 

última quinta-feira, muito gentil e proveitoso por sinal, decorreu a necessidade 

do ITA emitir uma certidão adicional (o que já foi feito e encaminhado ao MJ 

na sexta-feira), e de se consultar o Prof. Lavanere, presidente da Comissão de 

Anistia, o que deverá ocorrer nos próximos dias. Não há, portanto, previsão de 

problemas, mas o fato é que o prazo para o dia 18 próximo está-se esgotando 

rapidamente. Assim, consultada formalmente a Congregação (reunida na sexta-

feira à tarde), decidimos que a graduação dos seis alunos desligados às vésperas 

da formatura, em 1965 e 1975, dar-se-á na Aula Inaugural do Ano Letivo de 

2005, normalmente na primeira segunda-feira de março, data que deverá ainda 

ser confirmada, em função da agenda do convidado a proferir a Aula Magna.”

O penúltimo mover de peças nesse tabuleiro de xadrez se daria na 

quarta-feira, 22 de dezembro, às vésperas do Natal, quando enviei o 

e-mail abaixo aos seis alunos.

“Michal acaba de me ligar do MJ, em Brasília. Ele precisa de uma cópia da 

carteira de identidade de cada um de vocês... Eu confesso que não sei por que o 

Michal precisa disso..., mas ele me disse que quanto antes isso for providenciado, 

melhor.”

Já o último movimento se daria na terça-feira, 28, entre o Natal e o 

Réveillon de 2004. Nesse dia, a reitoria do ITA recebeu um telefax da 

Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Assinado por Paulo Sergio 

Ribeiro, o fax trazia os comprovantes de autuação dos Requerimentos 

de Anistia referentes aos seis alunos. Nas conversas que tivera em 

Brasília, Michal fora informado que a Sessão de julgamento desses 

processos provavelmente se daria em janeiro de 2005. No quebra-

cabeças em que aquele assunto havia se tornado, as peças que faltavam 
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eram esse julgamento, a apreciação dos Requisitos Complementares – 

uma questão puramente formal – e a matrícula dos alunos no último 

semestre do curso em que estavam matriculados quando haviam sido 

desligados. Desde que a possibilidade da formatura dos seis alunos 

junto com a turma de 2004 havia sido descartada, Michal trabalhava 

com a possibilidade da entrega desses diplomas se dar na aula magna 

(ou, aula inaugural), do início do ano letivo de 2005. Para que isso fosse 

possível, no mesmo dia 28, Michal emitiu a Portaria Nº 153/ITA a partir 

da qual matriculava, retroativamente128, no 2º período do ano letivo 

de 2004, os alunos Farias, Ezequiel e Tokoro, no 3º ano profissional do 

Curso de Graduação, na Engenharia Eletrônica, e Esmanhoto, Trevisan 

e Salazar, no ano equivalente da Engenharia Mecânica. Ato contínuo, 

tomou todas as providências associadas à publicação de qualquer 

portaria, inclusive a de dar a necessária publicidade a ela, enviando-a 

para publicação no Boletim do CTA.

Não me convidem para a inauguração desse 
troço

Antes do ano terminar, circulou entre nós a frase que o Brigadeiro 

Viana teria proferido quando tomou conhecimento do conteúdo da 

placa entregue pelo GS ao reitor: 

“Não me convidem para a inauguração desse troço!”

A frase se justificaria, segundo Viana, por que o texto da placa seria 

“ofensivo aos militares e à Aeronáutica”. Lancei à época um desafio 

a quem quisesse aceitá-lo: onde, exatamente, estaria a ofensa? Em 

que frase, palavra ou expressão? Cumpre lembrar: o texto final da 

128 - Algo legal e comum, no ITA, praticado em circunstâncias justificáveis.  
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placa foi aprovado consensualmente por todos os membros do GS. 

A convergência, como em outros casos, não foi trivial, pelo contrário, 

ensejou muita discussão. O texto final não foi apenas aprovado por dois 

coronéis e um brigadeiro, Ministro do STM. Esses militares compuseram 

o rateio monetário que fizemos entre todos os membros do GS para 

cobrir os custos de confecção da placa e dos retratos emoldurados. Ou 

seja, eles não apenas aprovaram o texto como ajudaram a pagar pela 

placa. E o fizeram porque sabiam que não havia qualquer ofensa à 

Aeronáutica ou às Forças Armadas. 

O ano de 2004 se encerrava e Michal iniciava seus últimos meses à 

frente da reitoria do ITA. Eles seriam terríveis. Problemas inexistentes 

seriam artificialmente criados e, os existentes, por menores que fossem, 

seriam maximizados. Tudo para que o reitor fosse colocado, nas 

palavras que ele mesmo empregava, “numa panela de pressão”.
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Capítulo 14
VERÃO QUENTE

Preparativos para a reunião da Comissão de 
Anistia

Janeiro é mês de férias coletivas no ITA. Em geral, é um mês em que 

pouca coisa acontece. Mas aquele janeiro de 2005 foi atípico. Continuei 

assessorando o reitor em seus contatos com a Comissão de Anistia, pois 

havia uma informação de que os casos dos seis alunos do ITA poderiam 

ser analisados na reunião prevista para o dia 15. 

Um desses seis alunos, Farias, sofrera um grave acidente 

automobilístico havia mais de trinta anos. As consequências foram 

severas. Farias vivia numa cadeira de rodas num estado de consciência 

limitada da realidade129. Os documentos que lhe diziam respeito, 

inclusive o memorial exigido como requisito complementar pelo reitor 

do ITA, foram preparados por sua esposa, Maria Adélia, que contou 

com a ajuda do professor, ex-reitor da Unicamp, ex-colega de Farias 

no ITA e membro do GS, Hermano Tavares. Do ponto de vista do 

ITA, isso não representava um problema, mas o Ministério da Justiça 

solicitou laudos médicos da aposentadoria de Farias na Unicamp que 

só conseguimos com rapidez por conta da colaboração do então reitor 

129 - Farias ficou internado na UTI do Hospital Vera Cruz, em Campinas, de 
agosto de 1973 a outubro de 1974 aos cuidados do Doutor Roque José Balbo, que 
atestou em 28/12/2004 que Farias sofreu “lesão primária do tronco cerebral, com perda 
de massa cefálica e tetraplegia com espasticidade”. No mesmo atestado, Doutor Roque 
informava que “Apesar de ter conseguido sair do estado de coma em que se encontrava... 
o referido paciente necessita de assistência contínua de enfermagem e familiar”. 
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daquela universidade e meu colega de ITA, Brito Cruz130, que colocou 

sua chefe de gabinete, Marilda Solon Bottesi, à nossa disposição para 

rapidamente resolver o assunto.

Ao contrário do que prevíamos, a Comissão de Anistia não tratou 

desse caso na reunião de 15 de janeiro. Fomos informados de que o 

assunto seria tratado na reunião da Terceira Câmara daquela comissão, 

prevista para o final de fevereiro. Com isso, a possibilidade de entregar 

os diplomas na aula magna que dá início ao ano letivo do ITA ficava 

descartada, pois essa aula se realizaria no dia 28 de fevereiro. Com a 

reunião da Comissão de Anistia ocorrendo poucos dias antes disso, não 

haveria tempo hábil para planejar a cerimônia. Michal estava impaciente 

com a lentidão e a demora. 

Então, ao final de janeiro, o reitor foi contatado ao telefone por 

alguém que ele ainda não conhecia. 

A Embaixatriz Ana Maria Amorim
Quando o Vice-Reitor Sakane propôs a inclusão da palavra 

“juntos” em um dos últimos parágrafos do texto com o primeiro pleito 

encaminhado pelo GS ao Reitor Michal, tornando claro que o grupo 

não se limitava a passar a proposta – e o problema – à administração 

do ITA, mas também dispunha-se a ajudar a viabilizar a solução, ele 

estava correto num princípio, mas talvez não imaginasse que a ideia 

viria a funcionar tão bem. Vários dos alunos do ITA punidos pela 

ditadura, assim como os membros do GS, haviam construído carreiras 

que lhes haviam proporcionado bons contatos nas esferas pública e 

130 - Carlos Henrique de Brito Cruz, formado em Engenharia Eletrônica pelo ITA 
em 1978.  
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privada. Eles não hesitaram em usá-los. 

Um desses contatos que gerou resultados objetivos – haveria outros, 

como será visto mais adiante – foi o da Sra. Ana Maria Amorim, 

esposa do então Ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. Ana 

Maria havia trabalhado com o Reitor Michal na Secretaria Especial de 

Assuntos Econômicos (SEAE) do Ministério da Fazenda onde, como ela 

diria, aprendeu a admirá-lo. Quando foi informada das dificuldades 

que Michal estava enfrentando no trâmite do processo dentro do MJ, 

Ana Maria entrou em contato com o Secretário Executivo Luiz Paulo 

Barreto. Ao tomar conhecimento do assunto, Barreto reconheceu a 

importância da iniciativa do ITA e garantiu prioridade ao processo. 

Ana Maria também conversou com o Ministro Márcio Thomaz Bastos, 

que confirmou a prioridade estabelecida por seu secretário executivo 

e comprometeu-se a comparecer à reunião da Comissão de Anistia 

que apreciaria o caso. 

Uma providência imediata do Secretário Barreto foi a de designar 

uma consultora do presidente da Comissão de Anistia para acompanhar 

pessoalmente o caso do ITA. Tratava-se da Doutora Janaína Campos 

Abigalil. Foi ela quem procurou pelo reitor, ao telefone, no final de 

janeiro. Janaína apresentou-se a Michal como tendo sido indicada 

para acompanhar todos os trâmites do processo referente aos alunos 

do ITA, para assegurar que a reunião da comissão prevista para 

fevereiro seria realizada sem percalços. Michal enviou a Janaína toda 

a documentação referente ao assunto e ela deu mostras de ter lido 

tudo com rapidez, pois, em 3 de fevereiro, na quinta-feira antes do 

Carnaval, ela escreveu ao reitor:

“A anistia que envolve alguns alunos da brilhante escola de educação 



206

e ensino superior, que é  o ITA, tem trazido comoção geral entre os 

funcionários da Comissão de Anistia e do Gabinete do Ministro de Estado 

da Justiça, não somente por tratar-se de alunos perseguidos por motivação 

exclusivamente política e terem como punição o impedimento de receberem o 

tão almejado diploma desta instituição, que é famosa e permeia o imaginário 

de todo aluno secundarista, o qual enxerga o ITA como escola de gênios. 

Mas, principalmente, pela atitude inédita de abrir os arquivos da ditadura 

militar, por parte do dirigente maior desta instituição, bem como pelo Grupo 

dos Sábados e a Congregação. É preciso ter coragem para virar a página 

da Nossa História, pois referida abertura de arquivos e reconhecimento de 

erro praticado no passado é tão importante para a instituição quanto para 

a nossa pátria. Parabéns ao ITA, parabéns ao Grupo dos Sábados, parabéns 

à Congregação, que, com suas atitudes individuais estão nos ajudando a 

reconstruir a história do nosso país. Agradecemos as informações prestadas e 

continuamos a aguardar a resposta dos telefones dos alunos que estão faltando. 

Sua colaboração é preciosa para a concretização deste trabalho. Receba muito 

mais do que os nossos respeitos, receba a nossa admiração.”

Michal agradeceu no mesmo dia e pediu a Janaína que tratasse 

de todas as necessidades da comissão diretamente comigo. Agindo 

rápido, Janaína me procurou na Quarta-Feira de Cinzas, dia 9:

“Os requerimentos de anistia dos seis alunos do ITA estão sendo apreciados 

com prioridade. Para nós, da equipe de trabalhos da Comissão de Anistia, será 

uma honra receber pessoas tão ilustres e dedicadas à causa da reconstrução 

da história do nosso país, aqui, no Ministério da Justiça, em nossa sessão de 

Julgamentos, que deverá ser realizada entre os dias 22 a 25 de fevereiro.” 

A partir de então, e pelos meses seguintes, Janaína e eu trocaríamos 

um considerável número de e-mails e telefonemas sobre o 
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planejamento da cerimônia em Brasília e a análise e documentação 

dos 21 alunos131 e dois professores que seriam anistiados. Janaína 

tinha um protocolo a seguir e eu a ajudei a cumpri-lo, provendo 

documentos solicitados e intermediando contatos. Como tudo 

evoluía bem, passamos a tratar dos convites para a reunião em 

Brasília que finalmente tinha uma data confirmada, seria no dia 

3 de março. Janaína confirmou a participação do Ministro Márcio 

Thomaz Bastos na reunião, “algo raríssimo”, de acordo com ela. 

Pedi a Janaína que incluísse na lista de convidados do MJ o 

presidente da AEITA, Ozires Silva. Como Janaína acatou meu 

pedido, no dia 25 de fevereiro, escrevi a Michal:

“O Ozires (AEITA) foi convidado para ir a Brasília na quinta-feira, 

dia 3/mar, por ocasião da cerimônia da comissão de anistia. Eu acho que 

seria ótimo que ele fosse, para reaproximar a AEITA desse assunto. Se ele 

não puder ir, seria interessante que ele enviasse um representante. Você 

fala com ele sobre isso?”

Quando Ferolla soube do convite, expressou sua indignação em 

um e-mail curto:

“Desculpe perguntar: o que o Ozires vai fazer lá?”

Respondi no dia seguinte, 26:

“O Ozires foi convidado na qualidade de presidente da AEITA... 

Estamos seguros da importância da proximidade da AEITA num momento 

desses.”

Poucos dias depois, em 2 de março, Ozires me escreveu dizendo 

que o Reitor havia lhe telefonado, mas que, infelizmente, devido a 

um compromisso profissional “assumido anteriormente e do qual não 

131 - Os seis desligados às vésperas de suas formaturas mais os outros 15.  
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dá para escapar”, ele pediria ao Eng. Lucio Lima132 que representasse 

a AEITA.

Encaminhei a resposta de Ozires a Michal e a Sakane. Como 

falávamos só entre nós, um grupo fechado, não hesitei em externar 

meu desapontamento. A recusa de Ozires por conta de um compromisso 

profissional “do qual não dava para escapar” confirmava a insistência da 

AEITA em recusar apoio ao Projeto Reconciliação e até mesmo em se 

aproximar do assunto.

“Segue abaixo o lacônico comunicado que acabo de receber do Ozires. Ele 

não irá a Brasília e enviará no lugar o Eng. Lucio Lima (T60), que ocupa na 

associação, na companhia de 5 outras pessoas, o importantíssimo posto de 

membro do conselho fiscal.”

Os calouros de 2005 e a panela de pressão
Quando 2005 começou, Michal continuava aguardando a aprovação 

do Regimento Interno submetido havia bem mais de um ano à aprovação 

da Direção do CTA – ou, como dizia o reitor, a liberação do “refém”. 

Esse, contudo, não era o único componente da “panela de pressão” 

a que Michal estava submetido. Havia vários outros, mas alguns se 

destacavam. Como o do episódio que marcou o início do curso de 32 

calouros da turma 2009.

Desde o fim da década de 1980, aproximadamente, os calouros 

aprovados no vestibular chegam ao ITA algumas semanas antes do 

início das aulas. Nesse período, além de se ambientar, eles se submetem 

ao exame de saúde que serve, entre outras coisas, para verificar se o 

132 - Lucio Martins de Lima, formado em Engenharia Aeronáutica pelo ITA em 
1960 .
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aprovado no vestibular está apto a cursar o CPOR, cujas aulas começam 

antes das aulas do ITA. Desde 1975, quando o CPOR se tornou 

obrigatório a todos os alunos do ITA, quem for reprovado nesse exame 

de saúde fica impedido de cursar o ITA.

As normas que regem o exame de saúde são estabelecidas pela 

Diretoria de Saúde da Aeronáutica (DIRSA) e, em tese, aplicam-se aos 

ingressantes (calouros) do ITA as mesmas normas utilizadas na admissão 

dos ingressantes da Academia da Força Aérea (AFA). Essas normas são 

rigorosas em alguns aspectos que podem causar estranheza a alguém 

desavisado. Há, por exemplo, restrições severas associadas à qualidade 

da visão, altura mínima, peso máximo, relação máxima de peso/altura 

etc. Elas se justificam, no caso da AFA, uma vez que, lá, os ingressantes 

são treinados para serem pilotos. As exigências feitas decorrem 

dessa condicionante e levam em consideração aspectos operacionais 

relacionados às aeronaves que serão pilotadas. No ITA, contudo, os 

alunos são treinados para serem engenheiros e, embora devam cursar 

o CPOR, não recebem treinamento para a pilotagem de aeronaves. Por 

essa razão, o exame de saúde tradicionalmente realizado nos calouros do 

ITA usa parâmetros mais flexíveis do que aqueles empregados na AFA. 

Tanto assim que, ao contrário do que se dá nos cursinhos preparatórios 

para alunos que prestarão o vestibular da AFA, os que preparam para 

o ITA não enfatizam as condicionantes físicas exigidas dos candidatos, 

já que elas costumam constituir restrições pouco severas. Fui professor 

do ITA por mais de 35 anos ao longo dos quais acompanhei todos os 

vestibulares, inclusive trabalhando nele em várias de suas edições. É 

um assunto com o qual sou bem familiarizado e, portanto, sinto-me 

seguro para dar um depoimento a respeito. É fato que, todos os anos, 
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sempre há alguns casos de calouros reprovados no exame médico. O 

ITA se esforça para resolvê-los em solidariedade com esses alunos, 

pois é dramático acompanhar a angústia de jovens aprovados num dos 

vestibulares mais competitivos do Brasil quando eles são informados de 

que não poderão cursar a escola com a qual sonharam por conta de uma 

questão física. Angústia, é claro, que se estende a toda a família. O que 

aconteceu com os calouros da Turma de 2009, todavia, que ingressaram 

no ITA no início de 2005, foi absolutamente único. Jamais vi qualquer 

coisa parecida àquela. Naquele ano, nada menos do que 32 calouros 

(!) foram reprovados no exame de saúde. Com um agravante: ao 

contrário da prática estabelecida, o ITA não foi previamente informado 

das reprovações, que foram comunicadas diretamente aos calouros. 

O Reitor Michal tomou conhecimento disso, portanto, pelos próprios 

calouros! E, em alguns casos, por seus pais, desesperados. 

Estive com Michal num sábado à tarde em que ele abriu sua residência 

no campus para receber esses jovens e seus familiares. Aquela foi 

uma das tardes mais tristes, degradantes e grotescas que passei nos 

meus mais de 43 anos de ITA. Ouvi coisas que nunca imaginei ouvir. 

Lembro-me de um garoto reprovado pelo critério de altura mínima 

que, chorando, ao lado dos pais, alegava ter um colega de cursinho 

aprovado um ano antes dele que estava cursando o ITA e tinha altura 

um centímetro inferior à dele. Michal prometeu empenho e cumpriu o 

que prometeu, revertendo praticamente todos os casos – infelizmente, 

restou um caso que não foi possível reverter – mas não sem grande 

desgaste. Até porque, no auge da crise, o Brigadeiro Viana divulgou que, 

para impedir que algo parecido ocorresse dali para a frente, o vestibular 

do ITA seria antecipado para o mês de setembro (!), de forma a que 
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os calouros pudessem fazer o exame de saúde e conhecer o resultado 

sem prejuízo de outros vestibulares. Havia, aliás, esse drama adicional. 

Muitos dos reprovados no exame de saúde já haviam renunciado a 

vagas em outros vestibulares em que haviam sido aprovados. 

O Brigadeiro Viana, que se reunira com os membros do GS havia 

poucos meses e na reunião afirmara ser um homem simples, um não 

acadêmico, tomava unilateralmente uma decisão acadêmica, posto que 

relativa ao vestibular do ITA, e a tornava pública, sem qualquer consulta 

ao ITA e sem qualquer estudo que avaliasse suas consequências!

“Isso não é gratuito”, Michal disse a Sakane e a mim. “É a panela de 

pressão”.

As evidências davam razão ao reitor, até porque o problema do 

exame de saúde não foi o único trauma associado ao vestibular de 2005. 

Houve outro, referente à lista de aprovados. Cumpre explicá-lo. 

Aquele era o quarto ano de Michal à frente da reitoria do ITA e, em 

todos eles, na elaboração da lista dos aprovados no vestibular, o reitor 

adotara a mesma prática dos reitores que o antecederam no cargo. Já 

foi dito que os calouros do ITA começam a cursar o CPOR semanas 

antes do início das aulas do ITA e que, para que isso seja possível, eles 

chegam a São José dos Campos bem cedo, no ano, quando a maioria dos 

vestibulares importantes do país ainda não divulgou seus resultados. 

Quando o fazem, é normal que alguns calouros do ITA aprovados em 

outras instituições apresentem suas desistências da escola. Também 

costumam ocorrer desistências do tipo “mortalidade infantil”133, pois 

alguns calouros acabam não se satisfazendo com a experiência ou, pela 
133 - O termo pode causar estranheza, mas é usado na Estatística para descrever 
processos interrompidos muito cedo em relação à sua expectativa de vida – como 
uma lâmpada que queima no exato instante em que é instalada, por exemplo.  
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razão que for, renunciam à vaga e deixam o campus. Mas o ITA não pode 

fazer uma segunda chamada de aprovados, pois, quando as desistências 

se dão, o CPOR já cumpriu uma carga horária suficientemente grande 

para inviabilizar o ingresso de um novo calouro. 

A Congregação do ITA chegou a aprovar uma moção solicitando à 

direção do CTA rever esse cronograma que prevê o início do CPOR 

antes do ITA justamente por essa razão, mas nunca obteve resposta. 

Quanto a esse ponto, aliás, em um e-mail enviado a ex-alunos que o 

haviam consultado a respeito, Michal explicava: 

“Há um problema, levantado formalmente pelo ITA, não resolvido há 

quase dois anos; o ITA manifestou-se várias vezes, inclusive através de voto 

da Congregação, e não foi atendido; finalmente, em ambiente de quase-crise, o 

Diretor do CTA prometeu formalmente ao Conselho Superior134 do ITA estudar 

o assunto e designou uma comissão, sob a Presidência do Vice-diretor do CTA, 

contando com participação de professores do ITA. Muito bem: essa comissão 

ainda não se reuniu uma única vez e o Diretor já tem opinião formada (aliás, 

parece bastante irredutível...) sobre o tema. A Comissão não foi consultada, o 

ITA não foi consultado, ninguém que conhece o ITA foi consultado (que eu 

saiba) e o Diretor deita falação definitiva sobre o assunto, revelando desrespeito 

por uma Instituição que é Patrimônio Nacional. Isso é que é grave!”

Retornando ao raciocínio, e este é o ponto principal a ser entendido, 

enquanto esse problema persistia, o que o ITA fazia, todos os anos, era 

publicar uma lista de aprovados um pouco maior do que o número de 

vagas. Esse “um pouco maior” era calibrado com base na experiência 

adquirida pela observação do fenômeno ano após ano. Como ilustração, 
134 - O Conselho Superior era o nome do Conselho da Reitoria no ITA Futuro, pós 
aprovação dos novos Regimento Interno e Regulamento. Naquele instante, eram 
sinônimos.  



213

no vestibular do ano anterior, 2004, foram chamados 155 calouros e o 

ITA iniciou o primeiro dia de aulas com 132 alunos, ou seja, dois a mais 

do que o número de 130 vagas. Aquele ano de 2005 não foi diferente 

de nenhum ano anterior. Michal limitou-se a acatar o que lhe disseram 

seus assessores que cuidavam do vestibular e, assim, o ITA chamou 

157 calouros. Desses, 140 compareceram para o início do CPOR135. Ao 

contrário de anos anteriores, nenhum deles desistiu quando saíram as 

listas de aprovados de outros vestibulares! Enquanto o ITA celebrava 

esse fato, pois ele atestava o interesse dos calouros na escola, Michal foi 

obrigado a ouvir que haver 10 calouros acima do número de vagas era 

“um escândalo”! 

Era o caso de se perguntar: aos olhos de quem considerava aquilo um 

escândalo, qual seria a melhor prática? Chamar exatamente 130 calouros 

desde o início, respeitando o limite de vagas estabelecido pela burocracia 

e aceitando as inevitáveis perdas que teriam por consequência impedir 

que jovens cidadãos brasileiros qualificados pudessem cursar a suposta 

melhor escola de engenharia do Brasil? Michal sabia que não. Assim 

como sabia que aquele não era um problema real. Era apenas mais um 

exercício de busca por algum tipo de acusação ao reitor que se desejava 

desgastar. Ou, na metáfora do reitor, o aumento da pressão na panela. 

135 - Todos os anos o comparecimento à matrícula é um pouco inferior à lista 
de chamados. Há vestibulandos que nem sequer querem cursar engenharia, mas 
que prestam o vestibular do ITA, muitas vezes sob estímulo de suas escolas, ou 
cursinhos, pelo prestígio da aprovação.  



214

A primeira reunião da Comissão de Anistia 
sobre o ITA

Fui a Brasília para participar da reunião da Comissão de Anistia 

na companhia de Michal e outros colegas do GS. Dos seis ex-alunos 

que seriam anistiados, só não compareceram Farias, pelas restrições 

físicas, e Trevisan, que tinha planos de ir, mas foi impedido de fazê-

lo por problemas pessoais de última hora. A cerimônia foi curta, mas 

bonita e singela. Conforme previsto, o Ministro Márcio Thomaz Bastos 

fez questão de estar presente136 e cumprimentar, um a um, os quatro 

ex-alunos do ITA que a ela compareceram.137

O único a fazer um pronunciamento foi o Reitor Michal. Destaco este 

trecho:

“Os tristes episódios que resultaram nas punições que hoje estamos 

ajudando a corrigir abalaram seriamente nossa capacidade de manter e 

transmitir às novas gerações esses valores, colocando mesmo em risco a própria 

missão do ITA, tão bem sintetizada por Casimiro Montenegro Filho: de ‘formar 

técnicos competentes e cidadãos conscientes”. Ao propiciar a reintegração à 

comunidade iteana dos que nunca deveriam dela ter sido afastados, estamos 

contribuindo para a restauração desses genuínos valores que fazem a marca 

do ITA; contribuindo para a reconciliação da Instituição com o seu passado, 

condição sine qua non para que possamos encarar de cabeça erguida os imensos 

desafios do futuro.”

Todavia, o antes e o depois da cerimônia foram ambos marcantes, 

surpreendentes e constrangedores. E quem os fez assim, nos dois casos, 

136 - Dentre outras autoridades, também estavam presentes o Secretário Executivo 
Luiz Paulo Barreto e a Embaixatriz Ana Maria Amorim. 
137 - Fotos no Anexo 2.  
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foi o representante do Brigadeiro Bambini e do DEPED, Brigadeiro 

Costa Filho. 

Primeiro, o antes. 

Logo à chegada, eu o vi e fui cumprimentá-lo. Eu tinha a companhia 

de Pedro John e de Esmanhoto. Então, a Doutora Janaína aproximou-se 

de nós. Bastou que ela chegasse para que Costa Filho desse início a uma 

série de reclamações, fazendo-o sem qualquer preocupação com o tom 

ou com a amenidade das palavras. Ele se dirigia a Janaína, que, embora 

não revidasse, mostrava-se claramente constrangida e incomodada com 

a atitude do brigadeiro. 

E qual era o ponto da discórdia? Costa Filho dizia-se indignado com 

o fato de que apenas seis alunos seriam anistiados! 

“E os outros?”, ele queria saber! 

Fiquei perplexo. O que era aquilo? O representante do DEPED, 

subordinado direto do Brigadeiro Bambini, protestava contra o fato de 

que alguns ex-alunos estivessem sendo anistiados e fossem receber os 

diplomas do ITA, enquanto outros igualmente punidos pela ditadura 

não gozavam da mesma condição?!  Será que eu entendera bem? Esse 

era o ponto? Aquilo me soava surpreendente e inédito! 

Eu jamais ouvira qualquer pessoa, civil ou militar, reclamar disso 

ou mesmo esboçar um raciocínio sequer parecido com aquele! Tive 

dificuldade em crer até porque aquilo também era, sobretudo, falso! 

A preocupação com “os outros” se manifestara publicamente desde a 

reunião em que a Congregação aprovara o primeiro pleito encaminhado 

pelo GS ao reitor do ITA. O Professor Soviero pedira explicações e as 

recebera. E as explicações procediam, pois era de domínio público que, 

em novembro de 2004, o GS encaminhara um segundo pleito referente 
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“aos outros” 15 ex-alunos desligados por motivos políticos, assim 

como aos professores Arp e Szmul. O reitor acolhera o pedido e se 

comprometera a dar encaminhamento em algum momento no futuro, 

resguardando-se apenas do direito de completar o trâmite daqueles 

seis primeiros casos até para que eles servissem de experiência que 

facultaria um processamento mais ágil e rápido para os demais. Tudo 

isso era público e de amplo conhecimento de toda a comunidade iteana! 

Minha dificuldade e relutância, pelo absurdo, em crer no que ouvia 

seria dirimida pelos e-mails que Costa Filho me enviaria nos dias 

seguintes. Neles, ele confirmaria tudo:

“O DEPED sempre esteve a fim de conferir os diplomas de TODOS (sic) os 

que se formarem, regularmente, como previsto em lei.”

Ou esta:

“Mantenho minha oferta: se os esquecidos, aqueles que não eram quintanistas 

precisarem de uma testemunha eu estou disponível. Desde que o assunto 

começou tenho enfatizado que ele não está restrito aos quintanistas.”

Ou, ainda, esta:

“Se tivessem prestado atenção à minha participação em assembleias ou no 

CASD creio que eu não teria recebido parecer favorável ao ingresso na FAB...” 

Interrompo o relato de Costa Filho para registrar minha perplexidade 

com a sua insinuação – para mim, hilária – de que, no passado, ele fora 

um perigoso agitador esquerdista. Retorno a seu e-mail.

“Conversei com ela (Janaína) sobre os esquecidos, aqueles que presenciei 

saírem do ITA e não entendi até hoje porque não foram incluídos no ‘pacote’. 

Estou supondo que a ‘reconciliação’ seja com os atos da ‘ditadura’ e não com 

alguns amigos. O problema não é diploma e sim a anistia. É ela que gera 

direitos!! Porque atrasar a do Goldemberg ou a do Gallo? Ou dos professores 
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de 64?”

Era inacreditável. Pazini me relatara pessoalmente a existência de 

oposição militar à iniciativa da concessão dos diplomas; Decio e Ozires, 

da AEITA, tampouco haviam demonstrado qualquer simpatia à causa 

e haviam acusado de serem “ofensivos” textos que tendo a duvidar 

que eles sequer tenham lido; outras pessoas também haviam alertado 

Michal para “o perigo daquele gesto”, como ele contou a Sakane e 

a mim; Bambini fora o responsável pelo golpe maior e Viana pedira 

para não ser convidado para a inauguração da placa, que chamou de 

“aquele troço”. Era óbvio que cada um desses gestos tinha elementos de 

oposição ideológica. Ou será que o recado inteiro de Bambini era outro 

e Sakane só ouvira a metade? Será que a frase completa era: 

“Diga ao seu reitor que os alunos que foram desligados não vão 

receber esses diplomas nem que a vaca tussa – a menos que os outros 15 

alunos punidos também o recebam.”?  

Costa Filho parecia querer nos fazer crer nisso! 

Queria nos fazer crer que o problema na condução do assunto era o 

da injustiça por ter deixado alguns alunos punidos de fora! 

Mas não havia acabado. 

Mais tarde, haveria o depois da cerimônia. 

Ao seu término, a pedido de Ezequiel, Janaína nos cedeu uma 

das salas de reuniões do ministério para que pudéssemos conversar. 

Ezequiel fizera esse pedido pensando que aquela seria uma rara ocasião 

em que muitos de nós nos encontraríamos pessoalmente. Ele imaginou 

que poderíamos usá-la para discutir alguns aspectos da cerimônia de 

formatura. Convidei Costa Filho a juntar-se a nós. Eu tinha a companhia 

de Salazar, que acompanhou nossa conversa. Costa Filho quis saber o 
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que conversaríamos na reunião. Quando expliquei, ele teve a segunda 

explosão, novamente, à frente de muitas testemunhas. Ela deu-se logo 

após meu convite, mas acentuou-se quando mencionei que seria bom 

discutir o que fosse possível sobre a cerimônia de formatura porque 

ela poderia realizar-se a qualquer momento, agora, já que aquele 

procedimento da Comissão de Anistia era a última coisa que faltava. 

Como Costa Filho pareceu não compreender, tentei explicar, dizendo 

algo que eu imaginava que ele já soubesse. Michal havia matriculado os 

seis alunos no segundo semestre de 2004 e havia aprovado os requisitos 

complementares entregues por eles. Assim, todas as determinações 

da Congregação do ITA estavam cumpridas. Com a anistia, estava 

cumprida também a exigência do Alto Comando da Aeronáutica, o 

que eliminava a última pendência e concluía o assunto. Reproduzindo 

a truculência da explosão de antes da reunião, Costa Filho bradava 

que aquilo não podia ter sido feito daquela maneira, aquele era um 

assunto do DEPED, seria o DEPED que definiria tudo o que tivesse que 

ser definido sobre a formatura, o ITA precisava aprender a ser mais 

disciplinado, esse era o problema do ITA, a indisciplina.

“A começar por aquele judeuzinho”, concluiu. 

Costa Filho referia-se ao Reitor Michal Gartenkraut.

O retorno ao ITA e algumas surpresas
Naquela mesma quinta-feira, 3 de março de 2005, por volta das 17h, 

quando ainda estávamos no prédio do Ministério da Justiça, Bambini 

telefonou para o ITA e falou com Porto, o Chefe de Gabinete do Reitor 

Michal. Retornando à prática do “by-pass” e dos recados, Bambini deu 

três ordens expressas que Porto mais tarde relataria a Michal: (a) os 



219

alunos recém-anistiados deveriam ser matriculados no 2º semestre 

letivo de 2005; (b) eles deveriam participar da formatura no final do ano, 

junto com os formandos da turma 2005 e (c) o ITA não deveria tomar 

nenhuma atitude diferente sem consultar o DEPED. No dia seguinte, 

o vice-diretor do CTA, Brigadeiro Walker, no exercício da Direção, 

enviou ao reitor um memorando reiterando as ordens de Bambini. Os 

novos recados de Bambini, que certamente tinham origem no relato que 

Costa Filho lhe fizera sobre a reunião, deixaram Michal furioso. 

“Por que outra razão o DEPED interferiria nessas questões, senão 

a de querer controlar um processo que não lhe diz respeito, já que se 

trata de matéria de natureza acadêmica e interna do próprio ITA?”, ele 

perguntava. E prosseguia:

 “E por que querer esse controle, senão pelo desejo do domínio do 

embate ideológico em que ele transformou o Projeto Reconciliação?”

Michal achava que a primeira exigência de Bambini havia sido 

arquitetada para transformar-se em mais uma acusação artificial de 

conduta ilegal do reitor, aos moldes do que fora feito com o número 

de vagas no vestibular. Agora, a acusação seria a de que a matrícula 

só poderia ser feita após a concessão da anistia por parte do MJ. Como 

já visto, por crer que os diplomas poderiam ser concedidos na aula 

magna, Michal rematriculara os seis alunos no 2º semestre letivo de 

2004. Se Bambini não sabia disso antes138, sabia-o agora, por meio de 

Costa Filho. O reitor seria acusado de ter feito as matrículas antes da 

anistia e, portanto, de cometer uma ilegalidade. 

Ocorre que, além de essa ser uma decisão acadêmica interna do ITA, 

138 - O que seria surpreendente, pois, como já registrado, o ato era público e fora 
publicado em Boletim Interno do CTA.  
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ela também era rigorosamente legal, pois as portarias com as anistias 

concedidas pelo MJ, datadas de 7 de abril de 2005, deixavam claro que 

seus efeitos eram “retroativos à data de 04.03.2004, quando foi aprovada 

a Moção da Congregação do ITA” acatando o pleito entregue ao Reitor 

Michal pelos membros do GS139. O ato do reitor em matriculá-los no 2º 

semestre de 2004, portanto, fora legítimo e juridicamente perfeito.

Na sexta-feira, dia 4 de março, dei aulas pela manhã e a tarde toda. 

Quando retornei à minha sala, Michal já havia deixado o ITA. Só nos 

falamos durante o fim de semana, quando ele reclamou dos recados 

de Bambini. Fiquei apreensivo ao percebê-lo cansado e abatido. Minha 

preocupação se agravaria na reunião do Conselho da Reitoria (CR) 

realizada na tarde da segunda-feira, dia 7. Na manhã daquele mesmo 

dia, Michal participara de uma reunião bastante tensa com o Brigadeiro 

Viana e outras autoridades do CTA, incluindo os demais diretores dos 

outros institutos daquele Centro. Na reunião do CR, Michal nos relatou 

o que se passara. Após a reunião do CR, Michal foi para casa. No dia 

seguinte, adoentado, não foi trabalhar. Tampouco o fez no dia 9, quarta-

feira, pelo mesmo motivo. No final daquela tarde, apreensivos, Sakane 

e eu fomos à sua casa. Encontrei o reitor num estado físico e psicológico 

em que jamais o vira. Com uma crise de hipertensão que se manifestara 

numa infecção de ouvido, Michal estava pesadamente medicado, a 

ponto de nos dar a impressão de estar um pouco grogue, pois falava 

mais devagar do que o habitual. Só a nós dois, Michal deu detalhes 

adicionais a respeito da reunião da segunda-feira pela manhã. Contou-

139 - As portarias de número 483 a 488, do MJ (Ministério da Justiça) podem 
ser encontradas na edição do Diário Oficial da União do dia 7 de abril de 2005, 
disponível no Portal da Imprensa Nacional, www.in.gov.br/consulta.  
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nos que, quando discutiam uma das pendências críticas – as exigências 

de Bambini e a questão dos calouros reprovados pelos exames de 

saúde, por exemplo – Michal irritara-se e dissera, num momento mais 

acalorado: 

“A isso, prefiro a minha exoneração”, 

a que Viana teria respondido, 

“Pois considere-se exonerado”. 

Essa era uma bravata do brigadeiro, para não chamar de 

insubordinação, como foi lembrado por alguns, pois Viana não tinha 

autoridade para exonerar o reitor, e ele sabia disso. Na burocracia 

federal, só exonera quem nomeia, e quem nomeava o reitor do ITA era 

o comandante da Aeronáutica. Mas Viana podia pedir a exoneração e, 

aparentemente, o havia feito, a julgar pelo que Michal nos contou que 

ficara sabendo, ao acionar seus contatos em Brasília:

“A portaria com minha exoneração está pronta. Será publicada no 

Diário Oficial amanhã ou depois. Eles já estão providenciando a escolha 

de um novo reitor.”

Deixei a casa de Michal depois das 18h e retornei à minha sala do 

ITA. O expediente havia se encerrado e todos já haviam ido embora, 

mas fiquei surpreso ao encontrar um ex-professor, já aposentado, 

esperando por mim à porta da minha sala. Disse que queria falar comigo. 

Convidei-o a entrar. Ele foi direto ao ponto: queria saber se eu aceitaria 

ser nomeado reitor do ITA. Educadamente, respondi que não, o ITA 

já tinha um reitor. O professor sorriu, mas não insistiu. Disse apenas, 

“Tem?” Então, pediu-me que pensasse mais um pouco, não havia tanta 

pressa, e despediu-se. 

A estranha visita do professor que eu conhecia bem e sabia que, 
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embora fosse civil, gozava de excelente trânsito entre os militares, e 

a sondagem que ele me fazia confirmavam o que Michal nos dissera. 

Ele seria exonerado nos próximos dias. Talvez o Diário Oficial com a 

portaria de sua exoneração já estivesse sendo impresso. Tanto assim 

que já estavam buscando seu substituto. E, pelo jeito, eu era uma 

possibilidade. 

Sozinho, na minha sala, fiquei pensando por algum tempo nas 

derrotas que a demissão de Michal significaria. Não haveria mais 

Regimento Interno novo, nem Regulamento, nem internacionalização, 

nem expansão, nem a agência de inovação em que Michal estava 

trabalhando e, claro, o Projeto Reconciliação não seria concluído. 

Era o dia 9 de março de 2005. Havia quase dois anos e meio que 

Michal me chamara a sua sala e me perguntara o que se passara no ITA 

em 1975. Iniciáramos então um projeto no qual eu trabalhara com afinco 

e, mesmo com todas as críticas, as “puxadas de tapete” da AEITA, os 

insultos de Viana, Bambini e Costa Filho, as dificuldades artificialmente 

impostas, eu jamais havia feito uma única crítica ou reclamação pública 

a quem quer que fosse, sempre tendo em mente que Michal chamara 

aquele projeto de reconciliação. O resultado era que tudo aquilo pelo 

qual havíamos lutado juntos, notadamente Michal, Sakane e eu, estaria 

perdido nos próximos dias, talvez nas próximas horas. 

Decidi rever minha estratégia.

Aceitando, enfim, o provocado confronto
Escrevi um e-mail que enviei aos seis alunos:

“Estou saindo da casa do Michal, que está com uma infecção no ouvido. 

Ficamos lá, ele, o Sakane e eu, por cerca de 2 horas. O assunto: reflexões 
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preliminares a respeito das hipóteses dele (Michal) se demitir ou esperar ser 

demitido do ITA... Pivô da discórdia: na 5a. feira, por volta das 17h, quando ainda 

estávamos no prédio do Ministério da Justiça, o Brigadeiro Bambini... telefonou 

para o ITA e falou com o Porto, chefe de Gabinete do Michal... Verbalmente, 

ao telefone, deu ordens expressas140... há indícios de que a matrícula de 140 

novos alunos aprovados no vestibular141... Em suma, que ninguém se engane: 

a Ditadura está viva... Ao término de cada reunião com o Michal eu pergunto a 

ele, quanto ao que foi discutido, o que ele entende que pode ser público, e o que 

ele entende que deva ser mantido reservado. Não foi diferente, desta vez... Ao 

perguntar o que deveria ser mantido reservado, a resposta foi: ‘nada’... Também 

liguei para a Phydia, da Carta Capital, que me disse que estava muito ocupada 

com os detalhes finais da matéria de capa da revista que será lançada neste 

final de semana e me perguntou se o assunto era muito importante. Pensei 2 

segundos e perguntei: ‘Depende. Vocês não querem trocar de capa?’  Ganhei 

a atenção dela, mas não colou. Após me ouvir com atenção e receber a minha 

oferta de uma entrevista exclusiva com o Michal no dia seguinte (5a, dia 10), 

ela fez as contas e viu que por mais importante que fosse o assunto, não haveria 

tempo hábil para uma cobertura com um mínimo de solidez, dado que a revista 

desta semana ‘fecha’ amanhã à noite. Fiquei triste, mas disse à Phydia que 

dificilmente poderíamos esperar por mais uma semana para que esses assuntos 

se tornassem públicos.”

Não fiquei surpreso ao saber que meu e-mail atingiu a ita-net poucos 

minutos depois de eu tê-lo enviado.

140 - Assunto já abordado. Trato das ordens passadas a Porto por Bambini. 
141 - Outro assunto já abordado. Narro a ameaça que pairava sobre Michal por o 
ITA ter iniciado as aulas, em 2005, com mais alunos matriculados no primeiro ano 
do que o número oficial de vagas.  
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No dia seguinte, parcialmente recuperado, Michal retornou ao 

trabalho. Dei aulas das 8h às 10h e, ao término delas, fui direto à sua 

sala. O reitor tinha a companhia do Professor Cecchini, que lera meu 

e-mail e fora prestar solidariedade a Michal. Como eu saberia mais 

tarde, Cecchini dissera a Michal que estranhara os termos daquele e-mail 

no qual, segundo Michal, Cecchini “não me reconhecera”. Cheguei a 

tempo de ouvir a resposta do reitor:

“Se estou aqui, hoje, devo-o àquele e-mail de Milioni.”

Continuamos conversando depois que Cecchini saiu. O reitor me 

pediu que organizasse uma reunião com a direção da AEITA; ele sabia 

a diferença que faria contar com o apoio da associação e, portanto, dos 

ex-alunos. Algo que, por incrível que pareça, ainda não acontecera. 

Única detentora da lista de e-mails de todos os iteanos, a AEITA 

nem sequer divulgava o que estava se passando. Consegui organizar 

a reunião para o dia seguinte, mas Ozires não compareceu a ela. Ele 

foi representado por seu vice-presidente, Sidney. Iniciada às 16h30, a 

reunião se estendeu até às 18h30. Ao seu término, preparei a memória 

que encaminhei a toda a diretoria da AEITA, ao reitor e ao vice-reitor:

“São 19h e acaba de terminar a reunião da qual participamos eu e o Michal, 

pelo ITA, o Wolney, o Sidney e o Lucio pela AEITA. A minha interpretação é a 

de que foi uma reunião muito completa. Os pontos principais discutidos foram 

(em nenhuma ordem):

1 - O telefonema do Brig. Bambini, Diretor do DEPED, feito no dia 3 de 

março, minutos após o término da realização da reunião da Comissão de Anistia 

em Brasília, exigindo que a matrícula dos alunos anistiados seja feita no 2o. 

semestre de 2005 e que a formatura seja no final de 2005;

2 - O memorando enviado pelo Diretor do CTA em exercício ao ITA, 
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no dia seguinte, reforçando por escrito as instruções passadas ao telefone 

pelo Brigadeiro Bambini (caso alguém não saiba: algumas semanas após a 

Congregação do ITA ter aprovado por unanimidade a moção concedendo o 

diploma aos 6 alunos desligados por motivos políticos às vésperas da formatura, 

o Vice-Reitor do ITA, Prof. Sakane, esteve em Brasília representando o Reitor 

num evento. Nessa ocasião, o Brigadeiro Bambini teve uma breve conversa com 

o Vice-Reitor do ITA. Nessa conversa, ele teria dito o seguinte: “informe ao seu 

Reitor que nem que a vaca tussa esses alunos receberão o diploma”);

3 - A questão dos exames de saúde realizados nos alunos recém-admitidos 

no vestibular com critérios técnicos que não haviam sido discutidos com o 

ITA (coisas como, altura mínima, relação peso e altura dentro de intervalos 

específicos, peso máximo etc.);

4 - A reprovação de 32 desses alunos por conta da aplicação desses exames 

com critérios alheios à opinião do ITA (exemplos: reprovação por ter 1 cm 

abaixo do mínimo, ou por ser muito magro), agravada por ter sido informada 

diretamente aos alunos, sem o conhecimento do ITA, gerando enormes traumas 

na turma, que persistem, ainda que praticamente todos os casos de reprovação 

tenham sido posteriormente revertidos em aprovação, como consequência da 

intervenção do Reitor (caso alguém não saiba: um dos casos de reprovação se deu 

por conta de uma questão cardíaca realmente séria. O ITA tomou conhecimento 

da necessidade do aluno se submeter a uma operação. O ITA pagou a operação, 

que já foi feita, e o aluno será matriculado);

5 - A ordem, por escrito, do Diretor do CTA, exigindo do Reitor um tratamento 

específico, que o Reitor considera inadequado, para um caso específico de um 

aluno reprovado no exame de saúde;

6 - A questão do novo regimento interno do ITA (o que está em vigor ainda 

é o de 1975, da época da ditadura), encaminhado pelo Reitor do ITA ao Diretor 
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do CTA no final de 2003 e até hoje não assinado (caso alguém não saiba: o novo 

regimento foi elaborado pelo Conselho da Reitoria ao longo de todo o ano 2003. 

À medida que o texto evoluía ele era apresentado ao então Diretor do CTA e à 

sua assessoria jurídica. Quando ele foi encaminhado, portanto, não constituía 

surpresa. A promessa era a de que o novo regimento seria aprovado antes 

da saída daquele Diretor, Brigadeiro Ribeiro, que deixou o CTA no início de 

2004. Com a chegada do novo Diretor, Brigadeiro Viana, o jogo aparentemente 

teve um novo começo. Desde então, as promessas se sucedem de que o novo 

regimento será assinado nas próximas semanas. Todavia, isso não ocorre. Se 

esse novo regimento não for assinado - uma ameaça que paira constantemente 

sobre a cabeça do Michal, e há quem veja nisso uma espécie de chantagem – toda 

a nova estrutura do ITA, em prática há cerca de 2 anos, inclusive as novas pró-

Reitorias de pós-graduação, graduação e extensão, deixam de existir. Todos os 

atos desses pró-Reitores ficam juridicamente nulos. Não é possível avaliar as 

consequências do caos que isso pode vir a representar);

7 - Da impossibilidade do ITA realizar segundas chamadas, uma vez que 

os novos alunos são obrigados a chegar aqui em meados de janeiro, por conta 

do início do CPOR mais de um mês antes do início das aulas (prática que teve 

início ao longo da ditadura e que ainda persiste) e de que alunos chamados em 

segunda chamada chegariam aqui tarde demais e já teriam sido desligados por 

faltas no CPOR (caso alguém não saiba: foi durante a ditadura que o CPOR 

tornou-se obrigatório e condição necessária para que um aluno também cursasse 

o ITA, conquanto essa obrigatoriedade aparentemente não esteja bem amparada 

em lei mas apenas em portarias que não podem contrariar as leis em vigor);

8 - Da necessidade que a imposição acima acarreta, que é a de o ITA chamar, 

por estimativa estatística, um número de admitidos superior ao número de 

vagas, preservando o interesse público e evitando a existência de vagas ociosas, 
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mas que eventualmente implica o início de uma turma com um número de 

alunos superior ao número de vagas (como está ocorrendo agora) e

9 - Da, mais do que provável, iminente exoneração do Michal, voluntária 

ou não, por conta de sua decisão de não mais tolerar tantas ingerências em 

assuntos internos da instituição.

A lista acima não está completa, é claro, mas eu procurei ser bastante fiel e me 

ater apenas aos pontos que foram discutidos na reunião. Acho muito oportuno 

que os estatutos da AEITA, conforme nos lembrou o colega Lúcio, exijam que a 

entidade seja apolítica. Todavia, não é de política de que estamos falando. Não 

é sequer do futuro do Michal, pessoa física, que sabe se cuidar muito bem e terá 

pela frente, certamente, seja na vida pública ou privada, um futuro brilhante, a 

altura de seu passado. O que está em jogo é muito mais do que isso, é claro. O 

que está em jogo é o futuro desta instituição. O que está ocorrendo aqui no ITA 

é do interesse da comunidade dos ex-iteanos e penso que a AEITA não deva se 

omitir, tanto noticiando os fatos como se posicionando a respeito dos mesmos. 

Espero que assim seja.” 

Durante aquele fim de semana, Ozires esteve com Viana e com 

Michal. Viana convidou diversos professores do ITA a irem a sua casa 

para conversar sobre o assunto, no domingo à tarde. No domingo à 

noite, Ozires lançou um comunicado relatando as conversas que tivera. 

Já não estranhei quando li este parágrafo de seu relato: 

“Reconheço não ser fácil entender as razões de cada um, do Diretor e do 

Reitor. O problema é que o nosso Michal parece estar decidido a deixar o cargo 

se algo diferente do que tem em mãos não for modificado. O Diretor, muito 

desejoso de encontrar uma solução, parece que terá pela frente a decisão do 

Michal, pelo menos até agora, de não recuar em nada.”

Nas letras de Ozires, Viana estava “desejoso de encontrar uma solução” 
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e Michal era o intransigente que insistia em “não recuar em nada”!! 

O reitor também não ficou surpreso, mas indignado. Depois de 

conversar com ele, na segunda-feira, 14 de março, no início da tarde, 

escrevi a Ozires e a toda a diretoria da AEITA, com cópia a Michal e a 

Sakane:

“Insinuar que o Reitor não quer recuar e que está se portando de maneira 

intransigente quanto a esses problemas é um equívoco. Não pode haver 

negociação que parta da proposta de solução de um problema que não existia 

e que foi criado por quem agora se oferece para resolvê-lo pacificamente. É 

igualmente ingênuo imaginar que o regimento interno do ITA, em vigor de 

fato e aguardando assinatura para converter-se em de direito, não é assinado 

há meses sem uma razão específica e com promessas seguidas de um rápido 

processamento... O ITA está batendo de frente contra a Ditadura, que ainda 

vive, e que mostra   a sua cara na frase do Brigadeiro Bambini, dita no rosto do 

Vice-Reitor, após a moção unanimemente aprovada pela Congregação: ‘Diga 

ao seu Reitor que nem que a vaca tussa esses alunos vão receber o diploma’. 

O Brigadeiro Bambini deve uma explicação ao ITA, à AEITA e à sociedade   

brasileira a respeito do significado dessa frase. A menos que ele (Brigadeiro 

Bambini) ponha em prática a frase que chegou a mim, neste final de semana, 

talvez a mando dele (não sei dizer, mas não posso evitar a hipótese):  tudo 

aquilo que eu (Milioni) escrevo, é de minha inteira responsabilidade.   O que 

ele (Brigadeiro Bambini) disse, não ficou gravado142 (!!!!). É estarrecedor. 

Que outra leitura posso ter, senão a de que alguém aventa a hipótese de que 

um Brigadeiro que porta 4 estrelas ameace negar em público o que disse ao 

Vice-Reitor do ITA? Precisaremos de quê?  De uma acareação? Em que tempo 

142 - Um colega de turma, militar, me telefonou, no fim de semana. Foi dele que 
ouvi as frases que reproduzi a Ozires.  
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vivemos? Que país é este?... E, finalizando... acho elogiável a disposição do 

Ozires em oferecer o seu sábado integral a negociações e conversações. Não 

duvido de suas excelentes intenções e sou-lhe grato por isso como cidadão, 

como iteano, e como membro da atual administração do ITA. Mas fico 

perplexo em ver a demora da AEITA em divulgar os fatos à comunidade 

iteana e posicionar-se publicamente em apoio irrestrito ao Reitor. Meu Deus 

do céu, me respondam: o que é que vocês estão esperando? 

Ozires respondeu naquela mesma tarde.

“Agradeço sua mensagem, suas explicações e suas perguntas. Ao longo 

de minha vida, já longa, tenho vivido problemas semelhantes. Não quero 

dizer com isto que tenho experiência suficiente. Quero que saiba que além do 

respeito profissional que tenho para com o Reitor Michal considero-me um 

bom e leal amigo dele. Portanto isto não está em jogo e o Michal sabe disso, 

podendo contar comigo irrestritamente. Por outro lado, estamos tentando 

ajudá-lo, ajudar ao ITA e exercer com correção o mandato que recebi em 

eleição dos alunos. Creio que o momento é delicado e com delicadeza deve ser 

tratado. Não entendi seu desabafo ‘Meu Deus do céu, me respondam: o que é 

que vocês estão esperando?’. Não pretendo comentá-lo!”

Como era possível não compreender aquilo que Ozires chamava 

de “meu desabafo”? O reitor do ITA estava sob ataque, toda a ita-net 

tratava do assunto, mas a AEITA o ignorava completamente e não 

divulgava uma linha a respeito. E, principalmente, negava-se a se 

posicionar ao lado do reitor!
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A reunião da Congregação e 
a intervenção do MJ

Se a AEITA não o fazia, a Congregação do ITA o fez. Eu só leria a 

resposta de Ozires ao término da reunião extraordinária da Congregação 

realizada na tarde daquele mesmo dia 14 de março. Michal deu início 

à reunião explicando com a calma e a didática habituais os principais 

problemas que enfrentava, concentrando-se em quatro deles: (a) a 

crise associada à diplomação dos seis alunos; (b) o exame de saúde dos 

calouros de 2005; (c) o problema do calendário letivo do CPOR e do ITA, 

com a consequente implicação do ITA iniciar as aulas com um número 

incerto de alunos e, finalmente, (d) a impossibilidade de conclusão da 

reestruturação do ITA enquanto o novo Regimento Interno não fosse 

aprovado. A Congregação ouviu e, após algumas discussões, depois 

de Michal se retirar e passar a presidência ao vice-reitor, os presentes 

aprovaram por unanimidade uma moção de apoio integral e irrestrito 

ao reitor. 

Ao término da reunião, escrevi a diversos destinatários, inclusive os 

seis alunos e os diretores da AEITA:

“Em reunião extraordinária e histórica, que acabou há poucos minutos, 

a Congregação de Professores do ITA ouviu o relato do Reitor quanto aos 

constrangimentos a que vem sendo submetido no exercício do cargo e que 

já foram amplamente reportados por mim mesmo. Após alguns pedidos de 

esclarecimentos e algumas poucas discussões, o Prof. Adade, Pró-Reitor de 

Graduação, apresentou ao Reitor, que preside a Congregação, uma moção de 

‘apoio integral e irrestrito por parte da Congregação ao Reitor na condução 

das questões por ele apresentadas’. Como manda o regimento da casa, o Reitor 

tomou conhecimento da moção e, uma vez que ela lhe dizia respeito, deixou a 
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presidência da casa, quando então foi substituído na função pelo Vice-Reitor, 

Prof. Sakane.  Discutida a moção... ela foi submetida a votação e foi aprovada 

unanimemente pela Congregação que contava com presença qualificada, i.e., 

mais de 2/3 de seus membros. Ao término da votação, numa cena que eu nunca 

vi nos meus 31 anos do ITA, todos os professores foram, em caravana, à sala do 

Reitor, comunicar a ele a votação que acabava de ocorrer... O Corpo Docente fez 

a sua parte... Continuamos aguardando apoio semelhante ao Reitor por parte 

da AEITA.”143

Em seguida, respondi a Ozires com cópia a toda a diretoria da AEITA:

“Na minha opinião, a AEITA deveria se expressar publicamente, emitindo 

um texto de claro, incondicional, irrestrito e integral apoio ao Reitor, como a 

Congregação do ITA acaba de fazer. Penso que seria um excelente instrumento 

adicional de pressão aos responsáveis pelos constrangimentos que o Michal vem 

sofrendo no cargo que ora ocupa... Espero que isso explique o meu desabafo, que 

o sr. menciona não compreender e não desejar comentar. O sentido dele era o 

de pedir apoio rapidamente, uma vez que o Michal poderia (ou ainda pode) ser 

exonerado a qualquer momento. Entendo, agora, que esse apoio não virá na 

forma que eu reputo adequada. É a minha vez de não comentar.”

Na noite daquele dia, o Professor Cecchini me encaminhou um longo 

e-mail que escrevera a Ozires. Agradou-me em especial o seu último 

parágrafo, em que Cecchini explicitava o óbvio que, entretanto, Ozires 

parecia não querer ver:

“O ITA não goza das autonomias administrativa e, muito menos financeira. 

Os Reitores do ITA, desde o meu tempo, sabem disso e lutam para não perder a 

143 - ATA da Reunião Extraordinária da Congregação realizada no dia 14 de 
março de 2005, disponível em www.ita.br/sites/default/files/pages/collection/
ATAS_IC_ITA_2000-2009.pdf, acesso em 23/11/2020. 
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acadêmica. Essa é a posição do Michal. Atitude coerente e heroica que merece o 

apoio de toda a comunidade dos engenheiros iteanos.”

No dia seguinte, a crise do ITA estava no jornal Folha de S. Paulo144. 

À tarde, o Brigadeiro Viana convocou uma reunião na qual o ITA 

foi representado pelo Vice-Reitor Sakane, o Chefe de Gabinete Porto 

e eu, como assessor do reitor. O Brigadeiro Viana estava há algum 

tempo evitando contatos diretos com Michal, já que a relação entre 

ambos estava bastante desgastada. Naturalmente, fomos à reunião 

autorizados pelo reitor. Também compareceram os professores que 

ocupavam cargos de pró-reitores, o que, de certa forma, explicitava um 

absurdo, pois, no Regimento Interno em vigor, não havia pró-reitorias. 

Foi uma longa reunião que teve duas sessões, já que ela começou na 

tarde do dia 15 e prosseguiu na manhã do dia 16. Apesar de reconhecer 

os esforços do Brigadeiro Viana em tentar avançar nas diversas 

pendências – ele assumiu o compromisso de acelerar as aprovações do 

Regimento Interno e do Regulamento145, por exemplo – as memórias 

que mantive dessa reunião são as de que tudo o que se disse lá foi mais 

do mesmo, em relação aos conflitos relatados por Michal aos membros 

da Congregação, na véspera. 

A tarde do dia 16 traria uma novidade da qual tomei conhecimento 

diretamente pelo diretor do CTA, que me chamou à sua sala. Relatei o 

teor da conversa que tive com o brigadeiro ao reitor, ao vice-reitor e aos 

seis alunos:

“Hoje (16/mar) à tarde, por volta das 16h30, o Brig. Viana informou a mim 

144 - Reportagem “Diplomação de anistiados faz reitor do ITA ser ameaçado de 
exoneração”, 15/03/2005, ver https://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/
ult96u67823.shtml, acesso em 09/10/2020. 
145 - Esse compromisso não seria cumprido enquanto Michal era o reitor. 
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e ao Prof. Porto... que, acatando ordens do Ministério da Justiça, a entrega 

dos diplomas aos ex-alunos anistiados políticos deverá ser imediata. Presumo 

que isso se deva à ação da Dra. Janaína, que nos lê em cópia... Estamos muito 

preocupados em não interpretar equivocadamente os fatos acima como algum 

tipo de vitória política, uma vez que nunca tivemos a intenção de participar 

de nenhuma disputa... Fiz questão de dizer ao Brigadeiro Viana que ele e o 

Brigadeiro Bambini estão convidados para a festa da formatura de vocês e que 

a presença de ambos nos é muito cara.”

Nunca obtive informações precisas a respeito da origem dessa 

decisão, mas sempre supus que ela fosse consequência dos contatos dos 

membros do GS e dos próprios ex-alunos com autoridades de Brasília. 

Por exemplo, o Deputado Federal pelo Rio de Janeiro, Jorge Bittar146, 

sabedor das dificuldades operacionais que o Reitor Michal enfrentava, 

agendara e comparecera a duas reuniões com o Vice-Presidente da 

República e Ministro da Defesa, José Alencar Gomes da Silva. Nessas 

reuniões, Bittar teve a companhia de alguns dos alunos punidos pela 

ditadura, que explicaram o problema ao vice-presidente e ministro. 

Eu estava em contato permanente com Janaína, que me demandava 

regularmente contatos e documentos que eu fornecia seguindo as 

orientações de Michal. Sem mencionar o Deputado Bittar ou o Vice-

Presidente José Alencar, mas presumindo-a ao menos corresponsável 

pela decisão da qual o Brigadeiro Viana me dera conhecimento, agradeci 

a ela naquela mesma tarde. 

Janaína me respondeu no dia seguinte e tomei as palavras dela como 

confirmação de minhas suspeitas:

146 - Jorge Ricardo Bittar, formado em Engenharia Eletrônica pelo ITA em 1971.  
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“Muito obrigada pelas suas palavras que servem como incentivo ao nosso 

trabalho. O amor à causa, justa como a de vocês, motivam as nossas atitudes... 

Saiba que o seu reconhecimento pelo nosso trabalho significa a certeza de que a 

anistia é um instituto dinâmico e todos devemos lutar por ela”

No mesmo e-mail, Janaína trazia uma novidade:

“Com o cumprimento das portarias, preciso saber de que forma os senhores 

orientam que seja feita a formatura, pois o Brigadeiro Costa Filho me ligou 

e perguntou se o Ministro da Justiça não gostaria de contatar o Ministro da 

Defesa para realizar a formatura aqui, no Ministério da Justiça.”

Levei a informação de Janaína a Michal e a Sakane. O vice-reitor 

comentou:

“Acho que é fácil adivinhar a estratégia deles. A principal é a de ‘tirar’ o 

evento do ITA e do CTA. A segunda é de tornar o acesso mais complicado: 

Brasília, auditório do MJ. No caso, minha sugestão quanto à formatura é que 

se telefone à Janaína explicando que por maior que possa ser o interesse de 

realização no Auditório Tancredo Neves, o projeto de reconciliação só seria 

completo se a formatura se desse onde deveria ter ocorrido décadas atrás: no 

ITA, pelo ITA e com o ITA (junto com as demais autoridades do COMAER, 

da sociedade, convidados de turmas), no campus do ITA, onde ocorrem todas 

as formaturas nossas. Estamos é contando com a ‘volta ao ninho’, que é aqui.”

Minutos depois, Michal acrescentou:

“Concordo cem por cento com as colocações do Sakane. Chego às mesmas 

conclusões por caminho diferente, abordando o problema como uma questão de 

princípios. Em relação ao MJ, minha posição continua a mesma que em relação 

ao COMAER: este é um assunto INTERNO do ITA. Quem vai resolver onde 

e como etc. sobre a formatura somos nós e somente nós.”

Depois da cobertura do assunto pela Folha de S. Paulo, Michal 
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recebeu diversas demonstrações de apoio. Elas vieram, por exemplo, 

do CTC da CAPES147, do Conselho Universitário da UNICAMP148 e de 

vários outros locais, mas não da AEITA, que permanecia sem divulgar 

uma linha a respeito. 

Uma das demonstrações de apoio que mais emocionou o Reitor 

Michal foi a carta aberta enviada pela família de Casimiro Montenegro 

Filho. 

O texto é primoroso:

“Rio de Janeiro, 17 de março de 2005

Carta aberta da família do Brigadeiro Montenegro

No ano passado, durante as comemorações pela passagem do Centenário de 

nascimento de nosso querido marido e pai, o Marechal Casimiro Montenegro 

Filho, tivemos a satisfação de visitar o CTA e o ITA. Nesta ocasião pudemos 

ouvir, das autoridades presentes, diversos discursos destacando os aspectos de 

sua personalidade e história, que o tornaram notável. Nesta visita pudemos, 

também, manifestar, em discurso em nome da Família Montenegro, a nossa 

crescente identidade com sua obra maior, o CTA e o ITA. Declaramos aos 

presentes que, ao observar estas duas instituições ocuparem cada vez maior 

espaço estratégico na condução do desenvolvimento do país, nos damos 

conta e celebramos entusiasmados a visão extraordinária do Brigadeiro 

Montenegro. Neste discurso, proferido ao pé do monumento ao Marechal, a 

Família Montenegro manifestou seu orgulho em, com humildade, se considerar 

147 - Atribuo a iniciativa a Renato Janine Ribeiro, de quem tenho o privilégio da 
amizade. 
148 - Atribuo a iniciativa ao então Reitor Carlos Henrique de Brito Cruz, outro 
querido amigo de quem, como Janine, sou sobretudo um admirador. 
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integrante da família iteana que, felizmente, vem crescendo e gerando todo 

ano novos ilustres personagens que farão parte da história do Brasil.  Há um 

ditado creditado ao filósofo americano, Ralph W. Emerson que diz: ‘os homens 

passam e as instituições ficam’. Na história do ITA – os homens não passam 

- pois o culto à memória do Brigadeiro Montenegro vem eternizando-o e – as 

instituições não ficam, necessariamente – para ficarem elas dependem de uma 

gestão competente, caso contrário poderão se deteriorar e desembocar em triste 

fim. Temos certeza de que o Brigadeiro Montenegro estaria vivendo momentos 

de satisfação se pudesse acompanhar os fatos e os feitos da gestão competente 

que o atual Reitor do ITA, prof. Michal Gartenkraut vem realizando. A Família 

Montenegro gostaria de deixar registrada a sua admiração pelo empenho do 

prof. Michal em garantir a excelência do ITA. A nossa esperança é que esta e 

outras grandes fases da instituição sejam narradas com a merecida propriedade 

na biografia do Marechal que será lançada pelo escritor Fernando Morais. 

Atenciosamente, 

Maria Antonietta Spinola Montenegro; Fabio Spinola Montenegro; Marcos 

Spinola Montenegro; Maria Izabel Spinola Montenegro; Marcelo Spinola 

Montenegro e Maria Carolina Spinola Montenegro”

No dia seguinte, 18 de março, recebi um e-mail pessoal do Brigadeiro 

Viana:

“Em relação à posição do Ministério da Justiça, nós sabemos que a Aeronáutica 

não questionava a diplomação dos 6 envolvidos. Assinarei estes diplomas em 

respeito aos ex-alunos, à Aeronáutica, ao CTA e ao ITA. O que importa ao final, 

já que o momento atual passará, é preservar fortes as instituições que amamos e 
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a quem dedicamos toda as nossas vidas, a Aeronáutica, o CTA e o ITA.”

Viana assinaria os diplomas. 

Assunto encerrado? Cachimbo da paz? 

Não. Nada disso. Muito longe disso.



238

Capítulo 15
OUTONO SOMBRIO

A carta do vice-reitor e uma notícia 
desoladora

Ao longo da segunda quinzena de março daquele ano, o Vice-Reitor 

Sakane e o presidente da AEITA, Ozires Silva, trocaram diversos e-mails 

e telefonemas. No dia 19, Sakane tomara a iniciativa de escrever a Ozires 

registrando sua surpresa com as palavras desabonadoras à atitude do 

Reitor Michal que Ozires empregara em seu comunicado a todos os ex-

alunos, valendo-se da lista de e-mails da associação. Em determinado 

trecho de sua carta aberta, Sakane afirmava:

“Devo acrescentar que o Reitor se mostrou surpreso (e decepcionado) com 

a descrição do seu relato sobre a reunião que teve com ele no sábado passado, 

chegando a afirmar: ‘estivemos em reuniões diferentes’. O Reitor preferiu, 

contudo, manter o silêncio a alimentar a polêmica. Não posso, contudo, face à 

infundada avaliação que o nobre veterano fez da situação, manter-me silencioso. 

Solicito, portanto, que divulgue os meus comentários aos mesmos destinatários 

de suas mensagens sobre a questão.”

Acompanhei a troca de e-mails entre Ozires e Sakane, que mantinha 

Michal e a mim informados. O presidente da AEITA ignorava os 

insistentes pedidos do vice-reitor de ter sua resposta divulgada aos ex-

alunos através da mesma lista de e-mails que Ozires empregara para 

divulgar seu comunicado. Foi necessária a intervenção conjunta, minha 

e de Sakane, junto ao vice-presidente da AEITA, Sidney, para que o 

“direito de resposta” do vice-reitor fosse exercido, o que ocorreu apenas 
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no dia 24 de março. 

O desapontamento de Michal com Ozires ainda cresceria muito. 

Ao longo de toda a crise, até a intempestiva exoneração de Michal, em 

agosto, Ozires jamais manifestou apoio público ao reitor do ITA. E o 

jornal da associação, Suplemento, manteve uma cobertura distante, 

incompleta e cheia de erros, impedindo que ex-iteanos menos próximos 

do ITA compreendessem a real dimensão da “panela de pressão” a que 

estava submetido o reitor de sua alma mater. 

No dia 30, fui chamado a uma reunião pelo Brigadeiro Viana. Sakane 

não estava no ITA, então, fui sozinho. Como sempre, Michal estava 

informado e sua ausência justificava-se pelas tensões no relacionamento 

entre ele e o diretor do CTA. Havia dois assuntos que o Brigadeiro 

queria tratar comigo: discussões preliminares a respeito da cerimônia 

de formatura e a ideia de montar um segundo grupo, aos moldes do 

Grupo dos Sábados, também sob a liderança de André. Ao término da 

reunião, escrevi a meu amigo:

“O Diretor do CTA, Brigadeiro Viana, manifestou interesse em retomar 

a causa principal da formação do Grupo dos Sábados... A razão deste e-mail, 

portanto, é a de consultá-lo a respeito da sua disposição e disponibilidade para, 

mais uma vez, nos liderar na formação e condução dos trabalhos desse novo 

grupo.”

Esperei a resposta por uma semana, mas ela não veio. Então, voltei a 

escrever, pensando em cobrir a possibilidade de extravio da mensagem. 

Mais uma semana sem resposta. Aquele não era o estilo de André. 

Quem me contou o que se passava foi Salazar. Dei conhecimento ao 

Brigadeiro Viana do que ouvi do ex-presidente do CASD no e-mail que 

lhe enviei ao final da manhã do dia 15 de março.
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“Estranhei a ausência de resposta do André Alckmin aos 2 e-mails que 

enviei a ele, convidando-o para nos liderar na formação de uma variante nova 

do Grupo dos Sábados.  Compreendi melhor essa ausência, todavia, quando 

soube casualmente, através de um amigo comum, que o André está lutando 

contra o Mal de Parkinson, o que eu desconhecia completamente.”

Viana respondeu naquela mesma tarde.

“Lamento muito saber disso. Esta é uma notícia triste, ainda que mal tivesse 

tido a oportunidade de conhecer o Sr. Alckmin, lamento profundamente.”

A notícia, de fato, era desoladora. Por mais dignidade que tenha 

emprestado ao combate, aquela era uma luta desigual e André sucumbiu 

no dia 20 de julho de 2009. Quem nos deu a notícia foi Salazar:

“Caríssimos amigos do Grupo dos Sábados: comunico, com pesar, o 

falecimento de nosso colega André Leite Alckmin, ocorrido na manhã desta 

segunda-feira, dia 20 de julho, Em São Paulo... André teve uma influência 

decisiva na minha vida (e a de muitos outros), a partir do momento que o conheci 

em 1993, no mestrado em Qualidade na Unicamp. Com ele aprendemos a arte 

do pensar sistêmico e o poder do diálogo como instrumento de aprendizado 

profundo e de construção de relações significativas e sustentáveis. Conciliava 

um fantástico conhecimento com o encantamento de uma criança quando 

descobria alguma coisa nova, o que acontecia com muita frequência, dada a sua 

enorme abertura para aprender sempre. Enfim, para nós André foi um sábio 

inspirador como poucos que encontramos na vida. Sua participação generosa 

como mediador do Grupo dos Sábados foi uma das últimas atividades que 

realizou.”

“O ITA perdeu”
Janaína continuava trabalhando nos preparativos para a reunião da 
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Comissão de Anistia que apreciaria os casos dos demais 15 alunos e 

dois professores punidos por motivos políticos. No dia 13 de abril, ela 

escreveu a respeito:

“Informo aos interessados que a Sessão de Julgamentos da Terceira Câmara 

da Comissão de Anistia será realizada no dia 04.05.2005149, às 9h., no Auditório 

Tancredo Neves, Edifício Sede, Ministério da Justiça. Cumpre destacar que, 

todos os documentos enviados a esta comissão até o presente momento foram 

devidamente autuados e serão apreciados na data acima mencionada. Por isso, 

peço a gentileza daqueles alunos que ainda não mandaram seus relatos pessoais, 

enviem, o quanto antes, à Comissão de Anistia, para efeito de serem julgados 

imediatamente, ou seja, em 04.05.2005. Isto será possível em decorrência de 

certidão enviada pelo professor Milioni com data de 15 de março de 2005, o que 

garante autuação de processos do ITA retroativa a esta data, uma vez que seu 

conteúdo aproveita a todos os casos. Esclareço fato importante, que consiste no 

processo de anistia ser de iniciativa do ITA, constando documento inicial neste 

sentido e o relato pessoal de cada aluno serve para dar corpo ao requerimento 

de anistia.”

No dia seguinte, dentro do Ciclo de Palestras da Reitoria, que eu 

organizava, os alunos assistiriam à palestra do Professor João Batista 

Araújo de Oliveira, ex-funcionário da Organização Internacional do 

Trabalho e do Banco Mundial que também fora secretário-executivo do 

MEC e diretor do IPEA. O Professor João Batista falaria sobre a Reforma 

Universitária em discussão no MEC150. O debate estava adiantado e 

149 - A reunião seria realizada no dia 19 de junho, e não no dia 4. 
150 - O mais significativo subproduto desse estudo seria o REUNI, Programa de 
Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, notável 
programa no qual eu trabalharia por quase oito anos, na criação da Universidade 
Federal do ABC (UFABC) e na implantação do campus de São José dos Campos da 
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).  
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Michal, que sabia que o Professor João Batista estava bem-informado 

a respeito, encomendara a palestra especificamente para que os alunos 

do ITA ficassem informados sobre o assunto. 

Sempre que recebíamos um convidado para uma palestra, Michal 

o convidava para um almoço e esse caso não foi exceção. Na véspera, 

Michal não passara bem e até desmarcara um encontro que tinha 

agendado com o Brigadeiro Viana. Imaginei que o reitor faltaria ao 

almoço, mas ele confirmou presença. Ocorre que o Professor João Batista 

ficou preso num compromisso e Michal e eu só fomos informados disso 

quando já esperávamos por ele no restaurante. Percebendo o estado 

de espírito pouco animado do reitor, algo que se tornara comum, dei 

conhecimento a ele do e-mail de Janaína. Michal me ouviu em silêncio 

e, ao término de meu relato, sem nenhum sinal de ter melhorado de 

ânimo, fez pela primeira vez a reflexão que havia algum tempo eu 

pressentia que acabaria por ouvir.

“O fato, Milioni, é que o ITA perdeu.” 

E prosseguiu:

“A segunda reunião da Comissão de Anistia, a aprovação do 

segundo pleito do GS à Congregação, a formatura dos seis alunos, tudo 

isso, agora, temos que fazer com esmero e cuidado por uma questão de 

dignidade e respeito com os envolvidos, mas a verdade é que o Projeto 

Reconciliação foi um fracasso. Foi pior do que um fracasso, aliás, porque 

foi além de não atingir seus objetivos. Atingiu os objetivos opostos.”

Fiquei olhando para meu professor, buscando algo a dizer, algum 

alento, talvez lembrá-lo de que ele não tivera culpa, de que o golpe 

baixo que ele e o ITA haviam sofrido fora desferido unilateralmente 

pelos defensores da ditadura de 1964, que o país se redemocratizara 
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havia mais de 20 anos, mas que aquela ditadura não apenas estava viva, 

como tinha representantes em muitos dos principais cargos das Forças 

Armadas. Mas não fiz nada disso e me mantive calado. Sei que Michal 

entendeu que eu concordava.

O sequestro do evento
A novela de preparação da solenidade de colação de grau dos seis 

alunos se desenvolveria ao longo dos meses de abril e maio. No dia 

15 de abril, Michal enviou uma carta ao diretor do CTA tratando da 

cerimônia151. Como sempre, o reitor foi didático:

“No ensejo da publicação no Diário Oficial da União das Portarias de 05 de 

abril de 2005, de Anistia do Exmo. Sr. Ministro de Estado da Justiça, referentes 

ao objeto do Processo nº 06-01/507/04, e tendo em vista que estão cumpridas 

todas as exigências elencadas na Resolução da Egrégia Congregação do ITA, 

de 04 de março de 2004, apresento a V. Exa., conforme combinado em nossa 

reunião, as informações pertinentes ao planejamento da respectiva cerimônia de 

colação de grau, a realizar-se em data oportuna, assim que estiverem definidos 

todos os detalhes discriminados a seguir.

De início, cabe esclarecer que o formato geral das cerimônias de formatura 

no ITA segue o previsto no Regulamento do Instituto, que requer um ato solene 

público, em rito que tem sido adotado anualmente nesta Instituição de Educação 

e Ensino Superior há mais de meio século. 

Neste contexto, a mesa da solenidade é composta pelo Reitor, que a presidirá 

e fará a abertura e o encerramento da cerimônia, pelas Autoridades presentes (é 

do nosso conhecimento que o Exmo. Sr. Ministro da Justiça indicou intenção 

151 - Carta 045/ITA de 18 de abril de 2005.  
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de comparecer), de acordo com a precedência do protocolo, pelo Paraninfo e pelo 

representante do Patrono, se houver, estes últimos escolhidos pelos formandos; 

a plateia é constituída dos formandos e seus convidados, integrantes da 

comunidade iteana, incluindo os corpos docente e discente da Instituição 

de todas as épocas, e de convidados institucionais que geralmente incluem 

autoridades da Aeronáutica e do universo acadêmico, bem como membros 

destacados da comunidade de Ciência e Tecnologia do País.

Este formato tradicional da solenidade de formatura prevê uma programação 

bastante singela, composta da entrega dos respectivos diplomas, dos discursos 

do Orador da turma, do Paraninfo e do Patrono (se houver), bem como dos 

pronunciamentos de autoridades que desejarem fazer o uso da palavra.

Senhor Diretor permita-me ressaltar, por pertinente, que esta solenidade 

se reveste de elevada importância para o ITA e com certeza constituirá fato 

de repercussão extremamente positiva para a comunidade iteana e para a 

Aeronáutica, eis que coroa um esforço institucional empreendido sob o signo da 

reconciliação, na forma mais adequada de lidar com fatos históricos. Em reunião 

com os seis alunos em tela, realizada recentemente, não restou nenhuma dúvida 

de que há perfeita sintonia de todos em torno desta concepção.

Este é o objetivo maior que governará a organização da cerimônia, motivo 

pelo qual é fundamental que possamos contar com a presença das autoridades 

integrantes da cadeia de comando da Aeronáutica.

Sendo o que se apresenta no momento, aproveito para consignar meus votos 

de respeito e consideração”

Viana encaminhou a carta de Michal a Bambini que a respondeu no 

dia 20, via fax:

“Não considero que os alunos anistiados constituam uma Turma de 
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Engenheiros do ITA, não se aplicando os ritos de uma cerimônia de formatura 

normal e rotineira, uma vez que os mesmos pertencem, respectivamente, às 

turmas de Engenheiros do ITA de 1965 e 1975... Esta cerimônia será presidida 

pelo Diretor-Geral do DEPED, ou seu substituto, e conduzida pelo Magnífico 

Reitor. Na mesa, além do Diretor-Geral do DEPED, do Diretor do CTA e do 

Reitor, poderão estar os Paraninfos ou seus representantes das Turmas do ITA 

de 1965 e de 1975, assim como representantes dos Patronos dessas Turmas. 

No ato da diplomação poderão fazer uso da palavra um dos alunos, em nome de 

todos, obviamente o Reitor e, se desejar, o Diretor-Geral do DEPED. Poderão 

ser convidados para comparecer à cerimônia, em função da disponibilidade 

de lugares, além do corpo docente e discente, em princípio, familiares dos 

formandos e integrantes das Turmas de 1965 e 1975, além de outros a serem 

propostos ao Diretor do CTA pelos formandos em comum acordo com o ITA.”   

Em nova ação unilateral e sem qualquer consulta ao ITA, Bambini 

sequestrava a cerimônia do instituto e a levava para o âmbito do DEPED. 

O argumento para o sequestro do evento fora construído com o uso 

da primeira pessoa do singular: “Não considero...”. O Brigadeiro dava 

um exemplo perfeito dos problemas inerentes aos limites estreitos da 

autonomia do ITA, pela qual Michal lutava, e das interferências da 

Aeronáutica em assuntos acadêmicos e internos do instituto.  

Mas Bambini foi além. Ignorando a carta do reitor, que se preocupara 

em enfatizar a importância simbólica daquela formatura e descrevera 

os ritos e tradições das colações de grau do ITA, ele definiu outros, a seu 

critério, incluindo a composição da mesa, quem poderia estar presente, 

quem poderia ser convidado, quem poderia falar etc. 

Causou-nos particular estranheza o uso da expressão “obviamente o 

Reitor”, na lista dos que poderiam fazer uso da palavra. Obviamente 
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para quem? Para aquele que, valendo-se da prerrogativa hierárquica, 

sem qualquer diálogo, tomava decisões sobre assunto que não lhe 

competia, agredindo uma instituição inteira sob o seu comando?

Dias depois, o Brigadeiro Viana pediu a mim e a Dino152 que 

organizássemos uma reunião com os seis alunos que receberiam 

os diplomas para discutir detalhes da solenidade. Eu me esforçava 

para seguir as instruções de Michal e procurava contribuir para que 

a cerimônia de formatura se desse da melhor forma possível em 

consideração aos seis alunos, mas, desde que ouvira “o ITA perdeu”, 

de Michal, meu estado era de desencanto. Crescente, aliás, à medida 

que avançavam as negociações para o formato da cerimônia. 

No dia 28 de abril, depois de diversas versões de um texto que 

precisava ser aprovado pela direção do CTA e pela reitoria do ITA, 

escrevi aos seis alunos formulando o convite para a reunião solicitada 

por Viana. 

Antes disso, contudo, acho interessante registrar os dois últimos 

e-mails que Dino e eu trocamos quando finalmente convergimos ao 

texto que seria enviado aos seis alunos. Todos os e-mails são do dia 28 

de abril. Primeiro, é Dino quem me escreve, em resposta à consulta que 

eu lhe fizera quanto àquela versão do texto ter atingido a convergência 

e se eu podia enviá-la.

“Claro que pode enviar. Espero poder, logo em seguida, enviar uma resposta 

à sua mensagem, mostrando que estamos todos bem harmonizados.” 

Reconheci na mensagem de Dino sinceridade e honestidade no 

desejo que ele expressava de “mostrar que estávamos harmonizados”, mas 

152 - Em meados de 2005, Dino, que fora um dos membros do GS, dirigia um 
dos institutos do CTA, o IEAv (Instituto de Estudos Avançados). Portanto, era 
subordinado direto do Brigadeiro Viana.  
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achei importante registrar que, do ponto de vista do ITA, nada poderia 

ser mais diferente:

“Acho que, infelizmente, não é bem assim, caríssimo Dino. Como você sabe, 

a finalidade do Grupo dos Sábados nunca foi a de entregar os diplomas aos 

6 alunos, um ato bonito, mas de importância apenas simbólica. Receio que a 

finalidade principal, que era a de romper as barreiras e melhorar a relação entre 

civis e militares no ITA e no CTA, não tenha sido atingida. Mas eu prefiro 

crer que um dia ela ainda será. Prefiro crer que os militares da Aeronáutica 

não constituam uma maneira de pensar única, homogênea e monolítica, 

embora sejam obrigados a agir como se assim o fossem, por força da doutrina 

da hierarquia. Prefiro pensar que há um setor lúcido, do qual fazem parte 

pessoas como você e o Pazini, apenas para citar 2 exemplos, e prefiro crer que 

esse setor seja majoritário. Mas, assim como há o setor lúcido, não podemos 

fingir a inexistência do setor obscuro da Aeronáutica. Ainda que os creia 

minoritários, esse setor obscuro foi forte o suficiente para estragar a nossa festa. 

Quero me esforçar para que a formatura dos 6 alunos ocorra e seja uma coisa 

bonita, encerrando esse assunto, pelo menos. Mas é só isso. Por tudo o que 

houve (e ainda haverá?), temos que reconhecer que a harmonia que realmente 

buscávamos, infelizmente, não foi atingida.”

Ato contínuo, escrevi aos seis alunos:

“Trago notícias:

1 - O Reitor e os Diretores do CTA (Maj.-Brig. Viana) e do DEPED (Ten.-

Brig. Bambini), órgão ao qual o CTA se subordina, conversaram e trocaram 

documentos a respeito do formato da solenidade de entrega dos diplomas a 

vocês.

...

5 - Assim, o Ten.-Brig. Bambini nos informa que... a solenidade deve seguir 
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o seguinte rito: (a) a cerimônia será presidida pelo Diretor do DEPED; (b) não 

haverá Paraninfo e nem Patrono e (c) farão uso da palavra: um dos 6 alunos, 

em nome de todos, o Reitor e, se desejar, o Diretor do DEPED.

6 - Após a reunião, eu, o Dino e o Maj.-Brig. Viana discutimos alguns 

detalhes adicionais que não constam do fax.  Anotei os seguintes itens: (a) não 

há objeção de se homenagear um professor (como o Cecchini, por exemplo); 

(b) a cerimônia é pública e serão convidados os familiares dos formandos, 

integrantes da Turma de origem, além de  outros, em comum acordo com as 

direções do CTA e do ITA; (c) se houver altas autoridades entre os que vierem à 

cerimônia, eles serão bem recebidos e tratados protocolarmente; (d) todavia, por 

dificuldades operacionais e pelo entendimento de que a solenidade não seja uma 

formatura tradicional de uma Turma de Engenheiros do ITA, a Aeronáutica 

não fará convites  a outras autoridades que não as da própria Aeronáutica; 

(e) a Aeronáutica  também enviará convites aos corpos docente e discente do 

ITA e (f) a Aeronáutica oferecerá, ao término da solenidade, um coquetel de 

congraçamento.”

Dino não respondeu minha mensagem a ele e, conforme prometera, 

escreveu aos seis alunos em seguida, insistindo na ficção do “final feliz”.

“Confirmo que estamos juntos, eu e o Milioni, por solicitação do Diretor 

do CTA e Reitor do ITA, trabalhando para que haja a reunião no dia 14.05, 

para os acertos necessários para uma bela cerimônia de formatura. Estamos 

convergindo rápido para um final feliz!”

A reunião foi realizada conforme combinado. No fim de semana, 

preparei a seguinte ata, que discuti com Dino até obter consenso. Então, 

divulguei a todos os participantes:

Data: 14 de maio de 2005
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Local: H13, Salão Reservado

Horário: das 11h30 às 14h30

Presentes: M.Brig. Viana (Diretor do CTA), Prof. Michal (Reitor do ITA), 

Brig. Walker (Vice-Diretor CTA), Esmanhoto, Ezequiel, Salazar, Tokoro, 

Trevisan, Cel Dino e Milioni.

Assunto discutido: cerimônia de formatura dos 6 alunos anistiados 

(doravante chamados de formandos). Decisões acordadas:

...

6) Só haverá um orador, a ser escolhido dentre os formandos, pelos próprios.

7) O Prof. Cecchini será o Professor Homenageado pelos formandos.

8) Os formandos pleiteiam que, além do orador, do Reitor e, eventualmente, 

do Diretor do DEPED, o Professor Homenageado também possa fazer uso da 

palavra, pleito igualmente registrado pelo Diretor do CTA.

9) O Diretor do CTA responderá os dois pleitos dos formandos (data e uso 

da palavra por parte do Professor Homenageado) até a terça-feira, dia 17 de 

maio.”

Minha participação naquela reunião foi limitada. Michal estava 

presente, preferi deixar que ele falasse. Não conseguia esconder meu 

desapontamento e minha perplexidade. Acostumado ao pensamento 

grandioso de Michal para o ITA e sabedor de suas intenções quando 

concebera o Projeto Reconciliação, via-me obrigado a acompanhar meu 

amigo participando de discussões medíocres que lembravam outras, 

ocorridas nos piores anos da ditadura, do tipo, quem-pode-falar, 

quem-não-pode... Era a isso que havia se reduzido a ideia original. 

A essas coisas de uma tolice e de uma pequenez inomináveis, Michal 

se submetia em consideração ao fato de que os seis alunos mereciam 
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respeito e deveriam ter uma cerimônia de colação de grau à altura de 

suas expectativas.

A segunda reunião da Comissão de Anistia 
sobre o ITA

No dia 19 de maio, deu-se a segunda Sessão da Comissão de Anistia 

voltada a apreciar os casos dos demais 15 alunos e dois professores 

punidos por motivos políticos. Vários ex-alunos compareceram, entre 

eles Gilcio, um dos membros do Grupo dos Sábados. Ele discursou em 

nome dos alunos anistiados e, em seu discurso, ressaltou: 

“Agora, é hora de reparar, reconciliar. E, ao reconstituir a sua própria 

história, o ITA redescobre a sua identidade”.

Também esteve presente o Vice-Presidente da República e Ministro 

da Defesa, José Alencar153. Ele tomara conhecimento da história e, como 

o Ministro da Justiça Márcio Thomaz Bastos fizera na sessão anterior, 

encontrara tempo na sua agenda para ir cumprimentar o Reitor Michal 

pela beleza do gesto. Na ocasião, o vice-presidente e ministro declarou: 

“Fiz questão de estar presente nesta sessão em virtude da importância do 

momento, passados mais de 40 anos das perseguições sofridas”.154

Do relatório da Comissão de Anistia
Com relação ao relatório final do Conselheiro Vanderlei de Oliveira 

apresentado na Sessão da Comissão de Anistia de 19 de maio de 2005, 

cabem alguns destaques, particularmente no que diz respeito a seus 

153 - Fotos no Anexo 3. 
154 - O Press Release do Ministério da Justiça sobre essa Sessão da Comissão de 
Anistia está disponível em www.aeitaonline.com.br/wiki/index.php?title=Szmul_
Jakob_Goldberg, acesso em 03/09/2020.  
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itens 7 e 8, reproduzidos a seguir:

“(7) Pela análise dos documentos constantes dos autos, verifica-se que os 

alunos responderam a Inquérito Policial Militar, foram presos incomunicáveis 

e expulsos do ITA, pelas seguintes acusações: (i) Pretensão de sabotar a Marcha 

da Madrugada do dia 01, do General Amaury Kruel, para o Rio, destruindo as 

pontes da Via Dutra; (ii) Terem sabotado as fábricas da Rodosá, de São José dos 

Campos; (iii) Estarem guardando alimentos para o período da revolução; (iv) 

Terem roubado um rádio do Conselho Nacional de Atividades Espaciais, para 

receber ordens de Brizola e iniciarem a revolução no ITA. 

(8) Compulsando os autos, tem-se que o rádio levado para o alojamento dos 

estudantes, por funcionários do ITA, serviria para que os alunos acompanhassem 

as notícias da Revolução ocorrida entre 31 de março e 1º de abril de 1964, o 

croqui de uma ponte da Via Dutra, com a assinatura do aluno Gilcio nunca 

fora apresentado e o grupo de alunos desconhecia até mesmo a existência da 

fábrica Rodosá.”

É certo que as acusações são ridículas, mas é importante compreender 

isto: alunos do ITA foram expulsos da escola por conta delas. Ainda 

que, mais tarde, todas tenham se mostrado absolutamente infundadas! 

Reproduzo-as aqui precisamente por isso. Elas cumprem o papel de 

ilustrar a ausência de necessidade de fundamentos concretos nas 

acusações empregadas para que os golpistas de 1964 praticassem toda 

sorte de arbitrariedades, incluindo a tortura e os assassinatos. Ilustram, 

ainda, o nível das acusações de risco comunista empregadas como 

justificativas ao golpe de 1964. 
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Capítulo 16
THE WINTER IS COMING

Preparativos para a solenidade e o apoio de 
Jean Paul Jacob

No dia 15 de junho, a 10 dias da solenidade que ocorreria no dia 25, 

o ex-aluno Oscar Nawa155 escreveu a Michal e a Sakane:

“No intuito de levar o maior número possível de colegas à cerimônia de 

formatura de Esmanhoto, Ezequiel, Farias, Tokoro, Salazar e Trevisan, no dia 

25, elaborei um convite em nome das turmas 64, 65 e 75, e submeti à apreciação 

destas turmas com o intuito de levar ao conhecimento e motivar a participação 

de cada um. O efeito foi excelente, as T64 e T65 reagiram com bastante 

entusiasmo, e em especial o apoio caloroso da T75 me deixou até emocionado. 

Ontem à noite mandei um pedido ao Ozires e aos diretores da AEITA para 

divulgarem o convite pelo mailing list da Associação. Acabo de receber um 

e-mail do Ozires, dizendo nem sim, nem não, mas se desculpando que terá uma 

reunião no interior justamente nesse dia e que será difícil comparecer.”

Aquele era, disparado, o assunto mais discutido na ita-net havia 

meses, mas o Presidente da AEITA não compareceria à solenidade de 

formatura dos alunos punidos porque tinha “uma reunião no interior”. 

Sakane comentou:

“O Ozires, infelizmente, não tem jeito.”

A que Michal acrescentou:

“A AEITA continua a mesma... sem surpresas.”

A pouco mais de uma semana para a cerimônia de formatura, o 

155 - Oscar Akio Nawa, formado em Engenharia Eletrônica pelo ITA em 1965.  
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assunto que mais me envolvia eram os preparativos para a palestra 

do ex-iteano Jean Paul Jacob156, que encerraria o Ciclo de Palestras da 

Reitoria daquele primeiro semestre. 

Jean Paul era um astro de primeira grandeza157. Depois de concluir 

sua graduação no ITA, ele obtivera um duplo Ph.D. em Matemática e 

Engenharia na Universidade da Califórnia, Berkeley, ao término dos 

quais empregou-se no Centro de Pesquisas da IBM, onde ficou ao longo 

de quase toda a vida profissional. Em 2005, ele tinha o prestigioso título de 

Pesquisador Emérito daquela empresa. A apresentação de Jean Paul foi 

feita na tarde do dia 23 de junho, menos de 48 horas antes da solenidade 

de formatura dos seis alunos. Jean Paul fez sua apresentação no Auditório 

Lacaz Neto que precisou receber ajustes técnicos providenciados nos dias 

anteriores, pois as apresentações de Jean Paul, já à época, eram verdadeiros 

shows multimídia que incluíam requintes como a sincronização de vídeos 

com a iluminação do auditório.

Jean Paul recusou nossa oferta de almoço antes da apresentação e pediu 

que a substituíssemos por um lanche de trabalho, à base de sanduíches, 

na sala de reuniões da reitoria do ITA. O famoso ex-aluno, que ainda nos 

encaminhou a lista de seus convidados para o lanche, teve seu pedido 

atendido. Na segunda-feira, dia 20, escrevi a Pedro John, colega de turma 

de Jean Paul:

“O Jean Paul Jacob dará uma palestra aqui no ITA na próxima quinta-

feira, dia 23, às 16h.  Ele pediu para almoçar na sala de reuniões da Reitoria 

e escolheu os convidados para esse almoço.  Você é um deles...  O Jean Paul 

156 - Jean Paul Jacob, formado em Engenharia Eletrônica pelo ITA em 1959. 
Faleceu em abril de 2019. 
157 - Ver https://bit.ly/2HwmOHB, acesso em 24/08/2020.  
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gostaria de aproveitar a ocasião para discutir o ITA e o momento atual, incluindo 

as dificuldades de relação com o CTA e a Aeronáutica.”

Pedro John não pode comparecer, mas, em sua resposta, manteve seu 

estilo:

“Acredito que o clima irá esquentando entre hoje e quinta-feira, pois eu 

sozinho, sem contar com os parceiros, irei colocar mais lenha na fogueira. Se o 

Ozires aparecer no meio da festa, eu estando presente, e nós dois nos conhecendo 

há mais de 45 anos, será bom o Michal tirar do armário o casaco de rinoceronte 

e emprestá-lo ao Ozires. Fique atento ao e-mail que o Sadock158 nos enviou e 

minha resposta de há poucos minutos. Além disso irei mandar e-mail ao Jean 

Paul sobre o que está ocorrendo no CTA.”

Pedro John aludia a um abaixo assinado que os alunos da graduação do 

ITA haviam produzido e que Sadock entregara ao Brigadeiro Viana. Os 

signatários protestavam contra as intervenções do DEPED em assuntos 

que diziam respeito ao ITA, com destaque à antecipação do vestibular do 

ITA que, à época, continuava a assombrar o horizonte de possibilidades do 

ITA e a compor a “panela de pressão” a que Michal estava submetido159. 

O relato de Sadock sobre a entrega do abaixo assinado a Viana é longo. 

Segue abaixo um trecho breve, que seria comentado por Michal:

“(O Brigadeiro Viana) Lamentou o fato dos iteanos apenas atacarem o 

COMAER, do ITA não dar qualquer retorno à Aeronáutica (apesar do ITA ter 

um custo muito elevado), de muitos alunos não serem aproveitados no campo 

158 - Christiano Sadock de Freitas, formado em Engenharia de Computação pelo 
ITA em 2004. 
159 - O gesto dos alunos era elogiável, mas me causou apreensão. Já em meio 
aos conflitos com Bambini e Viana, Michal passou a Sakane e a mim a instrução 
de blindar os alunos da graduação com relação àquele assunto, evitando ao 
máximo qualquer envolvimento por parte deles. Na ocasião, ele nos disse: “Não 
precisávamos de novos desligamentos políticos para serem compensados daqui a 
décadas.”  
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científico e de nunca ter recebido mensagens de apoio... Afirmou que o ITA é da 

Aeronáutica e esta pode e deve gerenciar o ITA do modo que atenda aos interesses 

da Força.”

No dia seguinte, depois de ler o relato de Sadock, Michal escreveu:

“Um Diretor do CTA não poderia ter falado o que está exposto abaixo. O trecho 

mais incrível, entre outros, é a afirmação ‘o ITA não dá qualquer retorno para 

a Aeronáutica’ - na verdade, um verdadeiro insulto, que revela um preconceito 

arraigado em profundo desconhecimento dos fatos bem como da história da 

Instituição.” 

No almoço de trabalho, Jean Paul mostrou-se informado sobre os 

problemas pelos quais o reitor do ITA estava passando e hipotecou a ele 

completa e irrestrita solidariedade. Foi bonito de ver. Alguns dias depois, 

no domingo, 26 de junho, Jean Paul escreveu a Michal agradecendo a 

recepção que tivera e confirmando seu apoio a ele.

“Eu nem saberia por onde começar meus agradecimentos não fosse o fato 

que a placa com a qual vocês me homenagearam deixou-me profundamente 

emocionado e comovido. Então meu primeiro muito obrigado é pela placa e 

presentes que a acompanharam. Outros agradecimentos cobrem todo o tempo 

que vocês me dedicaram, explicações dadas etc., durante o almoço. Meus 

agradecimentos estendem-se também ao colega Armando Milioni a quem peço 

que vocês transmitam meu reconhecimento. Compartilho com o Armando suas 

preocupações quanto à escolha de um novo Reitor e, semelhantemente a todos com 

quem conversei, mantenho a esperança que o Michal - que fez um extraordinário 

trabalho de ‘reconstrução’ do ITA - continue neste trabalho o maior tempo 

possível e cause uma transição gradual, sem deixar que se percam os ideais que 

mantemos para que o ITA continue a ser um fantástico trunfo para o CTA e o 

Brasil.”
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Um artigo na imprensa e a resposta da 
AEITA

No dia 23 de junho, a dois dias da cerimônia de formatura e dia da 

palestra de Jean Paul, que foi um sucesso absoluto entre os alunos, o 

Professor Cerqueira Leite160, da Unicamp, publicou um artigo na página 

3, de opiniões, do jornal Folha de S. Paulo161. O artigo trazia denúncias 

relacionadas ao momento vivido pelo ITA e aludia à cerimônia de 

diplomação dos seis alunos que se realizaria daí a dois dias. Destaco 

este trecho:

“Essa solenidade reabilita seis dos 21 alunos que foram expulsos do ITA, 

cassados por motivos políticos. Estes seis estavam para receber seus diplomas, 

uns em 1975, outros em 1965 e, hoje, são, como os demais 15, cidadãos 

prestantes de reconhecida idoneidade, constituindo a prova viva de que a 

punição (inclusive com a prisão de muitos deles) foi inteiramente descabida. 

Pois bem, para a cerimônia de formatura, como também aconteceu durante o 

regime de exceção, foi proibido aos formandos ter um paraninfo, e o professor 

homenageado foi impedido de discursar. Esse constrangimento, insólito o 

quanto parece, é, entretanto, um reflexo revelador do projeto de militarização 

terminal do ITA, o qual se consolidaria agora. Para tanto, o vestibular para 

o ITA se faria em setembro, para que os alunos aprovados se submetessem a 

exames médicos e cursassem um período inicial de CPOR antes do ano letivo.”

As denúncias de Cerqueira Leite repercutiram e desagradaram a 

alguns, como o ex-aluno Pedro Paulo Rocha162, que escreveu ao jornal 

160 - Rogério Cezar de Cerqueira Leite, formado em Engenharia Eletrônica pelo 
ITA em 1958. 
161 - Disponível em www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz2306200509.htm, 
acesso em 30/08/2020. 
162 - Pedro Paulo Rocha, formado em Engenharia Eletrônica pelo ITA em 1959. 
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solicitando publicação de sua resposta. Michal considerou que o último 

parágrafo do texto de Rocha, reproduzido a seguir, era “um insulto ao 

Projeto Reconciliação”:

“O que existe, de fato, é a insistência de pequenos e agitados grupos em 

politizar os meios de ensino, desviando-os da sua função fundamental. Fator 

que só tem deteriorado os níveis de aprendizado, como se constata com a baixa 

qualidade que passou a dominar o ensino público desde que este foi politizado. 

Eu, que estudei em escola pública, posso confirmar esta situação.”

Concordei com Michal, e acrescentei:

“Além de um insulto, é anacrônico. Ninguém mais usa termos como 

‘agitação’. Isso é nomenclatura da ditadura. Para ficar mais atrasado e ridículo, 

só faltou dizer que os agitadores estavam a soldo de Moscou, ou algo do tipo.”

A Folha de S. Paulo não publicou o texto de Rocha, mas... a AEITA 

o fez! 

No dia 4 de julho, recebi um e-mail da associação que, sem reproduzir 

o texto original de Cerqueira Leite (!), trazia a íntegra da resposta de 

Rocha. 

Ou seja, a associação à qual o reitor do ITA solicitara apoio repetidas 

vezes e não obtivera, que sonegara sistematicamente informações aos 

ex-alunos sobre as dificuldades pelas quais o reitor passava, enviava 

agora, à relação de e-mails de todos os iteanos, da qual ela era a única 

proprietária, um texto com a resposta a outro que ela jamais divulgara 

pelos mesmos meios! O comentário de Michal a respeito foi certeiro:

“O silêncio da AEITA nunca foi sinal de imparcialidade, mas 

de escolha de lado. E não era o nosso. Com esse e-mail, eles apenas 

trocaram o silêncio pela explicitação da escolha.”

Interpelei a direção da AEITA e imaginava que obteria uma resposta 
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do Vice-Presidente Sidney163, mas quem primeiro respondeu foi Decio 

Fischetti, que assumiu integralmente a responsabilidade pela decisão. 

Segue a transcrição do e-mail que Decio enviou a mim, intercalada 

com minha resposta a ele, ambas ocorridas no dia 4 de julho:

Decio: “Mais devagar com o andor. Quando EU autorizei a divulgação 

da carta-resposta do Pedro Paulo, com relação à carta do Rogerio Cerqueira, 

nada mais estava fazendo do que RESPEITAR A LEI DE IMPRENSA (existe, 

sabia?).”

Eu: “Sabia.  Mas seu argumento não se aplica.  Não há justificativa em 

encaminhar a toda a lista de e-mails da AEITA uma resposta a um texto que 

não havia sido veiculado por esse mesmo canal. E, aproveitando: acima você 

afirma que foi você quem autorizou a divulgação da carta-resposta.  Gostaria 

de saber com que direito você tomou essa decisão.  Por favor, me informe qual 

o artigo do estatuto que confere a você o direito de decidir que texto pode ser 

enviado à lista de e-mails da AEITA.”

Decio: “A própria Folha vai divulgar a carta-resposta.”

Eu: “Esse é um problema da Folha.164”

Decio: “Se o ITA for explicitar a parcialidade de alguns membros (eu e o 

Ozires, mais explicitamente), por favor, não esqueça de explicitar a parcialidade 

de alguns membros da ita-net. Ou, por algum critério que eu desconheço, 

parcialidade a favor não conta?”

Eu: “Não faço parte da Ita-net.  Ao que me consta, lá cada um fala o 

que quer, quando quer, como quer e se responsabiliza pelo que fala.  Não 

é disso que estamos falando.  Pessoalmente você tem todo o direito a ter as 

opiniões que quiser, é claro.  O que eu não compreendo é que você confunda 

163 - Eu sempre incluía todos os diretores como destinatários, assim como a 
secretaria da associação. 
164 - A Folha não publicou a resposta de Rocha.  
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as suas convicções pessoais, que eu sempre saberei respeitar, não importa 

quão distintas das minhas, com a sua atuação como membro da diretoria da 

AEITA. Quanto à questão da parcialidade: essa não é, mais, uma questão de 

opinião.  Parcialidade é sonegar da comunidade de ex-alunos as informações 

mais importantes e verdadeiramente históricas relacionadas ao ITA nos 

últimos anos. Através do Suplemento, os ex-alunos não estão informados 

dos conflitos do Reitor do ITA com a Direção do CTA e do DEPED, todas 

elas centradas na ambição de um maior grau de autonomia que permitiria 

ao ITA ser uma escola além de seus limites atuais, melhor servindo o país 

como um todo e a Aeronáutica em particular. Os ex-alunos não sabem do 

apoio unânime e irrestrito dado pela Congregação ao Reitor, depois que este 

explicou à casa os constrangimentos a que vem sendo submetido. Os ex-

alunos e os leitores do Suplemento não sabem que o Reitor recebeu apoios da 

Capes, da Unicamp, da família Montenegro, entre outros, por conta desses 

mesmos constrangimentos, mas não recebeu o apoio da AEITA. Parcialidade 

é sonegar da comunidade de ex-alunos as informações referentes aos esforços 

do ITA para se reconciliar com seu passado, entregando o diploma aos alunos 

desligados às vésperas da formatura.  As poucas vezes em que o Suplemento 

publicou algo sobre esse assunto, sempre sem nenhum destaque, foram todas 

por intervenção direta e grande esforço do Sidney.  Tivemos uma linda 

cerimônia, no dia 25, mesmo sem a presença do Presidente da AEITA, que 

foi convidado por sugestão e insistência minhas165.  Se houver coerência, esse 

assunto não será coberto pelo Suplemento e os ex-alunos não terão direito de 

conhecer os pronunciamentos históricos feitos pelo Reitor, pelo Prof. Cecchini, 

e pelo Esmanhoto, orador da turma, na ocasião.  Isso é parcialidade.”

165 - Esses e-mails foram trocados no dia 4 de julho. Eu aludia à cerimônia de 
entrega dos diplomas aos seis alunos punidos, que ocorreu no dia 25 de junho e 
ainda será relatada neste texto.  



260

Decio não treplicou. Quem escreveu, minutos depois, foi Sidney:

“Já acertei com a diretoria da AEITA e futuramente só veicularemos 

mensagens via aeitaonline, assinada por autores. O que acabou de acontecer 

não corresponde necessariamente à posição da diretoria. Vou tentar produzir 

um texto e submeter a colegas de diretoria, explicando o fato, e nossa posição 

de usar apenas a aeitaonline. O texto explicará também que o recente ‘acidente’ 

não significa uma posição da AEITA. Nos dê 2 dias para fecharmos isto. 

Enviaremos a explicação pelo mesmo meio que foi o ‘acidente’ veiculado.”

Respondi em seguida:

“O assunto foi discutido na reunião de hoje do Conselho da Reitoria166.  

Antes de fazer a Ata dessa reunião, vou ficar aguardando as providências no 

prazo que você sugere.  Agradeço a sua atitude sempre construtiva e a sua 

disposição permanente ao diálogo.  Seus esforços são reconhecidos e apreciados 

por nós.”

Nos dias seguintes, cobrei reiteradas vezes Sidney que me disse 

que havia preparado um texto do tipo “ERRAMOS”, do qual nunca 

tive conhecimento, e que estava se empenhando para que ele fosse 

encaminhado a todos os ex-alunos. 

Uma semana mais tarde, no dia 11 de julho, ele me escreveu:

“Fiz o possível, e ficou nas mãos do Ozires, a quem copio, a decisão de enviar 

uma mensagem que preparei usando a lista da AEITA.”

Era claro que com “fiz o possível”, Sidney queria dizer que o 

“ERRAMOS” nunca seria publicado, como, de fato, nunca foi. 

A essa altura, contudo, em meados de julho, Michal sabia que tinha 

problemas mais sérios com que se preocupar.

166 - O CR discutia a possibilidade de fazer um protesto formal diante do gesto 
da AEITA.  
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Às vésperas da solenidade
Ao término da palestra do Jean Paul, no dia 23, ainda não sabíamos 

se o professor homenageado poderia falar. Enquanto isso, o reitor 

recebia inúmeras mensagens do mundo acadêmico, principalmente, 

cumprimentando-o pela iniciativa. Em nome da família Montenegro, 

Fábio Montenegro também se manifestou:

“Gostaria de aproveitar a oportunidade para, em nome da família do 

Brigadeiro Montenegro, saudar a iniciativa e manifestar o nosso contentamento 

com a reabilitação destes alunos do ITA. Ao se engajar na tarefa de reparar os 

erros passados a reitoria do ITA engrandece ainda mais uma instituição que já 

é imensa na sua contribuição para a história e o futuro do Brasil.”

No dia 24, sexta-feira, ao final da manhã, Sakane me escreveu:

“O CJ167 me avisou agora que recebeu notícia da liberação para o Prof. 

Cecchini discursar na formatura.”

Atribuo essa decisão aos contatos dos membros do GS e dos alunos 

punidos. Nesse caso, mais especificamente, à ação de Raymundo 

de Oliveira, ex-aluno do ITA desligado por motivos políticos que foi 

Presidente do Clube de Engenharia de 2003 a 2006. Solidário com as 

dificuldades associadas aos detalhes da cerimônia que o Brigadeiro 

Bambini sequestrara do ITA, Raymundo viajou a Brasília na companhia 

de Esmanhoto. Ambos tiveram uma reunião com o Comandante da 

Aeronáutica, Brigadeiro Luiz Carlos da Silva Bueno, a quem Raymundo 

tinha acesso por motivos pessoais. Bueno é aquele que perguntara ao 

Reitor Michal o que poderia fazer para ajudar no Projeto Reconciliação. 

167 - CJ – Claudio Jorge Pinto Alves, formado em Engenharia de Infraestrutura 
pelo ITA em 1977, assumiu a função de Chefe de Gabinete do Reitor Michal após 
a aposentadoria do Professor Porto.  
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Como decorrência dessa reunião, foram atendidas as demandas dos 

anistiados de que a palavra fosse concedida a um orador da turma e a 

um paraninfo escolhido por eles. 

Avisei o Professor Cecchini, que estava à espera daquela absurda 

definição, que era tratada como “uma concessão”, sem saber se devia 

ou não redigir um discurso. 

Naquela mesma tarde, Michal e eu fomos chamados a uma reunião 

com Bambini. Na verdade, foi uma exposição feita pelo Brigadeiro em 

um auditório do Prédio da Direção Geral. Na plateia, ao lado de Michal, 

fiquei pensando no abismo de cultura e erudição que havia entre o reitor 

e o brigadeiro, que nos obrigava a ouvir aquela palestra que ninguém 

solicitara. Nela, diante de diversos outros dirigentes do CTA, inclusive 

do Brigadeiro Viana e dos diretores dos demais institutos, Bambini 

reafirmou sua convicção na importância de conceitos como hierarquia e 

disciplina. O que guardei da palestra foram apenas duas confirmações: 

(a) o professor homenageado falaria e (b) a famosa declaração da 

vaca havia sido dada por ele a Sakane, de fato. Bambini a confirmou 

em público, mas não se desculpou por ela. Ao término de sua fala, 

o brigadeiro abriu a palavra a Michal, que, elegantemente, mas com 

alguma ironia, limitou-se a agradecer a oportunidade ao “diálogo”. 

O tom arrogante de Bambini me inquietou. Fiquei imaginando se 

ele antecipava alguma coisa que aconteceria no dia seguinte, quando 

ocorreria a solenidade de entrega dos diplomas. 

Ocorre que, duas semanas antes, o fator acaso voltara a campo. Foi 

quando o então Deputado Roberto Jefferson, do Partido Trabalhista 

Brasileiro (PTB), deu a entrevista que desencadeou o que a mídia 

trataria como “O Escândalo do Mensalão”. Eu notara que o surgimento 
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desse assunto proporcionara uma elevação do tom de diversos 

opositores à iniciativa do Projeto Reconciliação, inclusive alguns que 

me eram próximos. A fragilização do Presidente Lula, de seus principais 

assessores, como o Ministro da Casa Civil, José Dirceu, e do partido 

que os abrigava, o Partido dos Trabalhadores (PT), tivera o efeito de 

assanhar muita gente. 

No dia 16 de junho, por exemplo, quando, a meu pedido, Dino 

respondeu a Pazini qual o uniforme para a cerimônia (algo que eu 

simplesmente não sabia responder), meu comedido amigo, que se 

esforçara para encontrar naquela cerimônia um absurdo “final feliz”, 

concedeu-se o direito de concluir a resposta com uma pitada de ironia: 

“O uniforme é o 5º do Rumaer. A maior autoridade da Aeronáutica deve ser 

o TB Bambini. Ainda não estão confirmadas as presenças de autoridades civis. 

Acho que o deputado Dirceu não deve aparecer.”

Outra evidência da elevação de tom era o texto “O Ponto Limite”, que 

circulava na internet desde a véspera168. Seu autor era o Brigadeiro Ivan 

Frota, então presidente do Clube de Aeronáutica. Dentre as habituais 

reclamações corporativas e reivindicações salariais, quase inevitáveis 

nas declarações militares, o Brigadeiro fazia suas reflexões sobre o 

quadro político. Nas melhores tradições dos golpistas de 1964, concluía 

com ameaças: 

“Saibam, entretanto, os eventuais aventureiros de hoje e de outras épocas, 

que as Forças Armadas estarão vigilantes, do lado da lei e da ordem, como 

historicamente sempre o fizeram, para, se necessário, mais uma vez, impedir que 

se instale o definitivo descontrole das instituições nacionais... Esteja tranquilo 

168 - O texto completo pode ser encontrado em https://www.acors.org.br/2016/
o-ponto-limite/, acesso em 04/09/2020.  
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o Povo brasileiro. Não serão míseros 23% de salário que desviarão os militares 

de sua nobre destinação.”

Palavras premonitórias que aparentemente inspirariam Bambini 

no discurso com o qual ele encerraria a solenidade de entrega dos 

diplomas, no dia seguinte.
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Capítulo 17
A SOLENIDADE E SEUS 
DESDOBRAMENTOS

O grande dia
Os meses de maio e junho são particularmente bonitos, em São José 

dos Campos. O clima é seco, quase nunca chove e os dias costumam 

ser ensolarados, mas o calor abafado do verão dá uma trégua. Os 

finais de tarde e as noites podem até pedir um casaco leve, raramente 

algo a mais do que isso. As chuvas que começam com a primavera e 

invadem o outono, durando até o início de maio, deixam a atmosfera 

limpa, há pouca poeira suspensa no ar, que fica claro e cristalino. 

Aquela tarde de sábado, dia 25 de junho de 2005, estava assim, 

ensolarada, bonita e de temperatura amena.

Passei aquele dia todo num estado de espírito confuso. Muita 

gente viera a São José dos Campos especialmente para acompanhar a 

cerimônia, entre eles, vários amigos e colegas que há muito tempo eu 

não via. Era bom encontrá-los e revê-los. Eu recebia cumprimentos de 

muita gente e, claro, havia os seis formandos, os quais, na companhia de 

seus amigos e familiares, estavam felizes e sorridentes. Era impossível 

não se contagiar num ambiente desses em que tanta gente estava feliz, 

o que não impedia que em diversos momentos me voltasse à cabeça a 

reflexão com a qual Michal concluíra que o ITA havia perdido.

Aquele dia fora pensado para ser bem diferente. Fora pensado para 

ser o dia daquele “abraço amplo, que não deixasse ninguém de fora”, 
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a virada de página, o encerramento de uma história. Não era nada 

disso que estava ocorrendo. 

Como havia sido combinado, os seis alunos que receberiam o 

diploma, seus familiares mais próximos, o Reitor Michal, o Vice-Reitor 

Sakane e eu, além de algumas pessoas do suporte e cerimonial do 

ITA, nos encontramos às 14h30 na sala que leva o nome do Professor 

Otto Weinbaum169 e é empregada para as defesas das dissertações de 

mestrado e teses de doutorado desenvolvidas no ITA. Foi a primeira 

vez que vi Farias, o aluno que fora desligado em 1965 e que sofrera 

o acidente automobilístico que o deixara numa cadeira de rodas. 

Sua esposa Maria Adélia nos pedira um local com espaço e banheiro 

disponíveis para que ela pudesse ultimar os preparativos necessários 

a Farias para que ele suportasse bem os cerca de 60 minutos previstos 

para a duração da cerimônia.

Quem conhece o ITA sabe que a Sala Otto Weinbaum fica a cerca 

de 50 metros da porta de entrada do Auditório Lacaz Neto. Este, por 

sua vez, compõe um bonito complexo arquitetônico, concebido por 

Oscar Niemeyer, que também abriga a biblioteca do ITA. Os sete arcos 

em sequência que constituem a cobertura da biblioteca são uma das 

marcas de Niemeyer. No ponto em que termina a ondulação que esses 

arcos formam tem início, contínua e harmonicamente, a rampa curva 

do teto que cobre o auditório. 

Minutos antes das 15h, todos que estávamos na Sala Otto 

Weinbaum saímos em direção ao Auditório Lacaz Neto. Limitados 

pelos cuidados no movimento da cadeira de rodas de Farias, 

169 - Richard Martin Otto Weinbaum foi professor de Materiais e Processos dos 
cursos de engenharia Aeronáutica e Mecânica do ITA nos anos 1950 e 1960.  
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caminhávamos devagar. Assim, acabamos por formar uma espécie 

de cortejo que foi acompanhado em reverente silêncio pelas pessoas 

que se aglomeravam à porta do auditório. Nela, nos esperavam os 

Brigadeiros Bambini, Viana e Costa Filho, que cumprimentaram, um a 

um, todos os membros do cortejo. O auditório estava lotado e a plateia, 

composta majoritariamente por ex-alunos, alunos e professores, 

aguardava em silêncio. Notei que Michal estava emocionado. Naquele 

mesmo dia e nas vésperas, o reitor recebera inúmeros cumprimentos 

pela realização da cerimônia.

O Vice-Presidente da República e Ministro da Defesa, José Alencar 

Gomes da Silva, agradeceu o convite, ofereceu seus cumprimentos e 

pediu “a fineza de transmitir aos diplomados minhas congratulações e votos 

de felicidade pessoal e familiar.”

O Ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, escreveu que: 

“Ao ensejo da solenidade de entrega dos diplomas aos alunos do Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica, vimos expressar o nosso extremo contentamento 

pelos esforços empreendidos no sentido deste congraçamento entre os 

promotores da iniciativa e os que foram punidos por motivação exclusivamente 

política.”

O Ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, e sua esposa 

Ana, escreveram: “Queremos parabenizá-lo pelo seu empenho que tornou 

possível a realização, hoje, dia 25, da Formatura dos alunos das turmas de 

1965 e 1974 injustamente punidos durante o regime militar.”

Márcio Souza, assessor especial do Ministro da Educação, Tarso 

Genro, em nome do ministro e a pedido dele, enviou um “fraternal 

abraço e cumprimentos pela justa e merecida vitória.”

José Goldemberg, professor titular de física da USP, ex-ministro, 
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ex-reitor da USP e pai de Clovis Goldemberg, desligado por motivos 

políticos em 1975, demonstrou entendimento do significado daquela 

formatura: “A cerimônia que vai se realizar sábado no ITA não só homenageia 

vocês (referindo-se aos formandos), mas também ajuda a restabelecer a 

credibilidade da instituição.”

Carlos Américo Pacheco, professor da Unicamp, ex-secretário 

executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia e futuro reitor do 

ITA, parabenizou Michal e manifestou seu contentamento: “Fico feliz 

de saber da formatura de amanhã. Gostaria muito de estar presente, mas só 

retorno ao Brasil no fim de julho.” 

A Professora Oneide Monteiro Arouca, viúva do Professor Arp 

Procópio de Carvalho, parabenizou o reitor e escreveu aos formandos: 

“Congratulo-me com vocês pela vitória na conquista do que lhes era devido, 

ainda que tardia.”

Marcelo Alceu Amoroso Lima, neto do famoso “Tristão de 

Ataíde”170, líder católico que se rebelara publicamente contra o golpe 

de 1964 e que fora convidado pelos formandos de 1965 para ser o 

paraninfo da turma, ato que acarretara o desligamento de Esmanhoto, 

Ezequiel, Farias e Tokoro, escreveu aos formandos: “Muitíssimo me 

tocou e certamente tocará meu querido Avô, lá do alto, onde nos espreita, o 

rito de passagem que vocês comemoram agora neste próximo sábado”. 

A cerimônia e os discursos
Havia um mestre de cerimônias que compôs a mesa à qual sentaram-

se o Reitor Michal, o ex-Reitor Cecchini e os Brigadeiros Bambini, Viana 

170 - Esse era o pseudônimo adotado pelo Professor Alceu Amoroso Lima. 
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e Costa Filho171. Como de praxe, o início foi marcado pela execução do 

Hino Nacional172. 

Ao seu término, a palavra foi dada a Salazar, para que ele cumprisse 

o ritual e liderasse os seis ex-alunos no juramento dos formandos. 

Às palavras rituais, Salazar teve o bom gosto de acrescentar outras, 

valendo-se da excepcionalidade e atipicidade do evento. Conseguiu ser 

ao mesmo tempo bem-humorado, no início, e tocante, ao final, deixando 

os presentes emocionados, quando disse:

“JURO que este dia é um dos mais significativos da minha vida e que minha 

memória guardará pela eternidade as manifestações carinhosas recebidas de 

milhares de pessoas; JURO que jamais deixarei de me emocionar diante das 

demonstrações de solidariedade e da busca de entendimento profundo entre os 

seres humanos.”

Em seguida, a palavra passou ao “orador da turma”. Esmanhoto fez 

jus à fama que sempre teve, desde a época em que era aluno do ITA, 

mais de 40 anos antes, de ser um escritor nato. Seu discurso173, em parte 

escrito durante a madrugada daquele mesmo dia, é uma obra prima. 

São trechos dele que foram empregados no Capítulo 3 deste livro, “Os 

Anos de Chumbo no ITA”, para descrever as arbitrariedades praticadas 

pela ditadura de 1964 contra alunos e professores do ITA e, como o 

Reitor Michal fazia questão de lembrar, contra o ITA também. Como 

Salazar, Esmanhoto esmerou-se em equilibrar o bom-humor do início 

de seu discurso com partes emotivas e tocantes como esta:

171 - Não compreendi a razão de Costa Filho sentar-se àquela mesa. De qualquer 
forma, estando lá, todos puderam vê-lo dormindo durante partes de alguns 
discursos, principalmente o de Esmanhoto. 
172 - Ver fotos no Anexo 4.
173 - O discurso completo de Esmanhoto está disponível em https://bit.
ly/2HxiMyx, acesso em 24/11/2020. 
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“Destes 21 casos de colegas desligados por motivos políticos queremos 

destacar uma história: a de José Roberto Arantes de Almeida. Era nosso colega 

em 1964 e cursava o quarto ano quando foi preso e desligado. Recuperou a 

liberdade, mudou-se para São Paulo e na USP iniciou uma trajetória política 

que o levaria à luta armada e à morte em confronto com as forças da repressão. 

É uma honra para nós recebermos hoje sua mãe, Da. Aida e seu irmão mais 

novo, Luiz Eduardo Arantes. Ele nos relata de forma pungente a visita que fez 

ao seu irmão mais velho quando preso pela primeira vez em 64, sintetizando de 

forma comovente os primeiros momentos de um novo regime político que ainda 

não encontrara sua forma mais brutal de ser: ‘Vejo agora vivamente meu irmão 

preso na Base Aérea de Santos, logo após a expulsão do ITA, e sou revistado 

antes de poder visitá-lo, no alto de meus 14 anos. Vejo oficiais rancorosos ao 

lado de alguns outros sensivelmente incomodados pela truculência de seus 

pares. Soldados-sentinelas, imberbes não tendo coragem de nos fitar, pai, mãe, 

irmão, namorada, meio que dizendo não ter nada a ver com aquilo.’ Mas nós 

temos coragem de fitá-los, à Sra. Da. Aida e ao Sr. Luiz Eduardo Arantes, 

para lhes dizer que nos orgulhamos de termos sido colegas do Zé Arantes, pois 

sabemos que foram pessoas como ele que muito ajudaram a trazer de volta a 

democracia e o direito à livre expressão no Brasil. Jamais esqueceremos disto.”

Era a vez do professor homenageado da turma, que a ditadura de 

1964, viva em 2005, só autorizara a falar pouco mais de 24 horas antes 

da cerimônia. Cecchini manteve a sobriedade que sempre o caracterizou 

e falou pouco, sintetizando o que se pretendia com a iniciativa que 

terminava naquela cerimônia: 

“Esta cerimônia de formatura representa o coroamento de uma ação que 

começou em 2003, por iniciativa de um grupo de eminentes cidadãos civis e 

militares, amigos do ITA, quase todos meus alunos. Todos, com a única minha 
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exceção, engenheiros formados pelo ITA. Todos estávamos convencidos de que 

diante da nova conjuntura do País, assegurada há anos por leis, e, no meu 

entender, diante do que eu conhecia e vivenciara de seus comportamentos 

escolares, todos os formandos que compõem esta turma excepcional, fizeram 

por merecer o diploma de engenheiro do ITA. O grupo está convencido, de que 

a concessão do diploma não constitui apenas um ato de justiça. É uma ação que 

engrandece o Instituto. Que contribui para reforçar o relacionamento professor-

aluno-administrador acadêmico. Que o reconcilia com o passado, como por 

reiteradas vezes tem assinalado o Professor Doutor Michal Gartenkraut, Reitor 

do ITA.”

Naquele que era para ser o último discurso, a palavra foi entregue ao 

Reitor. Michal fez uma retrospectiva sobre a importância do ITA para o 

Brasil, abordando-a de diversos ângulos e então foi ao ponto, exibindo 

com clareza a exata natureza do que se buscava recuperar e reconciliar:

“Porém, sua relevância como Projeto Civil/Militar e seu modelo pedagógico 

sofreram importantes abalos com as punições iniciadas em 64. Em especial, 

corroeu-se talvez o fator mais importante do modelo - a disciplina consciente 

– que caracteriza o ITA como experiência ímpar em educação superior, 

distinguindo-o mesmo entre os centros de excelência. Não nos cabe julgar os 

eventos históricos, mas como testemunha ocular daqueles fatos ocorridos tenho 

obrigação de afirmar: os alunos desligados não cometeram nenhum crime, 

nenhum delito passível de punição em tempos de normalidade democrática. Essa 

conclusão pode ser tirada também da documentação disponível na Comissão de 

Anistia vinculada ao Ministério da Justiça. Não surpreendem, portanto, os 

impactos produzidos a partir desses abalos: nessas condições, nenhum modelo 

de disciplina consciente poderia resistir. Ao abalar seriamente a liberdade de 

expressão e o espírito crítico, enfraqueceram-se como consequência princípios 
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essenciais do ambiente universitário, propulsores da inovação, da criatividade 

e do método científico; golpeou-se, portanto, a própria Ciência. A Instituição 

perdeu credibilidade perante os seus alunos e perante a Comunidade Científica... 

Gostaríamos que esta cerimônia seja um símbolo dos reparos a esses abalos 

sofridos. Temos certeza, pelas manifestações já recebidas, que assim será.”

O reitor foi aplaudido de pé por muito tempo e eu imaginei que 

estava tudo concluído. Então, o Brigadeiro Bambini decidiu que faria 

uso da palavra. 

Fiquei atento, decidido a acompanhar com cuidado. 

Bambini começou saudando as autoridades presentes. Saudou todos 

os militares, alguns nominalmente, como o Brigadeiro Ferolla, seguindo 

então uma ordem decrescente de patentes militares que se encerrou em 

sargentos, soldados e taifeiros. Só então saudou professores e alunos do 

ITA, explicitando sua visão da hierarquia que ele respeitava. 

A primeira mensagem havia sido passada. 

O brigadeiro proferiu então um discurso curto em que, 

essencialmente, teceu loas ao golpe de 1964, declarou que os militares 

não haviam devolvido o poder aos civis por terem sido derrotados, 

mas, ao contrário, mantendo-se “invictos”, por decisão própria, haviam-

no concedido de volta. 

E, aos moldes do discurso do Brigadeiro Frota, concluiu com ameaças. 

Dos quarteis, eles observavam e poderiam voltar a qualquer momento 

em defesa da lei, da ordem e blábláblá...

Ao término da fala de Bambini, a cerimônia foi encerrada174. 

174 - Exemplos: Folha de S. Paulo: https://bit.ly/3lZQ0pq; Estado de S. Paulo: 
https://bit.ly/2UYcpY4.  
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A caça ao discurso do brigadeiro
Imediatamente após a ele, e pelos dias que se seguiriam, o discurso 

de Bambini se transformaria em um dos principais assuntos dentre os 

que estiveram presentes à formatura. E dentre muitos que não estiveram 

presentes também. A reconstituição parcial que fiz dele é possivelmente 

imperfeita, posto que baseada na minha própria memória e na memória 

de pessoas com quem conversei ao término da cerimônia e ao longo dos 

dias – e anos – seguintes. Ocorre que, ao contrário de todos os demais 

oradores, o Brigadeiro Bambini negou-se categoricamente a entregar 

seu discurso por escrito. Os esforços para obtê-lo não foram pequenos, 

eu mesmo empenhei-me nessa tarefa. Na segunda-feira, 27 de junho, 

escrevi ao ajudante de ordens do Brigadeiro Bambini, Major Anderson:

“Nós gostaríamos de incluir links para todos os discursos proferidos na 

formatura do último sábado na matéria que pretendemos colocar no ‘site’ do 

ITA.  Ainda não conseguimos os discursos do Prof. Cecchini (já pedi a ele, 

estou aguardando) e do Brigadeiro Bambini.  Você teria este último para nos 

mandar?  Caso não tenha, sabe a quem eu posso pedir?”

No mesmo dia, repeti o pedido ao Brigadeiro Costa Filho:

“Estamos em busca dos discursos proferidos na formatura do último sábado 

e só nos faltam o do Prof. Cecchini (já pedi a ele) e o do Brig. Bambini. Você 

poderia pedir a ele o arquivo com o texto, por favor?  A ideia é a de colocar links 

para cada um dos discursos na matéria sobre a formatura que será divulgada 

no ‘site’ do ITA.”

Costa Filho me respondeu no dia seguinte:

“Não tenho cópia do discurso.”

Sem resposta do Major Anderson, voltei a escrever a ele no dia 1º de 

julho:



274

“Você obteve algum retorno a respeito do discurso proferido pelo Brig. 

Bambini na formatura do último dia 25?”

Desta vez, Anderson respondeu, fazendo-o no mesmo dia:

“Recebi uma resposta do DEPED, onde o Ten. Brig. Bambini agradece a 

oportunidade, mas informa que não há a versão escrita do referido discurso.”

O Brigadeiro que gostava de praticar o “by-pass” e mandar recados 

ao reitor “agradecia a oportunidade” e informava “não haver versão escrita 

do discurso”. 

Ok.

Não desisti. Logo após receber a resposta do Major Anderson, escrevi 

a Reinaldo, aquele colega Itabirano. Ele comparecera à cerimônia e 

alguém me dissera que o vira filmando trechos.

“Preciso de um favor seu.  Eis o que se dá: nós queríamos reproduzir todos 

os discursos que foram proferidos na formatura do último sábado no ‘site’ do 

ITA...  Todavia, apesar das muitas tentativas, não tivemos sucesso em conseguir 

o discurso do Brigadeiro Bambini.  Portanto, estamos atrás de versões gravadas 

desse discurso.  Eu não sou filiado à ita-net, mas sei que você é.  Você poderia 

escrever para a rede perguntando se alguém tem trechos gravados (vídeo ou 

som, mesmo que sejam trechos incompletos) desse discurso?”

Reinaldo não demorou a responder:

“Já está rolando na Ita-Net a busca pelo discurso do Brig. Bambini. Assim 

que for disponibilizado, o enviarei a você.”

Minutos depois, Reinaldo voltaria a me escrever:

“Dei uma cutucada na Ita-Net. Veja a resposta do Pazini. Certamente, ele 

vai tomar umas rebordosas, afinal não se trata de publicidade e, sim de registro 

histórico. Só resta esperar que alguém tenha gravado.”

O texto de Pazini na ita-net a que Reinaldo se referia era este:
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“Eu já indaguei ao Ten-Brig Bambini, Diretor-Geral do DEPED, se ele 

desejava colocar o texto escrito de seu pronunciamento na nossa rede. Ele 

agradeceu a oferta, mas não deseja fazer tal publicidade.”

Dois dias depois de receber o e-mail de Anderson, no dia 3 de julho, 

recebi outro, nos mesmos termos, de Costa Filho:

“Não existe versão impressa do discurso...”

Respondi em seguida:

“É uma pena.  Mas já começam a surgir os primeiros trechos gravados e 

eu tenho a impressão de que com um pouco de sorte teremos a reconstituição 

completa.  Pessoalmente eu acho que seria elegante que o Brigadeiro Bambini 

disponibilizasse um texto que, afinal, foi dito na frente de mais de 600 pessoas 

cuja formação permite a conjectura de que compunham um dos mais seletos 

públicos possíveis de ser reunido num auditório deste país.  Estimo que mais 

de 100 doutores estivessem presentes.  Esse pessoal não se engana a respeito do 

que ouve.”

Eu e Reinaldo trocamos diversos e-mails, mas, infelizmente, não 

tivemos sucesso na obtenção das gravações. Fiquei sabendo por Reinaldo 

que na ita-net também havia pedidos para que o Brigadeiro Bambini 

entregasse seu discurso, mas ele recusou-se a fazê-lo e, infelizmente, 

não tivemos sucesso na iniciativa de obter as gravações. Ou elas não 

existiam ou, se existiam, e houve quem me garantisse isso, quem as 

tinha optou pelo “moco”. Ou seja, não aceitou divulgá-las.

O debate sobre o discurso do brigadeiro
O debate sobre o discurso do brigadeiro foi parar na mídia, algum 

tempo depois. No dia 3 de outubro de 2005, o Professor Cerqueira 

Leite publicou um artigo na página de opiniões do jornal Folha de S. 
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Paulo175. O título do artigo era “A inexorável militarização do ITA”:

“Foi uma sessão solene extremamente emocional. Ao meu lado, alguns 

choraram. Teria sido, para muitos, uma reconciliação... Era a formatura 

tardia de seis dos alunos expulsos do ITA, uns em 1965, outros em 1975. 

A comissão de anistia havia aprovado a concessão de diplomas aos seis 

que haviam terminado o curso. Discursos amenos dos professores e do 

orador da turma. Nenhuma provocação, nenhuma retaliação. Apenas 

menção aos fatos históricos. Sem adjetivos, quase uma reconciliação. O 

auditório ovacionava com a satisfação que era enfim dada a alguns de 

seus colegas, todos cidadãos exemplares nas décadas que se seguiram à 

cassação. Só os militares não aplaudiram, como se tivessem recebido uma 

ordem divina. Mãos emudecidas. Feições carrancudas. Somente quando 

o tenente-brigadeiro Bambini falou, aplaudiram os militares. Saudou 

o tenente-brigadeiro, em ordem hierárquica descendente, primeiro os 

militares, de brigadeiros até os sargentos, depois o reitor, o ex-reitor 

homenageado, professores e alunos. Em quartéis, funcionários civis são os 

últimos na hierarquia. Está explicado. O discurso do tenente-brigadeiro 

foi uma joia. Pena que tenham dado sumiço nele... Diante de 600 ex-

alunos e professores do ITA, Bambini disse que revoluções são ‘às vezes 

necessárias’ e que ‘nós’, os militares presumivelmente, haviam sido os 

vitoriosos e haviam entregue voluntariamente o poder aos derrotados, 

recolhendo-se aos quartéis, mas permanecendo alertas, invictos e armados, 

observando atentos o comportamento dos vencidos.”

Cerca de um mês depois, no dia 7 de novembro, Pazini, um dos 

militares que fora membro do Grupo dos Sábados, publicou uma 

175 - Ver: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0310200510.htm, 
acesso em 10/09/2020. 
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réplica176 a Cerqueira Leite na mesma página de opiniões do jornal177. 

Sem meias palavras, Pazini acusava Cerqueira Leite de mentir:

“A amenidade dos discursos, sem ‘nenhuma provocação, nenhuma retaliação’, 

é só opinião respeitável do professor. Eu, como iteano, cidadão respeitador das 

leis, democrata e militar, aplaudi o que achei que cabia ser aplaudido, mas me 

recolhi em silencioso constrangimento quando algum ponto dos discursos era 

colocado de forma inadequada a uma sincera reconciliação de ânimos. É mentira 

do professor, portanto, que todos os militares presentes à cerimônia estavam 

com ‘mãos emudecidas, feições carrancudas’... Nenhum militar saúda em seus 

discursos todos os militares ‘em ordem hierárquica descendente, de brigadeiros 

até os sargentos’, para, só então, saudar uma autoridade civil. Isso simplesmente 

não aconteceu. Pelo contrário, os militares conhecem muito bem o protocolo e o 

praticam com rígida disciplina. Mais uma inverdade do professor!”

A Folha de S. Paulo publicou ainda, no dia 11 de novembro, no Painel 

do Leitor, a carta enviada por Michal, agora ex-reitor do ITA178. Pazini 

acusara Cerqueira Leite de mentir, mas Michal confirmava a versão do 

Físico da Unicamp. De acordo com Michal, quem mentia era Pazini:

“Em relação ao artigo ‘A Distorcida Reconciliação Iteana’, de autoria do 

Coronel Maurício Pazini Brandão, gostaria de manifestar minha surpresa diante 

do teor utilizado e das acusações feitas pelo coronel ao Professor Cerqueira Leite. 

Não é meu desejo polemizar sobre o conteúdo do citado texto neste espaço, mas, 

na qualidade de Reitor do ITA à época e como coordenador dos trabalhos da mesa 

176 - No Anexo 5, explico a razão de não ter estranhado e nem condenado a atitude 
de Pazini, ainda que discordasse inteiramente daquilo que ele escreveu. Nesse 
mesmo texto, trato de nossa peculiar amizade pessoal que, por cerca de meio 
século, tem resistido às nossas muitas desavenças. 
177 - Ver: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0711200510.htm, 
acesso em 10/09/2020. 
178 - Ver: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1111200511.htm, 
acesso em 10/09/2020. 
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da cerimônia de diplomação dos seis alunos do ITA punidos por motivos políticos, 

realizada no dia 25 de junho p.p., sinto-me no dever de informar aos leitores 

desse prestigioso jornal que, ao contrário do que afirma o artigo do Coronel 

Pazini Brandão, está correta a citação feita pelo Prof. Rogério Cerqueira Leite, 

em seu artigo, das palavras proferidas pelo então Diretor Geral do DEPED em 

sua saudação no encerramento daquela cerimônia. Aliás, muito estranha essa 

iniciativa de negar que as palavras tenham sido proferidas daquela forma, quando 

foram ditas, alto e bom som, diante de mais de 600 estupefatas testemunhas. 

Diga-se, ainda, que o pior do discurso do Sr. Brigadeiro não ficou na saudação 

manifestamente insultuosa à Casa Universitária, mas no que se seguiu; sobre 

isso, elaborarei oportunamente em outro espaço.179”

Cerca de dez anos mais tarde, fui informado de que circulou na ita-net 

uma versão do discurso que o Brigadeiro Bambini dissera ter feito em 

2005. Soube também que o texto havia sido disponibilizado no portal da 

AEITA180. 

A velha AEITA! Por que será que não fiquei surpreso? 

Mas, confesso, achei estranho. Como era possível? Nós havíamos 

sido informados categoricamente, por duas fontes, em 2005, que não 

havia versão escrita do discurso. Como ela poderia aparecer, tantos 

anos depois, quando seria rigorosamente impossível cotejá-la contra a 

memória daqueles que ouviram o discurso falado? 

Não me surpreende, portanto, que muitos creiam que essa versão 

surgida tantos anos depois não merece qualquer credibilidade e, 

consequentemente, tampouco algum comentário.
179 - Michal aludia às ameaças golpistas do brigadeiro que haviam sido comentadas 
por Cerqueira Leite. Não é do meu conhecimento que Michal tenha voltado a 
escrever sobre o assunto. 
180 - Ver: http://www.aeita.com.br/2013/09/11/o-discurso-do-brigadeiro-
fotos/ acesso em 12/09/2020.  
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Capítulo 18
O PÓS-SOLENIDADE E O DIA DO 
FICO DO REITOR

A novela da placa
Na sexta-feira, dia 1º de julho, uma semana depois da formatura, 

Dino escreveu a todos os antigos membros do GS. Ele tratava da placa 

que havíamos entregado a Michal e que o Brigadeiro Viana chamara 

de “aquele troço”, a cuja inauguração ele se recusaria a comparecer. 

Escreveu Dino:

“O grupo, desde o início, procurou a reconciliação. No entanto, esta placa, 

neste momento, está tendo o resultado inverso. Pelo que soube, o MB Viana 

conversou com o Prof. Michal sobre a placa, mas o Reitor está sem opções; 

ele não pode fazer muito, pois foi uma doação do grupo ao ITA. O MB Viana 

conversou também com os professores Sakane, Homero, Adade, Moura Neto 

e Edmar. Chegaram à conclusão de que somente quem doou pode retirar o 

pedido da placa. Do jeito como anda, a placa poderá ficar em um canto tomando 

poeira. Não seria melhor, então, ser reescrita para ser afixada? Já que não foi tão 

profundamente discutida, esta é a hora. Toda crise é também uma oportunidade. 

Se o texto for negociado entre o MB Viana e o Prof. Michal, as relações podem 

melhorar, e muito. Para dar este espaço de negociação, temos que pedir a placa 

de volta. Caso contrário, ficará sempre este ponto de tensão entre o ITA e CTA. 

Este episódio pode ter, ainda, efeitos secundários sobre a carreira do Pazini e a 

minha, que estamos na ativa.”

Aquela frase em que ele dizia que o texto da placa “não foi tão 
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profundamente discutido” me calou fundo. Preferi pensar no assunto com 

calma e só escrevi a todos no domingo, dia 3:

“(1) O Grupo dos Sábados foi formado sob a égide da palavra Reconciliação... 

(2) Coerentemente com esse curso de ação, gostaria de dizer que, em princípio, 

sou a favor da ideia de doarmos ao ITA uma nova placa. (3) Todavia, vejo a 

necessidade de alguns esclarecimentos... (4) Em primeiro lugar, peço a todos 

os colegas a gentileza de não repetir o argumento de que a decisão quanto 

ao texto da placa atual não foi bem discutida. Peço que esse argumento não 

seja repetido basicamente por duas razões:   4.1 - Ele não procede, como eu já 

tive oportunidade de mostrar ao Dino e ao Pazini enviando a eles alguns dos 

112 e-mails (tenho todos guardados) que trocamos ao longo de um mês que 

passamos discutindo esse e outros assuntos, entre 22/08/04, data do primeiro 

texto esboçado pelo Esmanhoto, e 18/09/04, data da reunião em que aprovamos 

a redação final da placa... 4.2 - Esse argumento me atinge de forma injusta, 

enquanto Secretário do Grupo. Nós sempre tivemos o orgulho de tomar todas 

as decisões só após atingirmos 100% de consenso... (5) Reconheço plenamente o 

direito que todos temos à mudança de opinião.... (6) Há, todavia, a necessidade 

de alguns esclarecimentos. Até onde eu saiba... o argumento para a confecção 

de uma segunda placa repousa na hipótese de que os dizeres da placa atual 

ofendem a Aeronáutica... Até agora, que seja do meu conhecimento, apenas 

duas pessoas expressaram insatisfação com o texto da placa. Essas pessoas são 

os Brigadeiros Viana e Walker... Por que eu devo crer que se eles dois acham 

que a placa é ofensiva à Aeronáutica, então, ‘a Aeronáutica’ acha que a placa 

é ofensiva à Aeronáutica? Não seria conveniente consultar, por exemplo, a 

opinião do Comandante Bueno? Ou do Ministro da Defesa? Ou, no limite, do 

Presidente da República?... Peço, com respeito e com genuína sinceridade, sem 

nenhuma ironia ou qualquer provocação, usando, enfim, a minha Disciplina 
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Consciente, que alguém me exiba, com a clareza possível, qual é o parágrafo, 

qual é a palavra em que a Aeronáutica está sendo ofendida... (11) Alguns 

levantaram a hipótese de que essa segunda placa poderia melhorar as relações 

entre o Reitor e o Diretor do CTA... Não posso deixar de dizer que há outras 

iniciativas igualmente importantes e que também poderiam ser tomadas, dentro 

do mesmo contexto. Por exemplo: 11.1 - Essas relações certamente melhorariam 

muito se a Direção do CTA aceitasse as ponderações da Congregação e do Reitor 

do ITA e não interferisse em assuntos de natureza estritamente acadêmica, 

como calendário escolar, forçando o ITA a se adaptar ao calendário do CPOR a 

ponto de considerar a absurda hipótese de mudar o vestibular do ITA, pondo em 

risco uma história de mais de meio século de sucesso. 11.2 - Da mesma forma, 

essas relações melhorariam muito se a Direção do CTA demonstrasse o máximo 

empenho possível na legítima pretensão do ITA de modernizar o Regimento e o 

Regulamento atuais, ambos bastante retrógrados, aceitando as modernizações 

sugeridas pelo Conselho da Reitoria que debateu o assunto ao longo de todo o 

ano de 2003 e o encaminhou à Direção do CTA no final daquele ano, há cerca 

de 18 meses, portanto...”

Uma semana depois, no dia 10 de julho, Dino voltaria a escrever a 

todos:

“Nestas duas semanas, todos os que se manifestaram concordam em revisar 

o texto da placa. Talvez, o Milioni já possa marcar com o Prof. Michal um 

encontro, nos próximos dias, para pegar a placa de volta. Daí é só avisar que 

iremos juntos.”

Quem até então se mantivera calado, mas respondeu no dia seguinte, 

bem a seu estilo, foi Pedro John:

“Negativo. Eu NÃO concordei mesmo em rever a Placa. Ela foi 

exaustivamente analisada e expressa uma linha ponderada de pensamentos. E 
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vou criar o maior caso se mexerem nela!”

Dias depois, Hermano também se manifestou:

“Tal como Pedro John, eu também não concordo em rever a placa. Se o ITA 

não quiser ou não puder aceitá-la, proponho que determinemos para ela um 

local de abrigo, digno e seguro, onde ela, a placa, possa ser colocada à vista de 

todos e à espera de ‘melhores’ dias.”

Não se voltou ao assunto. A novela da nova placa estava encerrada. 

Anos mais tarde, o Vice-Reitor Sakane me contaria que a placa ficara por 

muitos anos armazenada atrás de um dos armários da sala da reitoria, 

mas ele mesmo perdera controle dela quando da reforma e troca dos 

carpetes dessa sala, realizada em 2018. Não sei dizer que destino ela 

tomou.

O processamento do segundo pleito do GS
Na segunda-feira, primeiro dia útil depois da cerimônia de 

formatura, Michal fez o que sempre se comprometera a fazer, ou seja, 

deu prosseguimento ao segundo pleito encaminhado a ele pelo GS 

após a conclusão daquilo que lhe havia sido encaminhado pelo mesmo 

grupo como primeiro pleito e que a Congregação do ITA aprovara. Isso 

implicava submeter à Congregação uma nova moção e foi isso o que 

Michal fez na reunião daquele colegiado realizada na quinta-feira, dia 

30, cinco dias após a formatura dos seis alunos. 

Uma forma interessante que me ocorreu para descrever o que a 

Congregação do ITA aprovou é através da reprodução da troca de 

e-mails que tive por aqueles dias com Cesar Salim, um dos 15 alunos 

desligados por motivos políticos além dos seis que haviam recebido o 

diploma na cerimônia do dia 25. Salim me escreveu no sábado, dia 2 de 
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julho, sem saber que a Congregação se reunira na quinta-feira anterior e 

aprovara a moção submetida pelo reitor. Fazendo uma excelente leitura 

dos significados real e simbólico dos diplomas que seriam concedidos 

a esses alunos, Salim concluía com uma sugestão que coincidia 

integralmente com a decisão que a Congregação aprovara dias antes.

“Como você deve estar acompanhando bem de perto, a cobertura dada à 

formatura dos anistiados que foram desligados na véspera do recebimento de 

seus diplomas, sem que faltasse nenhum requisito para a conclusão do curso, tem 

sido bastante competente e acredito que os jornais e a comunidade de Iteanos têm 

contribuído de uma maneira bem positiva... Tudo isso vem mostrando o acerto 

do caminho que o Reitor, com sua colaboração e da Congregação do ITA, vem 

seguindo. Ao mesmo tempo, me faz crer que seria viável e até bem recebido pela 

comunidade Iteana e a das Universidades em geral, se houvesse uma solução 

inteligente com a concessão dos diplomas ou de uma solução criativa para os 

demais alunos anistiados. Compreendo que possa haver casos diferenciados 

que necessitem ser estudados e resolvidos. Por exemplo, há anistiados que 

têm, desde muito, diploma de engenheiro e até de pós-graduação ou mestrado/

doutorado: para estes não creio que seja problemática a concessão do diploma 

do ITA. Já para outros que não continuaram o curso de engenharia e que se 

formaram e exercem outras atividades poderia ser mais complicado resolver, 

inclusive considerando que o diploma do ITA daria direitos de exercício da 

profissão e significaria que o ITA abriu mão de cumprimento de requisitos 

acadêmicos: também poderia parecer ridículo se fosse oferecido ou exigido deles 

que voltassem às salas de aula para adquirir o direito do diploma. Isto não seria 

uma compensação na realidade. Tanto um grupo, como o outro, a meu ver, não 

têm necessidade prática do diploma do ITA, nem irão ganhar nenhum tipo de 

vantagem por recebê-lo agora. Mas todos gostariam de uma manifestação clara 
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do Instituto que resgatasse a situação anterior, em que os desligou. Aliás, a 

própria Comissão de Anistia espera do ITA uma ação compensatória para os 

excessos do regime militar. Assim sendo, no meu entender, uma saída bem 

razoável seria a concessão do diploma honoris causa: não haveria infração de 

nenhuma regra acadêmica do ITA e nem seria aberta nenhuma exceção perigosa, 

como conceder diplomas de engenheiro a quem não atendeu os requisitos do 

Instituto. Por outro lado, os que recebessem este diploma honoris causa se 

sentiriam, certamente, muito felizes e recompensados da injustiça sofrida no 

passado e, ainda, não estariam identificando diferença de tratamento entre os 

componentes de seu grupo. Esta é a minha sugestão e a estou enviando somente 

a você, pois acho que não seria interessante divulgá-la antes de conhecer sua 

opinião e a do Reitor a esse respeito. Vocês sabem melhor o que está pensando 

a congregação e a reitoria a esse respeito e poderão decidir o que fazer. Além 

disso, como sou um dos envolvidos, fico constrangido de propor algo que me 

dá um reconhecimento, mas estou fazendo isso pois creio que seria a forma 

mais justa e equilibrada de resolver a questão, conforme os argumentos que 

apresentei acima.”

Respondi a Salim no domingo, 03:

“Obrigado pela gentileza do seu e-mail. Você escreveu apenas a mim, mas eu 

faço questão de responder com cópia ao Reitor e ao Vice-Reitor porque vejo uma 

coincidência feliz que quero lhe reportar com o conhecimento de ambos. Na tarde 

da última quinta-feira, dia 30 de junho, a Congregação do ITA se reuniu para 

apreciar a moção encaminhada pelo Reitor a respeito de como tratar os casos 

dos outros 15 alunos desligados do ITA por motivos estritamente políticos. A 

Congregação aprovou a moção encaminhada pelo Reitor, mas fez modificações 

no texto que vão exatamente ao encontro da sua sugestão. Eu ainda não tenho 

o texto final da moção aprovada, mas posso lhe antecipar que a Congregação 
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recomendou a concessão de diplomas de engenheiros honoris causa a cada um 

dos 21 alunos desligados por motivos políticos (eu não me enganei não, são 21 

mesmo, i.e., a Congregação sugeriu a concessão dos diplomas honoris causa 

inclusive para aqueles 6 que receberam o diploma no dia 25 de junho). Isso 

não exclui a possibilidade de que alguém dos 15 venha a pleitear o diploma de 

engenheiro, digamos assim, stricto senso, quer dizer, de direito e de fato, mas eu 

tenho minhas dúvidas se alguém virá a fazê-lo. A Congregação tinha que deixar 

essa possibilidade aberta até por uma questão de fidelidade à lei da anistia. 

Mas a ideia da concessão dos diplomas honoris causa, que partiu da própria 

Congregação, pode ser a chave para uma outra bonita celebração, exatamente 

na linha do que você sugere. Bom, não?”

A tréplica de Salim, no mesmo dia, foi igualmente simpática:

“Veja que coisa interessante: eu cá do meu canto carioca e pensando de modo 

parecido com a Congregação aí em S.J. dos Campos. Acho que é uma solução 

bem interessante e espero que encontre apoio na direção do CTA e no DEPED. 

Para mim, seria uma coisa muito especial poder dizer que sou engenheiro do 

ITA honoris causa.”

No dia 5, após a publicação da Moção aprovada pela Congregação, 

escrevi a todos os 21 alunos punidos por motivos políticos:

“Na última quinta-feira, dia 30 de junho, a Congregação do ITA aprovou a 

moção que lhes encaminho em anexo, para conhecimento. Pelo momento, não 

tenho maiores detalhes sobre as operacionalizações das medidas aprovadas. 

De significativo, cabe registrar que a aprovação foi, uma vez mais, unânime.  

Todavia, desta feita não podemos dizer que foi por maioria qualificada (mais 

de 2/3 dos membros) e sim por quórum mínimo. A discussão se estendeu 

um pouco e no momento da votação estavam presentes exatamente 50%+1 

professores membros. Todos votaram a favor da moção, caracterizando sua 
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aprovação por maioria simples. O curioso é que a discussão se estendeu não 

porque os professores levantassem dúvidas e quisessem ‘diminuir’ a moção 

encaminhada à casa pela Reitoria. A tendência final foi a oposta, i.e., os 

professores modificaram a moção obrigando o Reitor a nela incluir algo que, a 

meu ver, é bastante esdrúxulo, que é a concessão de diplomas de engenheiros 

‘honoris causa’ para todos os alunos anistiados. Isso significa que Ezequiel, 

Esmanhoto, Tokoro, Farias, Trevisan e Salazar são, agora, de acordo com a 

Congregação do ITA, não apenas engenheiros formados pelo ITA, mas também 

futuros portadores, se assim o desejarem, de um diploma de engenheiro ‘honoris 

causa’ concedido pela mesma escola.  Pode ser que isso constitua fato inédito no 

mundo, mas, conhecendo meus colegas e o ambiente na Congregação, acho que 

o Prof. Michal fez muito bem em não chamar a atenção para o pequeno absurdo 

e pôr em votação a medida antes que a casa ficasse sem quórum. Vejam, ainda, 

que a concessão desse diploma ‘honoris causa’ não substitui e nem prejudica o 

direito ao pleito a um diploma ‘stricto senso’, a exemplo do que se deu com os 6 

formandos do último dia 25.”

O dia do fico do reitor
Minhas conversas de fim de tarde ou almoços com Michal passaram 

a ter um tema recorrente, invariavelmente proposto por mim, nos 

últimos meses do primeiro semestre de 2005. Eu sempre voltava a ele 

mais ou menos do mesmo jeito:

“Michal, você não pode deixar a reitoria do ITA em novembro, 

quando completarem os seus quatro anos por aqui. Pelas regras atuais 

– justamente uma das que estamos tentando mudar, mas ainda não 

mudaram – esse mandato não existe, foi você quem fixou esse prazo. 

Estes últimos meses foram um pesadelo e a cerimônia de formatura 
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ficou longe de ser a dos seus sonhos, mas tudo isso acabou. Até a ‘panela 

de pressão´ a que tantas vezes você se referiu parece ter abrandado. 

Você conseguiu que os calouros não fossem desligados por regras 

médicas tolas. Já estão parando de falar em vestibular em setembro181 

e há o compromisso do Brigadeiro Viana de acelerar a aprovação dos 

novos Regimento Interno e Regulamento. Além disso, haverá mudança 

de comando no DEPED, o Brigadeiro Bambini vai sair da sua linha 

de comando direto. Esse é o momento de você concluir a mudança de 

estrutura interna, constituir a agência de inovação e concluir a parceria 

internacional com o MIT. Em suma, você precisa ficar por aqui por pelo 

menos mais um ano.”

Michal ouvia, contrapunha argumentos, alegava exaustão física e 

mental – e era patente que estava sujeito a ambas – mas, aos poucos, foi 

cedendo. 

Outros colegas professores ingressaram na mesma campanha. Foi 

assim que planejamos uma espécie de motim às avessas e, na reunião 

do Conselho da Reitoria da segunda-feira, dia 4 de julho, pedimos em 

conjunto que Michal anunciasse sua disposição de ficar mais um ano 

à frente da reitoria do ITA. O reitor finalmente cedeu e nos deu o seu 

“fico”. Naquela noite, escrevi para diversos colegas:

“Eis uma notícia boa: na reunião do Conselho da Reitoria de hoje (4/julho), 

o Michal foi convencido pelo Conselho a adiar sua saída do ITA.  Ele reviu seus 

planos e não pretende mais sair em novembro.  Fica no mínimo mais um ano, 

ou até os novos Regimento e Regulamento serem aprovados.”

181 - E, de fato, a repercussão foi de tal forma negativa, e tão unanimemente, que 
os diretores do DEPED e do CTA aos poucos simplesmente deixaram de falar no 
assunto.  
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O primeiro a responder, para a minha surpresa, poucos minutos 

depois, foi o Professor Cecchini, que nunca fora pródigo em 

manifestações por e-mail:

“Obrigado pela informação. O ITA está de parabéns”.

Quando Sakane respondeu, já era quase a madrugada do dia seguinte:

“Grande notícia. Eu já tinha saído da reunião, mas acho que você, Adade e 

Homero continuaram um pouco mais. E se o Velloso182 virar Diretor Geral do 

DEPED, quem sabe tenhamos um bom alinhamento administrativo de novo.”

Dois dias depois, contudo, Sakane me enviaria um e-mail inquietante:

“Você não me disse exatamente o que o Michal disse: disse que pode ficar 

ou que vai ficar? Pergunto isto, pois ‘alguém’ lá no DEPED me perguntou: ‘e, 

então, ele vai sair ou vai ser saído?’.”

Novas notícias inquietantes surgiram no dia 8, quando Sakane 

enviou aos membros do Conselho da Reitoria um e-mail elencando 

dificuldades burocráticas apontadas pelo Brigadeiro Walker para a 

aprovação do novo Regulamento. Segundo Walker, ele conflitava com 

a ICA, Instrução do Comando da Aeronáutica, que definia como devem 

ser escritos tais regulamentos. Michal foi breve na resposta:

“Não dá para tratar isto em termos de ICA. Minha sugestão é aguardarmos 

o dia 03 de agosto e discutir este assunto com o TB Velloso, que assume o 

DEPED.”

O reitor também apostava num relacionamento de mais alto nível 

com a mudança na Direção do DEPED que ocorreria em menos de um 

mês. 

Estávamos no mês de julho, em que não há aulas. Então, no sábado, 

182 - Carlos Augusto Leal Velloso, formado em Engenharia Mecânica pelo ITA em 
1976. Falecido em 2006.  
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dia 17, saí para uma viagem de férias de uma semana. Eu e minha 

esposa fomos a Paraty, no Rio de Janeiro. Escolhemos um hotel isolado 

e pretendíamos ficar lá apenas lendo e caminhando. O local tinha 

conexões frágeis de internet e sinais telefônicos intermitentes, o que 

não impediu que eu recebesse uma mensagem de Sakane na manhã da 

sexta-feira, dia 22. Ele me mandara um link para a Sala de Imprensa do 

Portal da Força Aérea Brasileira, e o link levava à informação de que 

Michal seria exonerado. Seu substituto seria o Brigadeiro Reginaldo dos 

Santos. 

O que me ocorreu de imediato, com a experiência de mais de 30 anos 

que eu tinha então de ITA, como aluno e professor, foi que o Comando 

da Aeronáutica mantinha mais uma prática da época da ditadura de 

1964: as “maldades” sempre eram feitas nas férias, quando professores 

e alunos estavam ausentes. Consequentemente, com dificuldade de 

mobilização. O segundo semestre letivo só teria início daí a dez dias, 

na segunda-feira, 1º de agosto. Como as duas primeiras semanas de 

julho ainda costumam ter resíduos de tarefas por serem completadas 

– exames finais, correção, entrega de notas – a terceira semana do mês 

era, certamente, a semana do semestre em que o campus estaria mais 

esvaziado. Sendo Michal um reitor extremamente benquisto e respeitado 

por professores e alunos, a semana ideal para que um anúncio daquele 

tipo tivesse a repercussão mais limitada possível. A escolha da data era, 

enfim, um golpe baixo para praticar outro golpe baixo. 
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Capítulo 19
O REITOR É DEMITIDO

A notícia e os primeiros apoios
Consegui acessar o link do portal da FAB naquele mesmo dia. A 

notícia era a seguinte:

“SALA DE IMPRENSA: O Comandante da Aeronáutica, Tenente-

Brigadeiro-do-Ar Luiz Carlos da Silva Bueno, decidiu nomear o Tenente-

Brigadeiro Reginaldo dos Santos, da reserva da Força Aérea Brasileira, 

Philosophy Doctor ( PhD) em Ótica Aplicada, para ser o novo reitor do 

Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), unidade de ensino superior 

em Engenharia sediada em São José dos Campos (SP). Ele assumirá o cargo 

a partir da segunda quinzena de setembro, em substituição ao atual reitor, 

professor Michal Gartenkraut, que desempenha essa função desde 2001... 

Fonte: CECOMSAER”

Não demorou para a notícia chegar à mídia. Na terça-feira, dia 26, o 

jornal Folha de S. Paulo publicou matéria a respeito sob o título “Reitor 

do ITA é demitido depois de conflito para anistiar ex-alunos”183. A matéria 

registrava em seu início que:

“Coincidência ou não, o reitor do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), 

Michal Gartenkraut, 58, teve sua saída anunciada após um conflito com os 

militares para conseguir formar seis alunos anistiados, expulsos do instituto 

em 1965 e 1975.” 

183 - Ver: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ciencia/fe2607200503.htm, acesso 
em 08/09/2020.  
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E, mais adiante, informava que Michal tivera conhecimento da 

substituição pelo portal da FAB:

“Gartenkraut não foi formalmente notificado da decisão. Soube ao ler o 

comunicado. Ao comentar a ligação entre seu desligamento e a anistia, é irônico. 

‘É muita coincidência, não? Menos de 30 dias depois da entrega dos diplomas 

aparece isso’.”

O Conselho da Reitoria, que eu secretariava, reuniu-se na segunda-

feira, dia 25. Era certo que não havia quórum de professores no campus 

para uma convocação extraordinária da Congregação. Então, sem a 

presença do Reitor Michal, que presidia o Conselho, decidimos preparar 

uma carta aberta ao Comandante da Aeronáutica. Ela foi divulgada no 

dia seguinte.

“Nós, abaixo signatários, membros do Conselho Superior do ITA, 

manifestamos, através desta, surpresa pela substituição intempestiva do Reitor 

do Instituto, Prof. Dr. Michal Gartenkraut, a poucos dias da posse do novo 

Diretor Geral do DEPED. Surpresa maior decorre do fato de que essa notícia nos 

chegou através de uma nota no sítio da Força Aérea Brasileira, o que tomamos, 

com profundo pesar, como uma evidência de desprestígio do Corpo Docente do 

ITA perante V. Excia. Lamentamos constatar, também, que o nosso atual Reitor 

não fora avisado da iminente mudança, o que desmerece a Instituição e permite 

interpretações desabonadoras em todas as direções.”

E aproveitávamos para cobrar a aprovação das normas encaminhadas 

havia muito tempo:

“O descontentamento com o processo de indicação do Reitor do ITA é antigo 

e geral, o anseio sendo o de haver um mandato pré-fixado e a escolha feita a partir 

de uma lista de candidatos formulada por um Comitê de Busca. Alterações desta 

natureza constam da proposta de um novo Regulamento para o ITA, formulada 
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na atual administração, já amplamente discutida no âmbito do Instituto e há mais 

de um ano na esfera da Direção do CTA aguardando tramitação. A aprovação do 

novo Regulamento, que traz mudanças necessárias para modernizar e fortalecer 

a Instituição, é assunto que pede uma solução rápida, inclusive para que o novo 

Reitor encontre um contexto administrativo moderno e bem definido.”

Michal respondeu, cumprimentando o conselho pelo gesto:

“Na ocasião em que tomo conhecimento da Carta Aberta subscrita pelos 

colegas e dirigida ao Exmo. Sr. Comandante da Aeronáutica, gostaria de 

congratulá-los pelo importante gesto em defesa da nossa Instituição e externar 

respeito e admiração pela firmeza das posições assumidas.”

Também no dia 26, o Professor Ennio Candotti, então Presidente da 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), enviou ao ITA 

uma cópia da carta enviada por ele ao Comandante da Aeronáutica. 

Candotti protestava em nome da instituição que presidia:

“Surpresos e indignados tomamos conhecimento da sumária demissão do 

reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, Prof. Michal Gartenkraut. 

Manifestamos nosso protesto pela quebra dos princípios de autonomia dos 

Conselhos Superiores Acadêmicos da Instituição... A demissão do reitor do ITA 

constitui grave retrocesso no paciente e generoso movimento de aproximação 

e cooperação entre a comunidade científica e os Institutos de Pesquisa da 

Aeronáutica... Com profundo pesar, subscrevemo-nos” 

No dia 1º de agosto, a família Montenegro, mais uma vez, se 

manifestou em mensagem enviada a Michal:

“Foi com surpresa e pesar que soubemos da sua demissão. Na nossa humilde 

visão você estaria merecendo, ao contrário, uma condecoração pelos brilhantes 

serviços prestados ao ITA durante a sua prolífica gestão. Como observadores 
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atentos da evolução da obra de Casimiro, pudemos notar nos últimos anos um 

fortalecimento da imagem do ITA como instituição de ensino de alto nível e 

reputação ilibada. Nas nossas visitas ao CTA e ao ITA, pelos jornais e nos 

informativos que recebíamos acompanhamos um pouco da sua gestão. Ficávamos 

satisfeitos em saber sobre as incubadoras de empresas realizadas em parceria 

com a Fundação Casimiro Montenegro Filho, os novos cursos com a parceria da 

EMBRAER, o esforço para a ampliação dos contatos internacionais do ITA e a 

belíssima organização do Centenário que resgatando o criador, enche de glória a 

criatura. Um grande abraço. 

Maria Antonietta Spinola Montenegro; Fabio Spinola Montenegro; Marcos 

Spinola Montenegro; Maria Isabel Spinola Montenegro; Marcelo Spinola 

Montenegro e Maria Carolina Spinola Montenegro”.

No mesmo dia, o ITA recebeu cópia da carta enviada ao Comandante 

da Aeronáutica pelo então Presidente da Academia Brasileira de 

Ciências (ABC), Professor Eduardo Krieger. Como fizera Candotti, da 

SBPC, Krieger também protestava em nome da instituição que presidia:

“Preocupa-nos, Senhor Comandante, a forma dessa substituição, que... 

atinge um ilustre professor, sem dúvida merecedor do apreço da comunidade 

acadêmica. O ato, a nosso ver, não condiz com a imagem do ITA.”

Mais adiante, Krieger unia-se ao Conselho da Reitoria no pedido da 

aprovação de normas mais modernas para o ITA:

“Esperamos que o novo regulamento do ITA, em elaboração, estabeleça 

normas que evitem, no futuro, situações de constrangimento, como a verificada 

presentemente, que, certamente, não favorece o elevado conceito de que goza a 

instituição.”
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A Carta Aberta da Congregação 
Na terça-feira, 2 de agosto, com as aulas reiniciadas e os professores de 

volta ao campus, o vice-reitor convocou uma reunião extraordinária da 

Congregação para aquele mesmo dia. Sakane informou aos professores 

não membros da Congregação que todos estavam convidados, pois 

aquela reunião extraordinária seria realizada em regime de sessão 

aberta:

“Tendo em vista a petição encaminhada pelos professores Paulo Rizzi (IEA), 

Wagner Chiepa Cunha (IEE), Anderson Correia (IEI) e Carmen Belderrain 

(IEM) e o previsto no item II do artigo 8 do Regimento Interno da Congregação, 

estão convocados os Membros da Congregação e, por decisão do Presidente 

da Casa (conforme o Art. 11 do Regimento Interno), estão convidados todos 

os professores do ITA, todos os chefes dos setores técnico-administrativos 

e representantes do CASD e da APG para a seguinte reunião: REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO; (Sessão Aberta); (a) Data: 

02/08/2005 (terça-feira); (b) Hora: 16:00; (c) Local: Auditório Lacaz Neto, na 

qual o Reitor prestará esclarecimentos sobre a sua substituição, conforme a 

petição recebida pela Congregação.”

A reunião do dia 2 foi realizada em sessão única. A ela sucedeu-se uma 

segunda reunião extraordinária realizada em duas sessões, a primeira 

delas no dia 4 e a segunda no dia 11 de agosto.184 Na reunião do dia 

2, depois da exposição de Michal, a Professora Carmen185 apresentou 

uma moção de apoio e solidariedade ao reitor, que deixou a reunião 

184 - As atas das reuniões da Congregação dos dias 2, 4 e 11 de agosto de 2005 
estão disponíveis em http://www.ita.br/sites/default/files/pages/collection/
ATAS_IC_ITA_2000-2009.pdf, acesso em 10/08/2020. 
185 - Professora Mischel Carmen Neyra Belderrain, da Divisão de Engenharia 
Mecânica.  



295

para que a moção pudesse ser votada. Aprovada por unanimidade, a 

moção também subscrevia a carta enviada pelo Conselho da Reitoria ao 

Comandante da Aeronáutica:

“À luz dos fatos relativos à substituição do Reitor do ITA, Prof. Dr. Michal 

Gartenkraut, a Congregação do Instituto manifesta amplo apoio e solidariedade 

ao Prof. Gartenkraut, ressaltando seu excepcional desempenho na Reitoria; 

apoio incondicional à Carta do Conselho Superior do ITA, de 26/07/2005, 

notadamente no que se refere ao procedimento para a sua substituição.”

A Congregação também aprovou a redação de uma Carta Aberta em 

apoio a Michal. Ao término da reunião, reproduzindo o gesto do dia 

14 de março daquele mesmo ano, os professores saíram do auditório 

em que a reunião se realizara e caminharam até a sala do reitor, para 

comunicar a ele as decisões tomadas e expressar seu irrestrito apoio e 

solidariedade. 

Acompanhei meus colegas com sentimentos mistos. Como em 

março, a beleza do gesto mais uma vez me comovia e emocionava, mas 

eu estava cético. 

As duas sessões que compuseram a segunda reunião extraordinária 

da Congregação destinaram-se à redação da carta aberta de apoio ao 

reitor. Não foi uma tarefa fácil. Havia muitas opiniões e diferentes 

tendências, alguns queriam um texto mais incisivo, outros, menos. 

Houve um momento em que a convergência pareceu impossível. Em 

conversa reservada comigo, Sakane demonstrou desânimo. No dia 

9, ainda com o texto incompleto e muitas discordâncias, e diante das 

perspectivas de reunião para daí a apenas dois dias, ele me escreveu:

“Francamente, estou confuso.”

Procurei responder com humor, mas, ao mesmo tempo, tentando 
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animá-lo:

“Meu caro, dê um jeito, mas desconfuse-se.  Você é o líder, neste momento, 

com a vantagem de ter interlocução com todas as partes, inclusive os militares, 

e ser respeitado por todos.  O que você fizer será o que o ITA fará.  O máximo 

que eu posso lhe oferecer é a minha disponibilidade para conversar, caso você 

queira.”

Sakane não me desapontou, como eu sabia que não me desapontaria, 

e conduziu a Congregação a um consenso. O conteúdo da carta já foi 

mencionado no primeiro capítulo deste livro, mas, por sua importância 

e significado e, também, porque Michal um dia me confidenciou que 

via nesse documento o mais completo testemunho sobre o seu legado 

à instituição, reproduzo-o integralmente aqui. É esta a Carta Aberta 

aprovada pela Congregação do ITA no dia 11 de agosto de 2005:
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A mídia e a posição da AEITA
No dia 12 de agosto, a Folha de S. Paulo publicou em sua página 3, de 

Opiniões, o artigo “Diálogo Partido”, assinado por Gilcio, Esmanhoto e 

Salazar, três membros do extinto Grupo dos Sábados186. Contundente, 

o artigo ia ao ponto:

“A demissão do reitor do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), 

professor doutor Michal Gartenkraut, comunicada por lacônico telegrama no 

final de julho sem explicações por parte da Aeronáutica, causa uma incômoda 

perplexidade para os que conhecem a instituição e o excelente trabalho 

desenvolvido pelo reitor desde sua posse, em 2002... Para o diretor do DEPED, 

tenente-brigadeiro Sergio Bambini, a diplomação (dos alunos punidos pela 

ditadura) era o constrangido cumprimento de uma determinação legal da 

Comissão de Anistia. Para a reitoria, era um desejado ‘rito de passagem’ de uma 

instituição que inauguraria um novo diálogo com a Aeronáutica. O tenente-

brigadeiro Bambini presidiu a cerimônia por incumbência de seu cargo, mas, no 

discurso de encerramento, manifestou publicamente sua contrariedade, o que 

ensejou início de vaia, imediatamente controlada por cortesia dos convidados. 

Seu discurso foi a primeira resposta aos estudos elaborados dois anos antes. A 

resposta definitiva veio 30 dias depois, quando o comandante da Aeronáutica, 

tenente-brigadeiro Luiz Carlos Bueno, promoveu a demissão do reitor a pedido 

do tenente-brigadeiro Bambini, sem explicações. A tentativa de renovação do 

diálogo estava quebrada. A demissão do reitor Michal nessas circunstâncias 

exige que se acrescente ao incômodo da perplexidade inicial uma profunda 

indignação. Sua intempestividade desmerece o ITA, a ausência de motivação 

justa diminui o apreço que se deve às autoridades públicas e sua descortesia é 

186 - Ver: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1208200509.htm, 
acesso em 11/09/2020.  



299

um insulto à comunidade acadêmica do país.”

O Comando da Aeronáutica optou por adotar a negação do óbvio 

como posição oficial a respeito da substituição do reitor. A partir do 

momento em que ela foi anunciada, órgãos da mídia começaram a 

buscar informações junto à FAB187 sobre os motivos da troca. Nessas 

ocasiões, as palavras de ordem empregadas pela FAB eram sempre 

as mesmas: tratava-se de um processo natural e não havia causas 

específicas. Quando perguntados se a demissão guardava alguma 

relação com a diplomação dos alunos punidos pela ditadura, negavam. 

Não havia qualquer relação. 

A negativa era irrelevante e a pergunta desnecessária. Como diria 

o Jornalista Mino Carta, um dos palestrantes do Ciclo de Palestras da 

Reitoria, era do conhecimento “até do mundo mineral” que esse havia 

sido o motivo da demissão do reitor. Fiquei surpreso, portanto, quando 

vi o vice-presidente da AEITA, Sidney Nogueira, entrevistado pela TV 

Vanguarda, braço regional da TV Globo que cobre o Vale do Paraíba, 

endossar a versão oficial e qualificar a substituição do reitor como algo 

“natural” e “sem vínculos com a diplomação dos alunos punidos”. A 

surpresa não era com o fato de a AEITA defender a posição oficial da 

FAB. Quanto a isso, considerando o histórico de Decio e Ozires em todo 

o conflito, eu não esperava nada diferente. Mas era Sidney quem falava. 

Acostumei-me a pensar no então vice-presidente como alguém tímido e 

inteiramente submisso a seu presidente, Ozires, mas via nele alguém de 

bom senso e comprometido com a verdade. Em várias ocasiões, Sidney 

havia se mostrado capaz de perceber, e disposto a tentar corrigir, as 

arbitrariedades na conduta da associação por parte de Ozires e Decio. 

187 - FAB – Força Aérea Brasileira  
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Daí minha surpresa, que diminuiu de magnitude, todavia, no SDO 

realizado ao final de 2005, quando Sidney foi eleito presidente da 

AEITA.

Para encerrar o relato da participação da AEITA no episódio 

envolvendo a demissão do Reitor Michal, resta contar a história do 

“Prêmio Excelência”, que seria atribuído pela AEITA também no SDO, 

em novembro. Toda essa história, inclusive a descrição da natureza 

desse prêmio, fica clara na reprodução da minha troca de e-mails com 

o Presidente da AEITA, Ozires Silva, ocorrida no início de setembro, 

quando foi encerrado o prazo para que os alunos votassem em 

personalidades que pudessem vir a ganhá-lo e a AEITA anunciou o 

vencedor, o empresário Antônio Ermírio de Moraes. 

Como eu sabia que Michal recebera uma enorme quantidade de 

votos, eu havia protestado publicamente contra a escolha de Antonio 

Ermírio, muito menos votado do que o agora ex-reitor. Meus protestos 

reverberaram com intensidade na ita-net e, então, Ozires viu-se na 

obrigação de me escrever. 

Segue abaixo o e-mail que recebi de Ozires, intercalado com a 

resposta que enviei a ele:

Ozires: “Prof. Milioni, tenho lido suas mensagens, com imensa tristeza, por 

ver como os fatos que lhe chegam estão distorcidos, sempre. E, pior, merecendo 

comentários seus, no mínimo, despropositados. Não me considero à vontade 

como pessoa nem obrigado a me comunicar consigo. Mas, levando em conta 

que ainda sou o Presidente da AEITA, e pressionado pelos colegas, quebro 

minha vontade pessoal. Faço isto, em nome da AEITA e em respeito a uma 

instituição, à qual muito devo, o ITA, com o qual colaboro há quase 50 anos. 

Assim, respondo por uma única vez: (1) O Regulamento do Prêmio Excelência 
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estabelece... (2) O Regulamento ainda estabelece... (3) Há anos que insistimos 

que o Prêmio deve ser externo a nossa comunidade...”

Eu: “Segundo me informaram (a AEITA não é transparente quanto a esses 

números), bem mais de uma centena de iteanos - a esmagadora maioria dos 

poucos que se manifestam em assuntos do tipo - apontaram o Prof. Michal 

para receber o prêmio. Como o senhor mesmo diz, já houve uma exceção.  E 

se em algum momento uma exceção se justificaria, esse momento seria agora, 

quando o Reitor do ITA foi punido com uma exoneração autoritária da qual 

todos tomaram conhecimento e que gerou protestos públicos e unânimes do 

Conselho da Reitoria e da Congregação do ITA. Mas não da AEITA.”

Antes de devolver a palavra a Ozires, faço um registro. A AEITA 

não divulgou o número de votos de cada indicado, mas havia muita 

gente envolvida no processo de escolha e os números vazaram. A 

mim disseram que Michal recebera mais de 150 votos, um número 

extraordinário, já que, em todas as edições anteriores do prêmio, a 

quantidade de iteanos que se manifestava nunca superava algumas 

poucas dezenas. Ainda, de acordo com esses números não oficiais, 

nenhum outro indicado, nem mesmo Antonio Ermírio, recebeu mais 

do que dez votos.  

Ozires: “(4) A Comissão de Escolha foi composta por mim... (5) O Prof. 

Sakane participou das discussões livremente, sem nenhum constrangimento. 

Consideramos todos os nomes votados pelos ex-alunos, entre eles o eleito. Em 

nenhum momento, repito, em nenhum momento, o Prof. Sakane se pronunciou 

contrário a qualquer dos temas ou nomes debatidos”. 

Interrompo novamente para explicar ao leitor que o Vice-Reitor 

Sakane revelara publicamente que o embate na reunião fora intenso. 

Houve membros da Comissão de Escolha que defenderam a indicação 
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de Michal com base em sua expressiva votação, mas Ozires e Decio – 

este último, de acordo com Sakane, foi um dos que mais falou durante 

as discussões – mantiveram-se contrários e foram irredutíveis, alegando 

que dar o prêmio a Michal agora seria um ato de confronto. 

Devolvo a palavra a Ozires.

Ozires: “...Por isso, os participantes da reunião não entendem, como 

também não entendo pessoalmente, as observações que o Prof. Sakane teria feito 

sobre a reunião, desmentindo o comunicado da AEITA...”.

Eu: “As observações feitas pelo Prof. Sakane foram claras e sobre elas não 

pairam dúvidas.  A sua dificuldade em entendê-las não muda os fatos”.

Ozires: “(6) O senhor está mal-informado. Sempre apoiamos o Reitor...”

Eu: “Não é o que ouço dele, que nos lê em cópia e me corrigirá, caso eu me 

engane. Pelo contrário.  Ouvi reiteradas vezes que ele lamenta não apenas a 

falta de apoio da AEITA, mas que sentiu o impacto das ações da AEITA contra 

a administração dele.  Por exemplo, na sua desastrada tentativa de mediação 

de um conflito que só teve início devido às interferências da Direção do CTA 

em questões acadêmicas do ITA e às ações da Direção do DEPED relativas ao 

projeto de reconciliação.  Ou, como segundo exemplo, na sistemática sonegação 

de informações a respeito desse projeto e desse conflito no jornal da comunidade 

dos ex-alunos, o Suplemento.”

Ozires: “... e sobretudo o ITA. Somente também temos opiniões próprias não 

ficamos divulgando como o senhor o faz para buscar reconhecimento pessoal”.

Eu: “Uma acusação desnecessária e deselegante, que repudio com veemência.  

Sinto-me julgado por padrões de referência de terceiros, que não adoto”.

Ozires: “O próprio Reitor, do qual sou amigo pessoal por mais de 30 anos, 

que respeito e admiro, sabe o que foi feito”.

Eu: “Sim, sabe.  Conversou comigo a respeito diversas vezes e, repito, nos 
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lê em cópia.  Eu me submeto ao julgamento dele em cada uma das frases que 

escrevo neste texto”.

Ozires: “Professor, quebrei minha vontade pessoal e saio do assunto em 

definitivo. Ozires Silva – Presidente da AEITA”.

Eu: “Como queira. Mas, de minha parte, complemento. Tenho ouvido cobras 

e lagartos a respeito das ações de pelo menos um membro da atual diretoria da 

AEITA...  O que surpreende e aumenta a minha credibilidade no que ouço e 

leio é que as graves acusações de parcialidade de conduta e improbidade na 

gestão financeira da AEITA têm origem em outros membros da atual diretoria. 

Um de seus diretores se refere a outros como ‘aquela corja’. Esse termo não foi 

empregado apenas na minha presença.  Ele foi dito na presença do vice-Reitor 

do ITA, atual Reitor em exercício, Prof. Sakane, que também nos lê em cópia. 

Tenho guardados os e-mails que troquei com esse diretor sugerindo que ele 

tornasse públicas as denúncias que nos fez em particular ou que renunciasse ao 

cargo que ocupa, argumentando que ele corre o risco de ser visto como gestor 

solidário de uma administração na qual que ele mesmo reconhece a presença de 

gente que age de maneira parcial e improba.  Todavia, não consegui convencê-

lo. O entendimento dele é o de que ele deve defendê-lo (ao senhor, Eng. Ozires) 

a qualquer custo, ‘pelo ícone que o senhor representa’ e por ser ‘um decano 

de 75 anos’, expressões que ele usa referindo-se ao senhor. É justamente por 

concordar com a tese dele  e pelo mesmo respeito que tenho pelo senhor  (e que 

preservo, ainda que agora ciente de que esse respeito não é recíproco) que eu 

acho que ele deveria tornar públicas as acusações como forma mais legítima  

de preservá-lo, pois eu acho que o senhor não merece a vergonha de macular a 

sua bonita biografia com a possibilidade de vir a ser apontado, um dia, como 

o presidente de uma diretoria da AEITA em que alguns dos próprios diretores 

reconheciam ações parciais e ímprobas.”
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Michal e Sakane, assim como muitas outras pessoas, receberam cópias 

desses e-mails. Eles jamais me contestaram pública ou privadamente. 

Ozires não treplicou.

A exoneração atrapalhada
O Diário Oficial da União da quarta-feira, dia 17 de agosto de 2005, 

trouxe duas portarias do Comandante da Aeronáutica. Na primeira 

delas, de número 888, o Reitor Michal era exonerado. Na segunda, a 

889, o Brigadeiro Reginaldo dos Santos era nomeado reitor. 

Michal me chamou em sua sala assim que recebeu a notícia. Quando 

cheguei lá, Sakane já estava com ele. O agora ex-reitor parecia nervoso.

“Não entendo. Ninguém me avisou de nada, mas isso me obriga 

a sair daqui imediatamente. Não posso ficar nesta sala nem mais um 

minuto. Posso até incorrer em crime, se vier a fazê-lo.”

A lógica de Michal era simples e irretocável. Como ele não pertencia 

ao quadro de docentes do ITA e nem sequer era servidor público federal, 

ao ser exonerado da função de reitor ele passava automaticamente a 

ser alguém totalmente estranho à instituição. O possível “crime” a que 

ele se referia era justamente o de ocupar um espaço físico – a sala do 

reitor – ou tomar qualquer atitude nessas condições, “incluindo receber 

alguém, como vocês, ou mesmo atender a um telefonema”, ele nos 

disse. “Não me resta alternativa senão a de sair daqui imediatamente”, 

concluiu. 

Foi o que ele fez. 

O ITA estava sem reitor. 

Não conseguíamos compreender o que se passava nem porque 

aquilo fora feito daquela maneira. Sakane buscou auxílio na Direção 



305

Geral. Consultado, o Brigadeiro Viana mostrou-se de pouca ajuda, 

pois disse a Sakane que “aquilo era de praxe, não mudava nada, que 

Reginaldo havia sido nomeado, mas não tomara posse. Portanto, Michal 

continuava reitor”. 

Mas como Michal poderia continuar a ser reitor se fora oficialmente 

exonerado, não fazia parte do quadro de professores do ITA e não era 

nem sequer servidor público?

Sakane consultou a legislação, pensou no assunto por alguns dias e, 

na segunda-feira, dia 22, escreveu a todos os professores:

“Srs professores; foi publicada a Portaria de exoneração e nomeação do 

Reitor do ITA, como se segue... De acordo com Diretor do CTA, esta Portaria 

não altera a situação atual, até que haja a transmissão formal de cargo do 

Michal para o TB RR Reginaldo. Não é este, contudo, o entendimento do Prof. 

Michal, que se considera formalmente exonerado do ITA e, não mais exercendo 

o cargo de Reitor. De acordo com o Regulamento do ITA, Port. n. 113/GM3, de 

14 nov 75 (grifos meus): ‘Art. 23 -- Ao Vice-Reitor, diretamente subordinado 

ao Reitor do ITA, compete: (1) substituir o Reitor em seus impedimentos 

eventuais; e (2) exercer outras atribuições que lhe sejam cometidas pelo Reitor 

ou por este Regulamento’. O Regulamento não atribui ao Vice-reitor, que eu 

saiba, outras atribuições além das acima. Não posso considerar a exoneração 

do Prof. Michal como ‘impedimento eventual’. E não há ainda atribuições que 

me fossem cometidas pelo novo Reitor (que não tomou posse ainda). Portanto, 

passo a aguardar as novas orientações e/ou disposições quanto ao meu papel. 

Reitero, entretanto, as instruções já passadas pelo Reitor anterior ao Conselho 

Superior (e ao Corpo Docente), no sentido de terminar o que estiver em 

andamento e não iniciar nada de novo até que o novo Reitor tome posse. Em sua 

última reunião com o Conselho Superior, o Prof. Michal passou as seguintes 
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sugestões: (1) aguardar a chegada do novo Reitor; (2) passar ao novo Reitor 

a importância do Planejamento Estratégico feito e de sua continuidade; (3) 

oferecer os cargos e serviços inerentes aos cargos de confiança (4) se colocar à 

disposição do novo Reitor. Na incapacidade de se despedir de cada um, o Prof. 

Michal apresenta as suas despedidas através do Conselho Superior e espera 

poder, brevemente, dirigir a todos uma carta. O Prof. Michal se dispõe também 

a ajudar o ITA (‘do lado de fora’) e não vai deixar de atuar em favor do ITA 

naquilo que considerar importante e ajudar a Instituição. Inclusive junto ao 

novo Reitor, à disposição de quem se coloca. O Prof. Michal tem a certeza de 

que as conquistas conseguidas terão continuidade com o novo Reitor. A carta 

aberta aprovada pela Congregação será arquivada junto com os anais da Casa e 

uma cópia entregue ao Prof. Michal.”

Naquele dia 22 e no dia seguinte, 23, eu, Sakane e Michal trocamos 

diversos e-mails. A melhor interpretação de Sakane, pelo que ele 

apurara desde o dia 17, quando as portarias foram publicadas, é que 

havia sido cometido um erro. Esqueceram-se, digamos assim, que, 

exonerado, Michal ficava impossibilitado de continuar a responder pela 

reitoria. Michal comentou essa interpretação em um e-mail enviado no 

início da noite do dia 23:

“Se não fosse trágica, a história seria até engraçada. Meu sócio188 Luís 

Paulo Rosenberg costuma usar uma máxima, aproximadamente assim: “em se 

tratando de setor público, entre incompetência e maquiavelismo, fique sempre 

com a primeira opção”. Infelizmente, parece-me que o nosso caso atual constitui 

um contraexemplo à máxima, eis que estou convencido de que, sem prejuízo do 

188 - No dia seguinte à sua exoneração, Michal foi convidado pelo Professor 
Rosenberg para retomar a sociedade que Michal deixara havia alguns anos, ao 
término do projeto conduzido pelo Consórcio Brasiliana e antes de ele assumir a 
reitoria do ITA.  
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triste episódio de incompetência administrativa, toda a estratégia de anúncio 

precipitado de minha substituição e a publicação aparentemente desnecessária 

da exoneração, foi premeditada com intuito de punir-me exemplarmente e 

produzir um impressionante constrangimento institucional - sem precedentes, 

que eu saiba - acabando por causar este verdadeiro aleijão institucional de 

vacância do cargo de Reitor. Leviandade, irresponsabilidade, desrespeito são 

termos que me vêm imediatamente a mente. Para além dos constrangimentos 

pessoais - estes facilmente curáveis em (pouco) tempo - fica a ferida aberta 

do total desrespeito pela Instituição ITA, tratada nestes episódios de forma 

totalmente inadequada - para dizer o mínimo.” 

O imbróglio foi parar na Folha de S. Paulo no dia seguinte, na 

reportagem assinada pelo Jornalista Salvador Nogueira que tinha por 

título “Ação da Aeronáutica deixa ITA sem reitor”189. Nogueira não 

economizou na ironia.

“O ‘processo de transição natural’ prometido pela Força Aérea Brasileira 

para a troca do líder do instituto nem bem começou e já foi por água abaixo. A 

polêmica demissão de Michal Gartenkraut da função de reitor, oficializada com 

uma portaria publicada no Diário Oficial da União na quarta-feira passada, 

deixou o instituto temporariamente sem comando. Gartenkraut, 58, começou 

a ser ameaçado de exoneração depois que entrou em conflito com a FAB para 

conseguir anistiar e formar seis alunos do ITA, expulsos por perseguição política 

nos anos de 1965 e 1975. Menos de um mês depois de conseguir promover a 

formatura, na contramão do que desejava a Aeronáutica, o reitor teve sua saída 

anunciada publicamente no mês passado - sem nem mesmo ter sido notificado. 

Para o seu lugar, o Comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro Luiz 

189 - Ver: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ciencia/fe2408200501.htm, acesso 
em 11/09/2020  



308

Carlos da Silva Bueno, nomeou o tenente-brigadeiro Reginaldo dos Santos, 

que deve assumir a função na segunda quinzena de setembro. Procurado pela 

Folha, o Cecomsaer (Centro de Comunicação Social da Aeronáutica) não 

confirmou nem negou as razões que levaram à demissão de Gartenkraut. O 

órgão disse apenas que a troca de liderança no ITA se daria num ‘processo de 

transição natural’. Ocorre que, com a publicação da portaria, datada de 9 de 

agosto, no Diário Oficial da União, Gartenkraut ficou impedido de prosseguir 

exercendo a função de reitor, ainda que temporariamente, uma vez que ele não 

é servidor permanente dos quadros do ITA. Segundo comunicação interna 

obtida pela Folha, a diretoria do CTA (Centro Técnico Aeroespacial, órgão da 

Força Aérea superior ao ITA na hierarquia militar) havia ‘se esquecido’ desse 

detalhe. ‘Assim, a interpretação do Michal quanto à vacância foi a correta, e a 

do diretor [do CTA], que se baseava na forma como são feitas as substituições 

de comandos na carreira militar, não se aplica ao caso do reitor do ITA’, afirma 

o documento. O vice-reitor da instituição, por sua vez, só poderia assumir a 

função, reza o regimento, no caso de o reitor estar enfrentando um ‘impedimento 

eventual’. ‘Isso [exoneração] não é um impedimento eventual’, disse à Folha 

Fernando Toshinori Sakane, que atualmente ocupa a função de vice-reitor 

do ITA. O impasse deixa, portanto, o ITA sem uma linha de sucessão clara e 

regulamentada até a chegada de Reginaldo dos Santos para assumir a função, 

no final do mês que vem. A manutenção de Gartenkraut está fora de cogitação. 

‘Ele não volta mais. Já não está mais aqui no ITA’, diz Sakane. Uma reunião na 

tarde de ontem tinha por objetivo decidir quem irá assumir as funções de reitor 

enquanto a cadeira estiver vazia. A expectativa é a de que até amanhã haja uma 

resolução, que provavelmente exigirá a publicação de uma nova portaria para 

regulamentar a decisão, uma vez que o regimento do instituto não deixa claro 

o que fazer em casos tão truncados quanto o da demissão de Gartenkraut. Seja 
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qual for a definição da Aeronáutica, por ora, todos os documentos que precisam 

da assinatura do reitor do ITA para que sejam encaminhados a seus devidos 

fins hoje repousam sobre uma mesa desocupada do instituto de São José dos 

Campos.”

O tal imbróglio foi desfeito da única maneira possível. Com o cargo 

de reitor do ITA vago e na impossibilidade de ele vir a ser ocupado 

interinamente pelo vice-reitor que, pelo regulamento, só poderia 

substituí-lo em “impedimentos eventuais”, o que não era o caso, o 

Comandante da Aeronáutica nomeou Sakane para ocupar interinamente 

a reitoria até que o Brigadeiro Reginaldo viesse a fazê-lo. 

Fiz questão de cumprimentar meu admirável – e às vezes áspero – 

amigo quando ele tomou posse, na segunda-feira, 29 de agosto de 2005:

“Faço questão de registrar algo de maneira sincera, i.e., não protocolar.  

Quero cumprimentá-lo por assumir a reitoria do ITA, ainda que interinamente 

e ainda que nas condições que você assumiu... Penso que dentre os membros 

do corpo docente do ITA não haja, hoje, pessoa mais bem qualificada do que 

você para estar nessa posição.  Trabalhar com você ao longo desses últimos 

anos me deu essa certeza.  Aceite meus cumprimentos calorosos, sinceros e 

entusiasmados, sem nenhuma reserva.”

No seu melhor estilo, o agora Reitor Fernando Sakane respondeu daí 

a minutos. 

Agradeço as suas palavras... Depois de 35 anos no esquema de rígido 

enquadramento, foi um choque estar sob uma administração que ousa criar: 

aprendi muito com isto. Não me sinto à vontade como Reitor – espero que esta 

interinidade passe o mais rápido possível. Aceitei ser Vice, apesar de não gostar 

de muitas coisas daquilo que o Brig. Couto chamava de ‘liturgia do cargo’, e 

uma delas é de que não sou bom em me relacionar com pessoas. Isto disse ao 
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Michal, que me disse para não me preocupar com isto, pois teria você para isto. 

E tem sido muito bem-feito. Retribuo, portanto, com igual ênfase a sua última 

frase: ‘Aceite meus cumprimentos calorosos, sinceros e entusiasmados, sem 

nenhuma reserva’.”

Semanas depois, na sexta-feira, dia 23 de setembro, Michal retornou 

ao ITA para a singela cerimônia de instalação de sua fotografia na 

galeria de ex-reitores. Nessa ocasião, Michal recebeu uma homenagem 

dos alunos da graduação do ITA que o deixou emocionado. Os alunos 

entregaram a Michal dois documentos. No primeiro deles, o CASD 

endossava a Carta Aberta da Congregação. Os termos da carta entregue 

pelos alunos a Michal eram os seguintes:

“Campo Montenegro, 20 de agosto de 2005. O Centro Acadêmico Santos 

Dumont vem apresentar seu endossamento à Carta Aberta da Congregação do 

ITA e demais signatários dessa, publicada no site da Instituição, datada do dia 

11 de agosto do presente ano. O órgão máximo do CASD, a Assembleia Geral, 

decidiu por bem apoiar a carta de descontentamento com os procedimentos de 

substituição do reitor do ITA, Prof. Dr. Michal Gartenkraut, cuja administração 

se “pautou no projeto estratégico do Marechal Casimiro Montenegro Filho” 

para a Instituição, segundo a carta aberta.  Mantemos também, junto com a 

Congregação, a esperança de que a Proposta de Novo Regulamento e Regimento 

do ITA seja aprovada. Atenciosamente, Centro Acadêmico Santos Dumont”

Em seguida, os alunos entregaram também uma carta emoldurada. 

Por sua importância e pelo apreço que Michal sempre teve por ela, que 

por muitos anos permaneceu pendurada na parede de seu escritório de 

trabalho, em São Paulo, reproduzo-a aqui, ao invés de fazê-lo em anexo.



311



312

Capítulo 20
DESDOBRAMENTOS E 
REFLEXÕES: UM MOSAICO

O convite de Hermano e a UFABC
Em 2005 estava em curso o REUNI, o formidável programa de 

expansão das Universidades Federais. A região do ABC, onde fui criado 

– morei os primeiros 15 anos de minha vida em São Caetano do Sul 

– receberia a Universidade Federal do ABC (UFABC), que viria a ser 

uma Universidade notabilizada por diversos princípios inovadores, 

a começar pela entrada única de todos os alunos em um Bacharelado 

Interdisciplinar (BI) chamado de Bacharelado em Ciência e Tecnologia 

(BCT). 

O Professor Hermano Tavares, iteano da turma 1964, professor 

titular e ex-reitor da Unicamp, que fora membro do Grupo dos Sábados 

e era um querido amigo, havia recebido um convite do MEC para ser 

o primeiro reitor dessa nova Universidade. Em meados de setembro, 

ciente de que Michal já havia deixado o ITA, Hermano me telefonou.

“Milioni, tenho diversos cargos disponíveis a preencher na equipe 

pro-tempore que vai instalar a UFABC. Não posso oferecer a Michal 

a posição de vice-reitor porque para ela o próprio ministro indicou o 

Bevilacqua190, mas gostaria de contar com ele para pró-reitor de Pós-

190 - Luiz Bevilacqua, o notável pensador, intelectual e educador brasileiro e outro 
querido amigo, foi quem concebeu o inovador projeto pedagógico da UFABC. 
O ministro a que Hermano se referia era Fernando Haddad, da Educação. Na 
verdade, Haddad queria que Bevilacqua fosse o reitor, mas Bevilacqua recusara 
o convite usando uma argumentação singela: “Por favor, ministro, escolha outro, 
não tenho jeito para isso”.  
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Graduação. Por favor, faça uma sondagem, veja se essa possibilidade o 

interessa.”

Marquei um jantar com Michal – estávamos de volta à nossa rotina 

de visitas periódicas ao Jardim di Napoli – a quem relatei o assunto. 

Michal comoveu-se com a oferta de Hermano e me pediu que o 

agradecesse com genuína sinceridade. Todavia, ele já se envolvera em 

vários projetos na Rosenberg & Associados, empresa da qual voltara a 

ser sócio, e tinha assumido compromissos firmes para muitos meses à 

frente. 

Retornei a Hermano.

“Ele agradece e lhe manda um forte abraço mas, infelizmente, não 

pode aceitar.”

Nunca saberei se Hermano já esperava por isso, mas ele mal me 

deixou completar a frase para replicar:

“Nesse caso, quero que seja você.”

Aceitei na hora. 

Fui cedido pelo ITA à UFABC na qual comecei a trabalhar no segundo 

semestre de 2005 e onde fiquei até o fim de janeiro de 2008, como pró-

reitor de pós-graduação. Voltei então ao ITA mas, menos de um ano 

mais tarde, em dezembro, tornei a ser cedido à UFABC, à qual retornei 

como vice-reitor, a convite do Reitor Adalberto Fazzio. 

Ao final do primeiro semestre de 2010, quando a equipe pro-tempore 

da UFABC se desfez, continuei cedido ao MEC e assumi a função de 

diretor do Campus da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 

em São José dos Campos, posição que ocupei por pouco mais de dois 

anos e meio. 

Ao todo, foram mais de cinco anos dedicados ao REUNI. 
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Aceitar o convite de Hermano foi, talvez, a melhor decisão que tomei 

em toda a minha vida. Participar da criação de uma nova Universidade 

foi uma experiência tão fascinante que planejo tratar dela em outro 

livro.

O fim melancólico do Projeto Reconciliação
Eu já estava em Santo André, onde a UFABC instalou seu primeiro 

campus, quando, por volta do final de novembro, recebi por e-mail o 

seguinte convite:

“O Presidente da Congregação do ITA, Dr. Reginaldo dos Santos, tem a 

satisfação de, em nome do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, convidar V.Sa. 

para a entrega do Certificado de Engenheiro / Honoris Causa / aos anistiados do 

ITA, na 376ª Reunião Ordinária da Congregação do ITA, em sessão aberta a ser 

realizada no dia 08 de dezembro de 2005, a partir das 16:30h, no Auditório B 

do prédio da Eletrônica / Computação. A entrega do Certificado foi autorizada 

pelo Exmo. Sr. Comandante da Aeronáutica conforme 1º Despacho do Processo 

nº 60-01/4628/05, referente ao Ofício nº 309/DIR/2045, de 05 de setembro de 

2005 e foi originada de moção aprovada unanimemente pelo plenário, em sessão 

realizada em 30 de junho de 2005.”

Li aquilo em estado de incredulidade. Eu deixara de acompanhar 

aquele assunto e não estava atualizado a respeito de suas evoluções. 

Os “Diplomas Honoris Causa” aprovados pela Congregação do ITA 

haviam se transformados em “Certificados”? Como isso acontecera? Por 

decisão de quem? E os professores Arp e Szmul? Ficavam ausentes, sem 

qualquer homenagem, ou lembrança? O que havia sido feito das fotos 

emolduradas entregues pelo Grupo dos Sábados ao reitor? E da placa?

Além de não ter respostas a essas perguntas, tive dois estranhamentos. 
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Em primeiro lugar, a cerimônia ocorreria durante uma reunião 

ordinária da Congregação, ou seja, nem sequer uma reunião 

extraordinária, de caráter comemorativo. E, em segundo, os termos 

militares do convite, que falava em “entrega autorizada”, “conforme 

Despacho”, “número de processo”, “referente ao ofício” etc. 

Da incredulidade, meu estado de espírito passou para o de 

desapontamento. Aquele não lembrava nem de longe um convite para 

uma cerimônia de reconciliação. Não tinha a cara do Reitor Michal 

Gartenkraut. Não tinha a cara de André Alckmin. Não tinha a cara do 

Grupo dos Sábados. Tinha a cara de um procedimento burocrático. 

Algo como um “vamos dar um fim a isso”. 

Descartei qualquer possibilidade de comparecer à reunião à qual, 

igualmente convidado, Michal também não compareceu. Quando 

conversamos, compreendi que os motivos de sua ausência eram 

idênticos aos meus. 

Seja como for, foi bom saber que os alunos punidos haviam ficado 

felizes com a cerimônia, as homenagens e os certificados que receberam. 

Mais ainda, saber que inúmeros ex-alunos das turmas 1964 e 1965 

compareceram e que Gilcio, um antigo membro do GS, foi o aluno 

escolhido como orador e fez um belo discurso191.

A transição incompleta
No avião, voltando de Brasília a São José dos Campos após a Sessão da 

Comissão de Anistia do dia 3 de março de 2005, lembro-me de ter ficado 

pensando no absurdo da situação que eu acompanhara naquele dia. 

191 - O discurso do ex-aluno Gilcio Roberto Amaral Martins está disponível em 
https://bit.ly/2KMgD3v, acesso em 24/11/2020.  
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Eu havia presenciado uma cerimônia à qual comparecera o Ministro 

da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, e ele fizera questão de comparecer, 

algo sabidamente raro, porque compreendera a beleza do gesto do reitor 

do ITA de, em nome da instituição, e para o bem dela, tomar a iniciativa 

de solicitar a anistia dos seis alunos que haviam sido desligados por 

motivos políticos às vésperas de suas formaturas. Compreendera, enfim, 

a essência do Projeto Reconciliação. A grandeza de visão do ministro 

contrastava com a pequenez de subalternos de escalão inferior, como 

Costa Filho e Bambini, que impusera a necessidade da manifestação da 

Comissão de Anistia, confrontando a decisão da Congregação do ITA. 

Havia algo de errado em um país assim, eu pensava. 

A situação se repetiu na reunião em que a Comissão de Anistia 

apreciou os casos dos outros 15 alunos e dos dois professores punidos 

pela ditadura. A ela compareceu o Vice-Presidente da República e então 

Ministro da Defesa, José Alencar Gomes da Silva. Nos mesmos dias em 

que o vice-presidente demonstrava compreender, aprovar e aplaudir 

a iniciativa do ITA, a ponto de deslocar-se à reunião da Comissão de 

Anistia apenas para cumprimentar o Reitor Michal, o Brigadeiro Bambini 

sequestrava a cerimônia de formatura do ITA, ignorava completamente 

seu simbolismo expresso na carta do reitor, impunha seu formato e 

articulava para que ela tivesse a menor visibilidade possível. 

Havia outras partes do quebra-cabeça que compunha aquela história 

que me pareciam de difícil montagem. Como conciliar a posição 

do Brigadeiro Ferolla, ministro do STM, ou a do Comandante da 

Aeronáutica, Brigadeiro Bueno, com a “declaração da vaca” de Bambini? 

O Comandante não apenas demonstrara compreensão e concordância 

com a ideia como fora mais longe, perguntando como poderia ajudar. 
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Seu subordinado, entretanto, golpeara o mesmo projeto. Assim como o 

fizeram outros atores da história, como Decio Fischetti e Ozires Silva.

Como explicar esses paradoxos?

Parte da resposta talvez possa ser encontrada no relatório final dos 

trabalhos da CNV (Comissão Nacional da Verdade), já mencionada 

neste livro. 

Em suas conclusões192, a CNV destacou que as investigações feitas 

sobre as ações da ditadura de 1964 levaram à: (i) comprovação das 

graves violações de direitos humanos; (ii) comprovação do caráter 

generalizado e sistemático das graves violações de direitos humanos; 

(iii) caracterização da ocorrência de crimes contra a humanidade e 

(iv) persistência do quadro de graves violações de direitos humanos. 

Consequentemente, a CNV fez 29 recomendações193 voltadas a impedir 

a repetição desses descalabros. Dentre essas recomendações, penso que 

merecem destaque as de número 1, 4, 5 e 6, que reproduzo a seguir: 

(1) reconhecimento, pelas Forças Armadas, de sua responsabilidade 

institucional pela ocorrência de graves violações de direitos humanos 

durante a ditadura militar (1964 a 1985); (4) proibição da realização 

de eventos oficiais em comemoração ao golpe militar de 1964; (5) 

reformulação dos concursos de ingresso e dos processos de avaliação 

contínua nas Forças Armadas e na área de segurança pública, de modo 

a valorizar o conhecimento sobre os preceitos inerentes à democracia 

e aos direitos humanos e (6) modificação do conteúdo curricular das 

academias militares e policiais, para promoção da democracia e dos 

direitos humanos.

192 - Ver: http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/, Relatório da Comissão Nacional 
da Verdade, Volume I, Conclusões e Recomendações (acesso em 23/11/2020). 
193 - Idem acima.  



318

Nenhuma dessas recomendações foi seguida. 

Em conflito explícito a uma delas, em março de 2021 o Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) aprovou um recurso da 

Advocacia-Geral da União (AGU) que defendia o direito do governo 

do Presidente Bolsonaro celebrar o golpe militar de 1964194.

Os trabalhos da CNV ressaltam a gravidade da incompletude da 

transição democrática feita no Brasil após o fim da ditadura de 1964. As 

arbitrariedades, a corrupção desenfreada e, principalmente, as violações 

aos direitos humanos do regime ditatorial nunca foram julgadas. Aqueles 

que praticaram atrocidades como a tortura, o assassinato e a ocultação 

de cadáveres em nome do Estado nunca foram punidos. Essa ausência 

de condenação formal propicia um cenário de solução incompleta que 

dá voz e sobrevida aos defensores da ditadura. A grave consequência 

disso é que os incautos, os menos informados e os mais jovens correm o 

risco de ver aparência de verdade nos sofismas que ouvem, como o de 

que havia uma guerra, havia dois lados e ambos praticaram excessos ou, 

principalmente, o de que nem sequer houve uma ditadura.

Foi o que afirmaram categoricamente, por exemplo, em agosto de 

2021, dois generais que ocupavam postos de ministros do governo 

Bolsonaro: Walter Braga Netto195, da Defesa, e Luiz Eduardo Ramos196, 

da Secretaria Geral da Presidência.

194 - Ver: https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/governo-
bolsonaro-ganha-na-justica-direito-de-celebrar-golpe-de-1964/ (acesso em 
28/03/2021). 
195 - Ver: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2021/08/17/
braga-netto-nega-ditadura-em-1964-se-houvesse-muitos-nao-estariam-aqui.htm 
(acesso em 30/08/2021). 
196 - Ver: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/08/bolsonaro-segue-
constituicao-e-espera-que-outros-poderes-facam-o-mesmo-diz-general-ramos.
shtml (acesso em 30/08/2021).  
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Talvez ainda mais danosa do que essas declarações tenha sido a 

ação de um civil, o Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal 

(STF), que em 2018 já declarara preferir chamar de “movimento” o golpe 

de Estado armado que ocorreu em 31 de março de 1964197. Em maio 

de 2020, quando presidia o STF, Toffoli suspendeu uma decisão da 

Justiça Federal que obrigava o Ministério da Defesa a retirar do seu 

portal da internet um texto que afirmava que aquela mesma data fora 

um “marco para a democracia”198. O ministro justificou sua decisão com 

o argumento da liberdade de expressão, aparentemente ignorando que 

ele autoriza diferentes interpretações sobre fatos históricos, mas não 

mentir sobre eles. Como é possível chamar de marco para a democracia 

a data inaugural de um regime que viria a torturar dezenas de milhares 

de cidadãos brasileiros, além de praticar o assassinato e a ocultação de 

cadáveres como política de Estado? 

A reveladora carta do tenente
Em abril de 2016, durante a sessão do Congresso em que houve a 

votação que conduziu ao impeachment da Presidenta Dilma Rousseff, o 

Deputado Jair Bolsonaro usou o momento do seu voto para dizer estas 

palavras: 

“Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma 

Rousseff, pelo exército de Caxias, pelas Forças Armadas, pelo Brasil acima 

de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim (ou seja, a favor do 

197 - Ver: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/toffoli-diz-que-
hoje-prefere-chamar-ditadura-militar-de-movimento-de-1964.shtml (acesso em 
30/08/20121). 
198 - Ver: https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/05/toffoli-suspende-
ordem-para-ministerio-da-defesa-retirar-texto-sobre-regime-militar-de-site.ghtml 
(acesso em 30/08/20121).  
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impeachment)”.

Com isso, aquele inexpressivo mas sempre colérico deputado 

homenageava, impunemente, o famoso torturador que muitos 

consideram um dos maiores assassinos em série do Brasil durante a 

ditadura de 1964.

Houve quem ficasse perplexo, mas também quem não se 

surpreendesse. Afinal, nos muitos anos anteriores, aquele mesmo 

deputado não perdera oportunidade pública de se dizer “a favor da 

tortura”, ou que o maior erro da ditadura fora o de ter assassinado 

poucos cidadãos brasileiros, melhor teria sido matar “pelo menos uns 30 

mil, a começar por FHC199.

Pessoas como ele não eram levadas a sério e costumavam ser 

avaliadas num espectro que ia dos portadores de transtorno histriônico 

a meros componentes de pequenas e folclóricas frações de exotismo 

irracional que uma democracia pode abrigar, no exercício da tolerância 

que lhe é intrínseca. 

A declaração daquele deputado em abril de 2016 estarreceria a 

mídia – a internacional, pelo menos – e levaria o Brasil a compreender a 

magnitude do erro que fora ignorar o risco representado por ele.

Até porque ele nunca esteve sozinho. 

Sob a democracia aparente, fervilhava o movimento de extrema 

direita que nunca fora extinto e nunca fora punido pela ditadura que 

impôs ao país. Um exemplo ilustrativo lapidar desse movimento 

chegou a mim via Pazini que, em 2005, me encaminhou um e-mail que 

199 - FHC – Presidente Fernando Henrique Cardoso. Essas frases, gravadas em 
vídeos fartamente disponíveis na internet, foram proferidas por Jair Bolsonaro, o 
ex-Capitão do Exército que, em 2018, seria eleito Presidente da República.  
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circulava pela ita-net. Revelador do ambiente existente na caserna e nas 

academias militares 20 anos depois de encerrada a ditadura, o e-mail 

tinha o formato de uma carta-aberta e era assinado por um tenente da 

Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), a escola de formação 

dos oficiais do Exército. Seu Assunto era “Apoiamos Bolsonaro”. Tratado 

pelo remetente por “Senhor Capitão”, o destinatário do texto era o 

então deputado federal e futuro presidente. A carta está integralmente 

reproduzida a seguir:

“Sr Cap Bolsonaro

Pra começar, milico será sempre milico, por isso presto-lhe minha mais 

vibrante continência. Vosso exemplo na câmara não está passando despercebido 

em nosso círculo (o dos tenentes da AMAN, particularmente os da turma de 

2000). Como brasileiros que somos, e pelo amor à Pátria que votamos, dói-nos 

o fundo da alma ter que ver nossos falsos representantes fazendo o que bem 

entendem para promover a si próprios às custas da população espoliada por 

juros e impostos desumanos. Com a adoção da nova “quantificação do mérito”, 

infelizmente houve um acentuado aumento no número de oficiais adeptos do 

carreirismo, em sua acepção mais pejorativa. Não se vê majores, coronéis ou 

generais de peito, que levantem sua voz contra os abusos e a míngua a que a 

tropa vem sendo submetida, com medo de se queimarem e obterem um baixo 

conceito vertical, o que prejudicaria suas promoções. Enquanto isso, o pobre 

sargento e o miserável soldado foram totalmente esquecidos e desvalorizados. 

Esquecem-se que são esses homens que fazem com que o Exército funcione. 

Valorizar os sargentos pelo seu trabalho e defender seus interesses deveria ser 

uma das prioridades de nossos oficiais. Porém, boa parte já se esqueceu que 

um dia pertenceu à tropa. Não foi esse o Exército que um dia sonhei integrar. 
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Acredito que passamos por um momento grave. Não há quem aguente mais a 

“farra da câmara”. Não dá pra entender o porquê do enorme abismo salarial 

entre funcionários de mesmo nível dos três poderes. Não é crível que sempre 

haja recursos para aumento de verbas de gabinete e reajustes do funcionalismo 

de Brasília, e o Executivo continue a pedir esmolas. Em minha parca visão do 

todo, deveria haver uma equiparação não apenas de tetos salariais entre os três 

poderes, mas também uma equalização dos salários de elementos do mesmo 

nível, seja do Executivo, Legislativo ou Judiciário. Se um elemento do alto 

escalão do judiciário pode ganhar mais de 10 mil reais por mês, por que não 

um general? Acho muito mais justo que, havendo recursos, todos os poderes, 

após essa equalização salarial, recebam igual percentual. Se não há para todos, 

então não há para ninguém, ou será que algum brasileiro se vê livre da perda 

do poder aquisitivo? Por que o Judiciário e o Legislativo têm garantido todos os 

anos, religiosamente, aumentos salariais significativos, enquanto o Executivo 

continua na sarjeta? Beneficiar essa ou aquela categoria é uma manobra podre 

(igual à realizada pelo Severino). Enquanto isso, nossos recrutas continuam 

sob regime de trabalho escravo. O que eles ganham é vergonhoso. Até mesmo 

os trabalhadores explorados no Pará por fazendeiros e carvoarias ganham mais. 

Mas a questão salarial não me parece a mais importante, mas sim a questão da 

representatividade do Congresso. Há muito tempo que nossos representantes 

não nos representam. Os partidos não têm significado algum. Apenas 

aglomeram elementos com interesses temporários semelhantes (veja-se pelas 

trocas antes das últimas eleições). A população não aguenta mais.  Marginais e 

traficantes, população favelada, crianças de rua, famintos do Nordeste, cidadãos 

comuns da classe média e tantos outros morrem a cada dia, vítimas do descaso 

de nossos representantes. A violência, a miséria e a morte não os atingem, pois 

vivem cercados pelas mordomias e pela segurança de nosso sistema feudal de 
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administração. Em Brasília, nenhum traficante põe uma arma na cara de um 

parlamentar. Nenhum deputado é assaltado em plena luz do dia juntamente 

com seus familiares. Nenhum senador tem que lidar com a morte todos os dias 

ao retornar para sua casa. Nenhum deles sente o cheiro da pólvora e do medo 

bem de perto, como milhões de irmãos brasileiros... No ano passado um Cap 

do EB (Cap Lima, 20 BLog Pqdt), foi cruelmente assassinado na Tijuca, na 

frente de sua namorada. Ao reagir a um assalto, ainda vivo, foi atropelado 

pelos bandidos de posse do seu próprio carro. Os marginais passaram por cima 

do seu corpo só de raiva, e nada foi feito pelas ONGs e pelos defensores dos 

direitos humanos. Se os vagabundos fossem mortos pela polícia militar logo 

em seguida, certamente seriam taxados de truculentos e acusados de abuso da 

força. Isso não ocorre com os gravatas de Brasília!!! Isso foi UM caso, de muitos 

outros que temos sofrido por aí... Não sou terrorista ou comunista, mas sei que 

só se dá valor àquilo que se perde, ou àquilo que se conquista com muito suor. 

Talvez as coisas mudassem se a capital viesse para o Rio de Janeiro por uns 

tempos, bem próximo dos morros dominados pelos traficantes. Ou até mesmo 

para a baixada fluminense, entregue à própria sorte. Sentindo na pele como 

se vive por aqui, talvez nossos representantes entendessem que eles deveriam 

trabalhar para a população, e não para seu próprio umbigo. Por fim, gostaria de 

dizer que já está mais do que na hora de a população se organizar para dar um 

basta nesse Congresso vergonhoso. Por anos e anos, temos visto lobos com pele 

de cordeiro assumir os cargos de maior importância em nosso país. Brasileiros 

continuam morrendo enquanto parlamentares lutam por regalias e mordomias 

(vaga coberta no estacionamento, banheiro privativo no gabinete, auxílio 

engraxate, verba de gabinete, aumento salarial etc.). A gota d’água e símbolo 

maior desse Congresso podre é a figura de Severino Cavalcante. Não tenho nem 

palavras para defini-lo. O governo Lula já mostrou para que veio, e o resultado 
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foi o que já era esperado. Gastos absurdos e miséria para o povo. É chegada a 

hora do povo derrubar esses parasitas da nação, que tudo fazem para se manter 

no poder. E nós estaremos atentos para garantir que nossa Pátria seja feita 

de igualdade, justiça, ordem e progresso. Prossiga na missão na câmara. Fale 

ao país aquilo que todos queremos dizer, porém não nos dão ouvidos. É dessa 

forma que se representa a vontade de um povo.

Brasil Acima de Tudo!

1º Ten Marcos Paulo Cavaliere de Medeiros”

A carta do Tenente Medeiros não surpreendia em seu tom 

corporativista, nem pelo inevitável lengalenga associado às questões 

salariais dos militares. Nesse sentido, ela apenas repetia o bordão de 

sempre, como também o faria, anos à frente, o Brigadeiro Ivan Frota, em 

seu já citado texto “O Ponto Limite”. 

Mas ela era cruelmente premonitória do, digamos, modo de pensar 

que forjaria o ambiente político brasileiro que prevaleceria durante 

o processo eleitoral de 2018. Está tudo lá: a negação da política (“Há 

muito tempo que nossos representantes não nos representam”); dos direitos 

humanos (“Se os vagabundos fossem mortos pela polícia militar logo em 

seguida, certamente seriam taxados de truculentos e acusados de abuso da 

força”); a ausência da lógica argumentativa e a criminalização das 

esquerdas (“Não sou terrorista ou comunista, mas sei que só se dá valor àquilo 

que se perde”); o absoluto nonsense (“Talvez as coisas mudassem se a capital 

viesse para o Rio de Janeiro”); o golpismo (“já está mais do que na hora de a 

população se organizar para dar um basta nesse Congresso vergonhoso”) ou a 

criminalização de Lula e do PT (“O governo Lula já mostrou para que veio, 

e o resultado foi o que já era esperado. Gastos absurdos e miséria para o povo”).
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Exercícios oblíquos de argumentação
As declarações sempre histéricas do então Deputado Bolsonaro e a 

forma explícita com que o Tenente Medeiros expressava seu apoio a ele, 

entretanto, constituíam exceções comportamentais, não a regra daqueles 

primeiros anos do século XXI. Naquele tempo, negar as atrocidades da 

ditadura de 1964 era algo eticamente inaceitável, o ambiente político 

era avesso a francas demonstrações de apreço ao golpe.

Talvez seja por conta disso o surgimento daquilo que, à época, alguns 

chamavam de “exercícios oblíquos de argumentação”, que consistiam 

da arte de defender um ponto de vista a partir de um argumento 

politicamente aceitável, quando, de fato, a intenção era outra. Observei 

esse fenômeno em pelo menos dois tipos de argumentos contrários ao 

Projeto Reconciliação. 

O primeiro deles se dava na suposta preocupação com a possibilidade 

de que os alunos punidos pela ditadura viessem a solicitar algum 

tipo de indenização à União. Quem o usava cuidava de registrar que 

“absolutamente, não era contra o propósito do Projeto Reconciliação, 

muito pelo contrário”. Sua resistência à iniciativa fundamentava-se 

apenas na solidariedade com as contas nacionais. 

Nesses casos, o que me parecia pertinente era me questionar se essas 

pessoas demonstravam coerência e preocupações semelhantes quando 

envolvidas em outras questões de uso de dinheiro público, notadamente 

as salariais e orçamentárias que envolvessem seus interesses pessoais 

ou corporativos. 

Creio ter motivos para considerar isso duvidoso, para dizer o mínimo. 

O segundo argumento fundamentava-se na necessidade do rigor 
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legal. De maneira semelhante, quem deste se valia também cuidava de 

registrar que “nada tinha contra o projeto em si, de jeito nenhum”. O 

problema estava apenas em seguir os protocolos, mesmo que alguns 

deles fossem forçados, quando não inventados e absurdos. 

Como no argumento anterior, dos custos da indenização hipotética, 

cabe verificar se quem defende o rigor legal sempre se comporta assim. 

A mim, novamente, parece duvidoso, como ilustro a partir de um 

exemplo do âmbito do próprio Comando da Aeronáutica. 

No dia 8 de julho de 2019, o diretor do DCTA publicou uma portaria 

nomeando um comitê de busca200 para a escolha do futuro reitor 

do ITA. Um mês depois, no dia 5 de agosto, o presidente do comitê 

publicou um edital estabelecendo o dia 7 de outubro como prazo limite 

para as inscrições. Encerradas as inscrições, o ITA divulgou a relação 

de 13 candidatos inscritos. Um deles, todavia, era inelegível. As regras 

em vigor, fixadas em uma portaria publicada em 16 de dezembro de 

2015, incluíam o parágrafo primeiro do Artigo 13 que dizia que: “O 

interregno para ex-Reitor candidatar-se a ocupar o mesmo Cargo será de três 

anos”. Anderson Ribeiro Correia, um dos 13 inscritos, fora reitor do ITA 

até janeiro de 2019. Portanto, era inelegível. 

Duas semanas depois de encerradas as inscrições, no dia 21 de 

outubro, o Comandante da Aeronáutica publicou uma portaria 

200 - A instalação de um comitê de busca para a escolha do reitor do ITA era uma 
das propostas de mudanças normativas elaboradas por Michal. Quando reitor, 
o Brigadeiro Reginaldo conseguiu a aprovação dessa proposta. Ouvi de uma 
única fonte – e, ao contrário de praticamente tudo mais que está neste livro, não 
disponho de documentação comprobatória – que a reação do Brigadeiro Viana ao 
tomar conhecimento dessa proposta foi a de considerá-la “um insulto aos cabelos 
brancos que compõem o Alto Comando da Aeronáutica”. Não acho apenas crível, 
acho incrivelmente representativo dos mundos desconexos que Michal e Viana 
habitavam.  
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revogando a de 2015 e substituindo-a por outra praticamente idêntica, 

mas que suprimia o parágrafo mencionado acima. 

O jornal OVALE, que cobre a região do Vale do Paraíba, fez mais de 

uma reportagem a respeito. Numa delas, dura e crítica, em determinado 

momento o jornal dava a palavra ao advogado Dr. Gustavo Locatelli, 

apresentado como alguém “com experiência em causas envolvendo 

instituições públicas”. Dr. Locatelli viu nulidade na alteração das normas 

muito depois de publicado o edital: 

“A nulidade pode ser apontada pelo vício do ato administrativo que confere 

especificamente a um dos candidatos condição especial para participar do 

processo seletivo, contrariando disposição anterior. Entendo que há elementos 

para a nulidade da portaria e a suspensão da processo seletivo.”201

À parte a nulidade vista pelo Dr. Locatelli – e por muito mais gente 

– a situação foi mantida e Anderson tornou-se elegível. E ele foi o 

escolhido, retornando ao cargo de reitor do ITA no início de 2020, um 

ano depois que o deixara. 

Eu me pergunto se os tais exercícios oblíquos de argumentação 

como os ilustrados acima seriam empregados no Brasil pós eleição de 

Bolsonaro, em 2018. 

Presumo que muitos já não veriam necessidade deles. 

No Brasil de Bolsonaro, os escrúpulos morais que barravam a defesa 

do indefensável seriam abandonados, e palavras como inconcebível, 

inacreditável, impensável, impossível e tantas outras, perderiam 

ao menos temporariamente seus significados. Penso que se muitas 

201 - Ver: https://www.ovale.com.br/_conteudo/_conteudo/nossa_
regiao/2019/11/91230-apos-edital--aeronautica-vai-mudar-regra-para-definicao-
do-novo-reitor-do-ita.html  
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das personalidades envolvidas nesta história fossem perguntadas a 

respeito do Projeto Reconciliação nesse novo Brasil, elas simplesmente 

responderiam o que sempre acharam: que as punições haviam sido 

justas; que os punidos nada mais eram do que perigosos agitadores 

comunistas e que, portanto, jamais houve motivo ou necessidade de 

qualquer tipo de reparação a ser feita.

A última mensagem do Reitor
Depois que Michal deixou a reitoria do ITA, nunca mais voltamos a 

trabalhar juntos. Tenho orgulho em dizer que não faltaram convites por 

parte dele, mas, entre outubro de 2005 e janeiro de 2008, dediquei-me 

às atividades de implantação da UFABC, uma Universidade inovadora 

que precisávamos colocar para funcionar a partir de “um projeto 

pedagógico, uma sala emprestada e uma página em branco”, para usar 

a expressão que ouvi do vice-reitor e querido amigo, Luiz Bevilacqua.

Quando retornei ao ITA, no início de 2008, Michal havia deixado a 

função de consultor e diretor da Rosenberg & Associados para assumir 

a Presidência Executiva da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ). 

Anos mais tarde, quando ele retornou às atividades de consultor, o 

que abria a possibilidade de voltarmos a trabalhar juntos, eu estava 

envolvido com a conclusão da implantação do Campus da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP) em São José dos Campos, que dirigi 

até o final de 2012. 

Víamo-nos com regularidade, contudo. Entre 2006 e 2007, quando 

eu passava a semana em Santo André, às vezes eu ia de trem a São 

Paulo para jantar com meu amigo. Eu o levei duas vezes à UFABC. Na 

primeira, em 2006, ele compôs uma banca que trabalhou durante três 
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dias na seleção de docentes para a área de Economia, sua especialidade. 

Nessa ocasião, levei-o a conhecer as obras dos prédios que abrigariam 

o Campus de Santo André. Fiquei feliz ao constatar seu espanto com a 

magnitude do que estava sendo construído. Em 2010, quando eu era 

vice-reitor e estava exercendo a função de reitor em substituição ao 

Professor Fazzio, que se encontrava no exterior, convidei-o a proferir 

uma palestra sobre cenários econômicos, que ele deu em um auditório 

do recém-inaugurado “Bloco B”, que compunha parte do complexo 

construído em Santo André.

Na manhã do dia 18 de julho de 2013, ainda bem cedo, eu estava 

trabalhando em minha sala do ITA quando Sakane bateu na minha 

porta.

“Milioni, você está sabendo?”

Diante de meu silêncio apreensivo, pois percebi que Sakane tinha 

um semblante carregado, meu amigo não esperou a resposta.

“Michal morreu. Foi nesta madrugada.”

Lembro-me de que nos olhamos em silêncio por alguns instantes, mas 

não me lembro do que falamos. Provavelmente pedi detalhes e devo ter 

ficado sabendo que a causa foi um pico de pressão alta, problema contra 

o qual Michal lutava havia muitos anos. Talvez também tenhamos 

combinado algo sobre o enterro, em São Paulo, ao qual comparecemos 

juntos. 

Quando Sakane saiu, fiquei lá, sentado naquela cadeira daquela 

sala que eu ocupava havia quase 25 anos. Sentia-me apalermado, sem 

qualquer reação. Voltei-me para meu micro, abri meus e-mails e localizei 

a pasta “Michal Reitor”, que usei para guardar os e-mails que trocamos 

enquanto ele exerceu essa função. A última mensagem enviada por 
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mim era de 6 de novembro de 2005, um domingo. Eu cumprimentava 

Michal pela conclusão dos quatro anos que ele previra que passaria à 

frente da reitoria do ITA ao tomar posse, em novembro de 2001.

“Caro, noto na minha agenda que na semana que se inicia você completaria 

os quatro anos que previu que passaria aqui no ITA, quando tomou posse, em 

2001. O tempo em que você esteve aqui foram os melhores que o ITA viveu, ao 

menos desde 1974, quando ingressei como aluno. E a opinião não é só minha. 

Pode não ser unânime (felizmente), mas é a de todos aqueles cuja opinião eu 

respeito. Não deixaram que você completasse os quatro anos, mas Chico Buarque 

nos ensinou que as boas ideias renascem, quando cantou: ‘Já murcharam a tua 

festa, pá, mas certamente esqueceram uma semente em algum canto do jardim’. 

Essa semente há de brotar.”

Em seguida, li a resposta que recebi de meu querido amigo e eterno 

professor, que me escreveu no dia seguinte. Era a última mensagem da 

pasta e era também, e ainda é, a que guardo e releio, às vezes, quando 

me lembro do Projeto Reconciliação.

“Gostaria de externar minha admiração por sua conduta sempre correta. 

Agradeço as referências a meu respeito, lembrando apenas que ao longo de 

quase quatro anos tive a honra de liderar um processo no ITA que contou com a 

participação importante e intensa de inúmeros professores, amigos e ex-alunos, 

como você, sem a qual não teria sido possível avançar - nem teria valido a pena. 

E como valeu a pena!”

Dois olhares
No período de mais de 43 anos compreendido entre fevereiro de 1974, 

quando ingressei no ITA como aluno de graduação, e março de 2017, 

quando me aposentei como professor titular do instituto, vi passarem 
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muitos reitores pelo ITA. Nunca vi alguém mais benquisto e, sobretudo, 

mais respeitado e admirado pelos alunos, técnicos administrativos 

e professores da escola do que Michal. Da mesma forma, nunca vi 

um reitor ser demitido como ele foi. Os dois ineditismos nunca me 

pareceram independentes. 

Michal ousou de diversas formas e em muitos casos essa ousadia 

lhe rendeu aplausos entusiasmados e unânimes. Mas, quando ele 

denunciou a falta de autonomia do ITA, apontou suas consequências, 

evidenciou suas ineficiências e tentou modificar a estrutura normativa 

do instituto, mexeu em feudos que não aceitaram ter sua propriedade 

questionada. E, quando propôs o Projeto Reconciliação, ofereceu “um 

abraço amplo” estendendo a mão a pessoas que não tiveram a grandeza 

de compreender a dimensão do gesto e recusaram a oferta.

Tive inúmeras oportunidades de conversar sobre o episódio que 

narrei aqui com colegas professores e ex-alunos, além do próprio 

Michal, é claro, em busca de um balanço geral daquela experiência. Ao 

final de 2002, quando, em resposta à sua pergunta, expliquei a Michal o 

que ocorrera no ITA em 1975, ele fez a observação que reproduzo aqui, 

por oportuna:

“A ditadura acabou há mais de 15 anos. Trabalhei em Brasília por 

quase dez anos. Havia algum ranço disso, no começo, mas não há mais. 

A minha impressão é a de que esse assunto, lá, é página virada. Como 

ele pode estar tão presente aqui?” 

O raciocínio e a pergunta final pareciam procedentes então, e Michal 

não via no projeto os traços de ingenuidade que encontraria nele, em 

autocrítica, anos adiante.

Sempre que penso nesta história toda, a mim me ocorrem duas frases 
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que ouvi de Michal. Ambas já apareceram neste livro.

A primeira delas, em tom inequivocamente pessimista, eu ouvi em 

abril de 2005, enquanto aguardávamos em um restaurante a chegada de 

um convidado que acabaria por não comparecer: “o ITA perdeu”. 

De fato. O que viria a acontecer com a escola nos anos seguintes à 

saída de Michal da reitoria seria assunto para um novo livro e esse é um 

tema que não pretendo abordar aqui. É certo, contudo, que seis meses 

após sua exoneração, quase imediatamente, portanto, o Comando da 

Aeronáutica pôs em curso um processo de mudanças estruturais que 

envolveria não apenas o ITA, mas todo o CTA. Em 2006, o antigo Centro 

Técnico Aeroespacial (CTA) passou a ser o Comando-Geral de Ciência 

e Tecnologia Aeroespacial (mantendo a sigla, CTA). Três anos depois, 

o recém-criado Comando-Geral se transformaria no Departamento 

de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA). Com isso, o antigo 

CTA subiu dois degraus na estrutura da Aeronáutica em apenas três 

anos, ficando muito mais próximo da observação – e do controle – do 

Comando da Aeronáutica. 

Muita coisa mudou desde a exoneração de Michal. A impressão que 

tenho é a de que um ex-aluno que tenha cursado o ITA durante o século 

XX e depois tenha se afastado da instituição ficaria surpreso se a visitasse 

neste início da década de 2020. O ambiente daquela escola concebida 

pelo Marechal do Ar Casimiro Montenegro Filho como uma escola 

civil, tão bem descrito por Esmanhoto em seu discurso na formatura de 

25 de junho de 2005202, deu lugar a outro, em que a presença militar é 

muito mais acentuada – quando não predominante – no corpo docente, 

no discente e, principalmente, na administração.

202 - Ver Capítulo 3 deste livro.  
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A segunda frase que ouvi de Michal, em tom oposto ao da primeira, 

é aquela que encerra a sessão anterior deste mesmo capítulo. Ele 

havia deixado a reitoria do ITA havia três meses e, mesmo sem uma 

perspectiva temporal mais alongada, ao fazer uma breve reflexão sobre 

o Projeto Reconciliação, concluiu que ele “valeu a pena”. 

Antagônicas no tom, as duas frases não me parecem contraditórias. 

Do ponto de vista das vidas pessoais dos 21 ex-alunos do ITA 

infamemente punidos pela ditadura de 1964, o projeto foi um sucesso, 

como pude constatar ao acompanhar de perto vários casos específicos. 

Em um deles, o comportamento extremamente discreto do ex-aluno fez 

com que seus filhos e netos crescessem sem ter a dimensão da injustiça 

e do sofrimento pelo qual passara o pai e avô. A descoberta ganhou 

ares de revelação de um grande segredo. Na formatura de 2005, ouvi 

da filha desse aluno o relato emocionado da descoberta de que “ela era 

a filha de um herói”.

A iniciativa do ITA teve grande repercussão nos meios acadêmicos 

e na mídia. Muito maior, aliás, do que a que Michal jamais teve em 

mente, uma vez que essa repercussão foi alavancada por aqueles 

que, paradoxalmente, queriam escondê-la tanto quanto possível, 

ou simplesmente não queriam vê-la realizar-se. É sabido que ela 

inspirou ações de reparação a ex-alunos punidos pela ditadura de 1964 

promovidas por outras instituições de ensino superior. Quando fui 

a Brasília, ao final de 2013, para trabalhar no MCTI, retomei contato 

com a consultora da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, 

Dra. Janaína Abigalil. A Comissão da Verdade Michal Gartenkraut 

(CVMG), da Câmara Municipal de São José dos Campos, havia sido 

instalada e estava com seus trabalhos em andamento. Tentei explorar 
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com a Dra. Janaína a possibilidade de incluir parte dos resultados dos 

trabalhos da CVMG nos relatórios da Comissão Nacional da Verdade 

(CNV). Dra. Janaina me atendeu com a mesma gentileza e disposição 

que demonstrara desde o momento em que passou a contribuir com 

a iniciativa de Michal. Ela se interessou pela possibilidade e procurou 

me ajudar, mas nossa tentativa de concretizá-la não teve sucesso. 

De qualquer forma, foi bom retomar o contato com ela e ouvir que, 

durante o processo de criação da CNV, que ela acompanhara, o Projeto 

Reconciliação e a iniciativa do Reitor Michal Gartenkraut haviam sido 

lembrados.

Reflexões
A recusa ao “abraço amplo” proposto por Michal em 2003 seria 

reveladora e premonitória do comportamento hostil e da intolerância da 

extrema direita do espectro político a qualquer tentativa de instalação 

de um estado democrático no Brasil, assim como de qualquer visita ao 

passado que incluísse a condenação ao golpe de 1964. Se ainda estava 

retraída, em 2005, essa extrema direita se expandiria com ferocidade 

crescente nos anos seguintes. Após a conclusão das eleições presidenciais 

de 2014, em que foi derrotada nas urnas pela quarta vez consecutiva, a 

direita se aliou à extrema direita na recusa à aceitação do resultado das 

eleições. Unidas, elas engendraram uma eficiente política de boicote 

ao governo que levou ao golpe contra a Presidenta Dilma Rousseff em 

2016 e criou o cenário propício à eleição de Bolsonaro à presidência 

em 2018. O golpe contou com o apoio entusiasmado da grande mídia 

e teve como protagonista um juiz arrogante e iletrado que não atuou 

como magistrado, mas como algoz do ex-Presidente Lula, alijando-o 
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da disputa presidencial ao condená-lo sem provas e encarcerá-lo antes 

da conclusão do trânsito em julgado. Eliminar o favorito nas pesquisas 

equivaleu a fraudar o pleito, abrindo caminho para a eleição de 

Bolsonaro. Encerradas as eleições, numa demonstração de desfaçatez 

pouco explorada pela grande mídia, aquele juiz deixou a toga para 

servir ao presidente que ajudara a eleger na qualidade de seu Ministro 

da Justiça. Em 2021, contudo, soterrado em evidências, o mesmo STF 

que havia avalizado o golpe contra Dilma e a prisão precoce de Lula, 

proibindo-o até mesmo de conceder entrevistas durante o processo 

eleitoral de 2018, anulou todas as decisões daquele juiz e o classificou – aí 

sim, definitivamente, com trânsito em julgado e acórdão final publicado 

– como incompetente e parcial na condução dos processos contra o ex-

presidente. Ou, mais simplesmente, como registraram diversos órgãos 

de imprensa, o STF decidiu que aquele era um juiz ladrão203.  

Mas o mal estava feito. 

Bolsonaro era o presidente e, como tal, lideraria a sociedade brasileira 

numa trilha amarga de insensatez e de reformas econômicas e políticas 

pactuadas unicamente com as elites financeiras da extrema direita. 

Elas eliminariam direitos sociais e levariam o Brasil ao aumento da 

miséria, da violência, da desigualdade, da intolerância nos costumes 

e à transformação do país num pária internacional sem dignidade 

enquanto nação – condição da qual o governo se orgulharia, como 

registrou Ernesto Araújo, o primeiro chanceler de Bolsonaro204. Tudo 

isso, cumpre o registro, culminando com aquela que seria uma das 
203 - Ver: https://revistaforum.com.br/redes-sociais/juiz-ladrao-termo-explode-
nas-redes-apos-confirmacao-do-stf-de-que-moro-foi-suspeito-contra-lula/
204 - Ver: https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/10/se-atuacao-do-
brasil-nos-faz-um-paria-internacional-que-sejamos-esse-paria-diz-chanceler.
shtml   
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piores, senão a pior gestão mundial de uma nação frente à pandemia 

da COVID-19. Quando este livro foi concluído, o número de mortes por 

habitante no Brasil, devido ao coronavírus, era superior a 4,5 vezes (!!) 

a média mundial.

Mas há quem diga que talvez tenha sido melhor assim.

A terrível experiência que viveriam sob a presidência de Bolsonaro 

contribuiria para que os brasileiros se olhassem no espelho e finalmente 

compreendessem melhor a nação que compõem. Vimo-nos como 

realmente somos, e a imagem não era boa. O Brasil é um dos países 

mais desiguais do mundo. Temos índices elevados de violência, 

intolerância, misoginia, homofobia e racismo, e parece difícil discordar 

daqueles que afirmam que nossas instituições, notadamente a Justiça, 

estão estruturadas basicamente para manter esse perverso status quo. 

Talvez ninguém tenha sintetizado isso com mais precisão e poesia 

do que Gilberto Gil e Caetano Veloso na música “Haiti”, de 1993. Ela 

alude ao episódio conhecido como “Massacre do Carandiru”, ocorrido 

em 1992, quando a Polícia Militar de São Paulo invadiu uma prisão e 

matou 111 presos. 

No Brasil que os brasileiros viram no espelho, não surpreende o fato 

de que ninguém jamais tenha sido punido. Gil e Caetano explicaram a 

razão: 

“Cento e onze presos indefesos

Mas presos são quase todos pretos

Ou quase pretos

Ou quase brancos, quase pretos de tão pobres

E pobres são como podres

E todos sabem como se tratam os pretos”
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Ao promover o golpe de 2016 para retomar o poder que o eleitor lhes 

havia negado nas urnas, a direita e a extrema direita romperam o pacto 

democrático estabelecido com a derrubada da ditadura e a promulgação 

da Constituição de 1988. Ao fazê-lo, reafirmaram a posição histórica de 

oposição a qualquer compromisso com a democracia. 

Os fatos narrados neste livro talvez nada mais sejam do que um 

simples corolário dessa constatação. 

Nosso aperfeiçoamento civilizatório enquanto nação não será 

alcançado através de gestos em que ex-torturados estendem a mão a 

ex-torturadores impunes.

Que recusam a oferta.
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Anexo 1: Fotos de reuniões do Grupo dos 
Sábados

 

FOTO 1: O Grupo dos Sábados reunido com todos presentes menos o autor 
da foto, Milioni (Em pé: Ferolla, Cecchini, Esmanhoto, André, Emanuel, Salazar, 
Pazini, França Leme, Gilcio. Agachados: Dino, Taube e Hermano).

 

FOTO 2: Membros do GS reunidos na companhia do vice-presidente da AEITA, 
Prof. Nizam Omar (Esmanhoto, Omar, Gilcio, André, Taube, Salazar, Pazini e 
Hermano).
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Anexo 2: Fotos da Sessão da Comissão de 
Anistia de 03/03/2005205

FOTO 1: Reitor Michal e Ministro Thomaz Bastos, primeiro e terceiro a partir 
da esquerda.

FOTO 2: Da esquerda para a direita: Tokoro, Ezequiel, Salazar e Esmanhoto

205 - Fotos retiradas do portal sitevelho.ita.br/online/2005/noticias05/anistia.htm, 
acesso em 14/08/2020.  
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FOTO 3: Na primeira fileira, da direita para a esquerda: Michal, Salazar, 
Ezequiel, Tokoro, Brigadeiro Costa Filho (representante do DEPED) e Lúcio 
Lima (representante da AEITA). Esmanhoto está atrás de Michal. A seu lado, a 
Embaixatriz Ana Amorim e, em seguida, o Deputado Jorge Bittar, ex-aluno do ITA

FOTO 4: O Ministro Marcio Thomaz Bastos cumprimenta os ex-alunos do ITA 
punidos pela ditadura. Ao fundo, à direita, Pedro John Meinrath
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Anexo 3: Fotos da Sessão da Comissão de 
Anistia de 19/05/2005

FOTO 1: O Vice-Presidente e Ministro da Defesa, José Alencar, cumprimenta o 
Reitor Michal Gartenkraut. Ao fundo, entre ambos, o Deputado Federal e ex-aluno 
do ITA, Jorge Bittar.

FOTO 2: Gilcio Roberto Amaral Martins discursa na reunião da Comissão de 
Anistia em que ele, 14 outros alunos e dois professores do ITA foram anistiados.

Fotos: A
cervo Esm

anhoto
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Anexo 4: Fotos da solenidade de formatura

FOTO 1: Os seis formandos ouvem o hino nacional. Da esquerda para a 
direita: Salazar, Tokoro, Trevisan, Ezequiel, Esmanhoto, Hermano (representante 
de Farias) e Farias (na cadeira de rodas).

FOTO 2: Os formandos ao início da cerimônia

Fotos: A
cervo Esm
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Foto 4: O Prof. Cecchini, homenageado pelos formandos.

Foto 3: Salazar faz o juramento dos formandos
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Foto 5: Ezequiel entrega uma 
placa em homenagem ao Prof. 
Cecchini.

Foto 6: Esmanhoto, o orador da 
turma.

Foto 7: O pronunciamento do 
Reitor Michal Gartenkraut
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Anexo 5: Maurício Pazini Brandão
O bixo Kohoutek

Nos primeiros dias de fevereiro de 1974, um jovem de 17 anos recém 

aprovado no vestibular do ITA foi deixado pelos pais na entrada do H8, 

o prédio da moradia dos estudantes do ITA, em São José dos Campos. 

O jovem despediu-se dos pais e saiu do carro com uma mochila, uma 

mala e uma imensa régua T que ele só tinha uma pálida ideia de para 

que servia, mas, como havia sido previamente instruído a trazer uma, 

ele trouxe. 

O Centro Acadêmico enviara uma carta a cada aluno aprovado 

no vestibular com instruções sobre onde ir, quando chegasse ao H8, 

para que fosse designado preliminarmente a um apartamento da 

moradia estudantil onde passaria as primeiras noites. Mais tarde, 

os próprios calouros poderiam se distribuir do jeito que quisessem, 

pois a administração dessa moradia era responsabilidade do Centro 

Acadêmico. Ele pretendia cumprir as instruções, mas não teve tempo. 

Foi capturado no meio do caminho por dois veteranos do segundo ano 

que ele aprenderia a chamar de “chacais”, em obediência às tradições 

iteanas que incluem gíria e nomenclatura próprias. Os chacais estavam 

excitados.

“Ele chegou, ele chegou, o bixo Kohoutek chegou!”

No ano anterior, um astrônomo checo chamado Kohoutek localizara 

um cometa que se aproximava da Terra. O cometa foi batizado com 

seu nome e Kohoutek previu que ele teria um brilho tão intenso que 

iluminaria as noites e seria visível no céu, a olho nu, até durante o 

dia. Todos se prepararam para um grande espetáculo que, todavia, 

não ocorreu. Para desapontamento geral, o astrônomo se equivocou 
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nas estimativas de intensidade de brilho e proximidade. Acabou que 

o cometa só foi visível à noite e, mesmo assim, apenas com o auxílio 

de equipamentos, como luneta ou telescópio. Inevitavelmente, virou 

uma piada. Por algum tempo, qualquer expectativa não confirmada era 

chamada de Kohoutek.

A tradição iteana é a de que cada calouro – que é chamado de “bixo”, 

escreve-se assim mesmo, com “x” – deve receber um apelido pelo qual 

será conhecido. Alguns apelidos não “pegam”, mas há casos em que 

eles pegam tanto que é comum os colegas, com o tempo, esquecerem-se 

do nome real de um aluno, que fica conhecido unicamente pelo apelido. 

O apelido “Kohoutek” estava reservado para um calouro que era 

muito esperado pelos chacais: Maurício Pazini Brandão.

Pazini, como ele seria conhecido, ficara famoso ao participar de um 

programa de televisão apresentado por Sílvio Santos no qual respondia 

questões relativas à chamada “corrida espacial” entre americanos e 

soviéticos, uma das faces da guerra fria. Quando concluiu o ensino 

hoje chamado de fundamental, Pazini ingressou no ensino médio da 

EsPCEx, Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Talvez por isso, 

em uma das ocasiões, ele foi ao programa Sílvio Santos fardado.

Em fevereiro de 1974, os alunos do ITA estavam revoltados com um 

fato que ocorrera no final do ano anterior, na formatura da turma que 

completou o CPOR em dezembro de 1973. Nela, num determinado 

momento da cerimônia em que há um desfile em que cada formando 

presta uma continência individualmente, o que implica grande 

visibilidade pessoal, três alunos fizeram-no com a mão esquerda, 

contrariando o protocolo militar que reza que a continência se presta 

com a mão direita. O gesto foi considerado ofensivo e os três alunos 
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foram desligados do CPOR e do ITA. 

A revolta era menos pelo desligamento do CPOR, de difícil 

questionamento, mas pelo desligamento também do ITA. Até aquele 

momento, CPOR e ITA eram coisas independentes. O CPOR não era 

obrigatório, um aluno do ITA que tivesse alguma restrição física ou 

já houvesse prestado o serviço militar não precisava cursá-lo, e um 

eventual insucesso no curso do CPOR não implicava desligamento do 

ITA.

Era esse o cenário que fazia com que a chegada de Pazini fosse muito 

ansiada pelos chacais. Ele apresentara-se na TV fardado, portanto, 

tinha alguma identificação com os militares. À época, militares eram 

sinônimo de ditadura e, para piorar as coisas, a ditadura, como viam os 

alunos do ITA, tinha acabado de desligar três alunos do ITA por conta 

de um problema ocorrido no âmbito do CPOR.

Havia uma série de trotes pré-preparados esperando por aquele 

aluno muito especial, Pazini, que pagaria o preço de ter uma imagem 

pré-definida e de estar chegando ao ITA naquele momento. Tanto assim 

que já havia até um apelido esperando por ele. 

Ocorre que aquele jovem de 17 anos recém-chegado ao H8, assustado 

com a abordagem amedrontadoramente alegre dos chacais, não era 

Pazini. De fato, ele nem sabia quem era Pazini, só descobriria isso vários 

dias depois.

Inexperiente e desinformado das máximas iteanas que não se 

preocupam em guardar aderência à lógica – por exemplo, “um bixo 

será sempre um bixo”, ou, “nenhum veterano jamais foi um bixo” – o 

jovem tentou argumentar, sacou sua carteira de identidade e exibiu-a 

aos veteranos. Ele não era Pazini.
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Grave engano. Depois de esboçar um brevíssimo instante de 

desapontamento, os chacais se entreolharam e, rapidamente, concluíram 

que aquele documento era uma óbvia fraude. Como tal, ele foi 

apreendido, e só seria devolvido ao garoto, para seu desespero, vários 

dias mais tarde. Momentos depois, o agora bixo Kohoutek estava nu, 

no banheiro de um apartamento qualquer do H8. Sem a menor ideia de 

onde poderiam estar sua mochila, sua mala, sua régua T e sua carteira 

de identidade, ele estava deitado entre dois chuveiros, um com a água 

quente, que lhe caia na cabeça, e o outro com a água fria, que lhe caía 

nos pés. Tinha na boca uma lâmpada e seu objetivo era fazer com que 

ela se acendesse por diferença de potencial térmico. Ele não poderia sair 

dali enquanto isso não acontecesse – ou, é claro, até que os chacais se 

cansassem de rir da situação.

Nos dois primeiros dias e nas duas primeiras noites que aquele jovem 

passou no H8, para todos os efeitos, ele foi Pazini, o bixo Kohoutek. 

Como tal, foi alvo central de todas as brincadeiras e de todos os trotes.

Até que, então, três dias depois, Pazini chegou.

O jovem foi esquecido imediatamente. Nem apelido ele tinha 

mais, pois o que lhe fora designado era agora de Pazini. Como todo 

bixo tem que ter um apelido, um veterano meio sem saco batizou-o 

de “Kohoutek-linha”, aludindo a algo comum na engenharia, que é 

chamar uma variação qualquer de uma entidade original com o nome 

dessa entidade acrescentado de um apóstrofo, que é dito “linha”. 

Mais tarde, numa reunião da comissão de trote, os veteranos 

concluíram que aquela solução não era boa, daria confusão. Então, 

mudaram o apelido do jovem, que passou a ser o “bixo Filé”. O 

“espírito” do apelido, expressão usada para aludir à sua justificativa, 
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seria o de fazer um trocadilho com o seu nome. Sonoramente, a locução 

apelido-nome do jovem lembrava “filé mignon”. Com o nome real, Filé 

Milioni. 

Aquele jovem era eu.

Do curso do ITA ao episódio do jornal
A chegada de Pazini foi, para mim, um grande alívio imediato. Fui 

promovido de “o bixo na berlinda” para “um bixo qualquer”, situação 

muito mais cômoda do que a anterior. Mas ela causou em mim uma 

solidariedade espontânea a ele, cevada no fato de que, por pouco mais 

de 48 horas, para todos os efeitos, eu fora ele e, portanto, sabia pelo que 

ele passava. Presumo que isso tenha acabado por nos causar alguma 

aproximação preliminar. 

Mas só alguma. 

Ao longo do curso do ITA, Pazini e eu sempre pertencemos a grupos 

muito distintos de amigos. Víamo-nos pouco e pouco nos falávamos. 

Ao final de 1977, comecei a namorar uma jovem que era filha de um 

professor do ITA que tinha alguma ligação pessoal com o pai de Pazini. 

Era comum irmos juntos à casa desse professor, onde jantamos diversas 

vezes. Isso aumentou nossa aproximação.

Depois de formados, no início dos anos 1980, casei-me com aquela 

jovem e Pazini casou-se com uma jovem de Ribeirão Preto. Mais ou 

menos à mesma época, fomos ambos pais de dois filhos – ele, um casal, 

eu, duas meninas. Era comum, então, convidarmo-nos mutuamente 

para as inevitáveis festinhas de aniversários infantis.

Em 1983, fui fazer meu doutorado na Northwestern e Pazini foi 

fazer o dele em Stanford. Retornamos ao Brasil em 1987 e fomos ambos 
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trabalhar no ITA, eu como professor e Pazini como instrutor e chefe 

da Divisão de Aeronáutica. Ao final da década de 1980, eu havia me 

aproximado do SindCT206 que, à época, publicava um jornal que tinha 

uma sessão chamada “Ponto e Contraponto”. Alguém defendia um 

ponto de vista sobre um tema qualquer numa página e outra pessoa, 

com espaço idêntico, defendia o oposto na página ao lado. Um dia, um 

dos diretores me propôs um tema e sugeriu que eu convidasse um civil 

e um militar do ITA para escrever as visões opostas. Já não me lembro 

qual era o tema, mas lembro-me de ter convidado Pazini para escrever 

a visão militar. Pazini aceitou, o jornal foi publicado e a discussão 

não teve qualquer repercussão, a ponto de nem sequer conseguir me 

lembrar do que se tratava. Mas Pazini foi severamente criticado por 

seus superiores. Foi aberto algum tipo de inquérito, ou processo, e ouvi 

dele, preocupado, que as chances de ele receber algum tipo de punição 

eram grandes. Ele temia o efeito que isso teria na sua carreira. Lembro-

me de ele me dizer que seus superiores julgavam que ele havia “caído 

numa armadilha”. 

Bem, se armadilha houvera, o responsável por ela era eu. 

Então, escrevi uma carta ao diretor geral do CTA que, à época, era 

alguém que eu não conhecia. Tratava-se do Brigadeiro Ferolla, o mesmo 

que aparece nesta história. Escrevi a ele que meu propósito não fora o 

de fazer uma armadilha a ninguém, mas que, se armadilha houvera, 

ainda que involuntária, então, o responsável por ela era eu. Portanto, se 

alguém tivesse que ser punido, esse alguém também era eu. 

Telefonei a Pazini e pedi a ele para passar na minha sala, no ITA, 

206 - SindCT – Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na Área de 
Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial  
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quando ele tivesse uma oportunidade. Quando ele foi lá, entreguei-lhe 

a carta sem qualquer preâmbulo ou explicação, apenas pedi que ele a 

lesse. Era um texto curto. Ao término da leitura, que ele fez sentado na 

cadeira que ficava à frente da minha mesa, ele permaneceu circunspecto, 

mas me pareceu emocionado. Levantou-se, e disse apenas: 

“Armando, obrigado. De você, eu não esperaria nada diferente 

disso”. 

Não sei dizer se aquela minha carta foi lida por alguém ou juntada 

ao processo, mas acompanhei os desdobramentos e o fato é que Pazini 

não foi punido. 

Felizmente, nem eu.

No Grupo dos Sábados
Conquanto nossas visões sobre o mundo fossem crescentemente 

divergentes – começando pelo ITA, nossa escola de origem e nosso 

local comum de trabalho, mas com extensões à política, religião, 

futebol, enfim, tudo – sempre tive a impressão de ter em Pazini 

um interlocutor leal. Irredutível, mas leal. De fato, não consigo me 

lembrar de alguma mudança de opinião dele sobre qualquer assunto. 

Pelo contrário, suas opiniões pareciam se manter sempre as mesmas, 

apenas cada vez mais arraigadas.

Fiquei feliz, portanto, em tê-lo como colega do Grupo dos Sábados. 

Mas também me preocupei com as possíveis consequências para 

a sua carreira, quando o Brigadeiro Bambini golpeou a bela ideia, 

transformando-a, unilateralmente, numa disputa diametralmente 

oposta à concepção original do Reitor Michal. 

Por isso, quando li o artigo de Pazini “A distorcida reconciliação 
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iteana” na Folha de S. Paulo, do dia 7 de novembro de 2005, não fiquei 

surpreso. É fato que estranhei o tom. Acusar alguém de mentiroso, 

sendo esse alguém um professor universitário vinte anos mais velho 

do que ele, e fazê-lo diretamente, publicamente, não me parecia o estilo 

de Pazini. Também é fato que discordei de tudo. Mas, afinal, discordar 

em tudo sempre fora a regra, entre nós. E não achei desleal. À parte o 

tom inapropriado, a meu juízo, o que se deu foi que o cidadão Pazini 

leu algo no jornal (o artigo de Cerqueira Leite), não gostou, escreveu 

uma resposta e a enviou ao mesmo jornal, que a publicou. Nada a ser 

condenado, do ponto de vista da formalidade do processo.

Seja como for, o desfecho do Projeto Reconciliação não contribuiu 

para que nos aproximássemos mais, naturalmente. 

Vários anos se passaram em que quase não nos vimos.

O passado mais recente
Em 2015, eu estava trabalhando no MCTI207, em Brasília, onde 

ocupava uma das Secretarias, quando chegou a mim a informação de 

que Pazini e alguns colegas haviam concebido uma invenção inovadora, 

que tinha boas perspectivas de se transformar num produto de alto 

impacto comercial. Não foi Pazini quem me procurou, a informação 

chegou a mim por outros caminhos. Pedi ao competente corpo técnico 

do ministério uma pesquisa preliminar sobre o assunto, e o resultado 

dela me convenceu de que a ideia tinha perspectivas interessantes. 

Então, telefonei a Pazini e fiz-lhe um convite para que fizesse uma 

apresentação sobre seu produto no MCTI. Ele foi, fez a apresentação 

e, pelo que pude acompanhar, meus colegas de ministério ficaram 

207 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.  
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impressionados com o que viram e ouviram. 

Mais de cinco anos depois, não fui capaz de compreender a razão 

pela qual a ideia que ele nos apresentou não se transformou no produto 

comercial esperado. 

Minha primeira passagem pelo MCTI encerrou-se ao término de 

2015, mas retornei ao mesmo ministério no primeiro semestre de 

2018. Num dos últimos dias em que eu estava em Brasília, recebi uma 

ligação de Pazini. Ele estava na Capital Federal e queria saber se eu 

estava disponível para jantar com ele naquela noite. Eu estava, e nós 

jantamos. No jantar, falamos sobre vários assuntos e percebemos 

que divergíamos ainda mais sobre cada um deles, sem exceção e sem 

qualquer surpresa, de parte a parte. 

Ao final, como sempre, abraçamo-nos como os dois velhos amigos 

que éramos, e cada um seguiu seu caminho.
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Anexo 6: Reflexões sobre duas biografias de 
Casimiro Montenegro Filho208

Por: Armando Z. Milioni, janeiro de 2007

Em setembro de 2003 o ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), 

sua fundação de apoio FCMF (Fundação Casimiro Montenegro Filho) 

e a Embraer se uniram para convidar o escritor Fernando Morais a 

escrever a biografia de Casimiro Montenegro Filho, como parte das 

comemorações referentes ao centenário do nascimento do Marechal-

do-Ar, ocorrido em 2004. 

Previsto para ser lançado em 2004, o livro “Montenegro” (doravante, 

[1]) atrasou e só saiu em novembro de 2006. Poucas semanas antes disso, 

contudo, para a surpresa de muitos, foi publicado um segundo livro 

(doravante, [2]) exatamente sobre o mesmo assunto. Esse segundo livro 

é de autoria de Ozires Silva e Décio Fischetti, respectivamente último e 

penúltimo presidentes da AEITA (Associação dos Engenheiros do ITA).

Ozires e Décio sabiam da existência do livro de Fernando Morais que, 

aliás, fora escolhido para escrevê-lo por sugestão encaminhada pela 

própria família Montenegro, que desejava maximizar a disseminação 

pública da grande obra de Casimiro. Esse objetivo foi plenamente 

atingido, uma vez que o livro de Fernando Morais terminou 2006 e 

iniciou 2007 frequentando diversas listas de mais vendidos. 

Torna-se inevitável, portanto, responder à seguinte pergunta: o que 

208 - [1] – “Montenegro – As aventuras do Marechal que fez uma Revolução nos 
Céus do Brasil”, Fernando Morais, Editora Planeta, 1ª edição, 2006; e 
      - [2] – “Casimiro Montenegro Filho – A trajetória de um visionário – Vida e 
obra do criador do ITA”, de Ozires Silva e Décio Fischetti, Bizz Editorial, 1ª edição, 
2006.  
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motivou Ozires e Décio a escrever um segundo livro sobre o mesmo 

assunto? 

Li os dois livros em busca da resposta. Ao término das leituras, 

decidi registrar nestas reflexões as minhas impressões daquilo que eu 

presumo sejam ao menos alguns dos elementos da resposta.

O livro de Fernando Morais é um livro escrito por um profissional, e 

dos bons. A leitura, que flui com naturalidade, me foi muito agradável. 

Não posso dizer o mesmo do livro de Ozires e Décio, que enfrentei 

valentemente até o final, mas com muita dificuldade. Ouvi de um amigo 

a apreciação que me pareceu definitiva: não parece um livro; parece 

um amontoado de notas reservadas para a futura redação de um livro. 

Concordo, e acrescento: os autores poderiam ter sido mais generosos 

com os leitores, providenciando uma revisão mínima que os poupasse 

de frases como esta:

“Mas evidentemente, um grupo privilegiado de professores, alunos e 

oficiais de alto nível não poderiam (sic) ser considerados completamente 

alienados. Haviam (sic) sim, opiniões e teses com todos os sabores e 

temperos” ([2], pág. 142). 

Três linhas e trinta palavras suficientes para conter erros elementares 

de regência e concordância, para não falar nos de pontuação. E essa 

ilustração, infelizmente, não constitui exceção, mas regra que permeia 

todo o texto. Nenhum leitor deveria ser submetido a tal constrangimento 

que fica notavelmente paradoxal, registre-se, em um livro que enaltece 

a educação, descrita pelos autores como investimento “que volta 

milhares de vezes” ([2], pág. 173). 

Mas as diferenças entre os dois livros vão muito além de questões de 

forma e estilo. 
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Em meados da década de 1960 o ITA viveu um dos momentos 

mais agudos de sua história, quando as divergências de opiniões entre 

Casimiro Montenegro Filho e Eduardo Gomes a respeito do ITA e do 

CTA (Centro Técnico Aeroespacial) atingiram o seu ápice. 

Fernando Morais vai a fundo nesse tema e revela que, a partir de um 

determinado momento, Eduardo Gomes se transformou no vilão da 

vida de Casimiro. Por exemplo, a história que ele nos conta a respeito da 

forma com que o então Ministro Eduardo Gomes substituiu Casimiro 

Montenegro Filho por Castro Neves na Direção do CTA em fevereiro de 

1965 é, sobretudo, a história de uma traição. 

Ozires e Décio dão um tom bem mais ameno às divergências entre 

Montenegro e Gomes e registram apenas que “em fevereiro de 1965, 

Montenegro foi substituído pelo Brigadeiro Henrique de Castro Neves 

na Direção do CTA, por decisão do Ministro” ([2], pág. 143).

E os dois livros divergem radicalmente quando chegam a seu ponto 

mais nevrálgico e relatam a história por trás da exoneração de Castro 

Neves, 14 meses mais tarde, em abril de 1966, substituído na Direção do 

CTA pelo Coronel Paulo Vítor, que Ozires e Décio descrevem – atenção 

para a frase – como “conhecido e respeitado nos meios militares, 

principalmente porque fora o companheiro do Major Haroldo Velloso, 

na rebelião de Jacareacanga contra o Presidente Juscelino” ([2], pág. 

147).

Com relação a esse episódio, o livro de Fernando Morais conta a 

história dos esforços do reitor do ITA, Charly Kunzi, que teria conseguido 

uma audiência quase secreta com o Presidente da República, General 

Castelo Branco, a quem relatou diretamente os problemas que o ITA 

vinha sofrendo. Dias depois desse encontro, numa segunda audiência, 
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agora com o alto escalão da Aeronáutica, Kunzi teria selado o pacto em 

que pediria demissão do cargo de reitor do ITA para criar um ambiente 

que permitisse a exoneração de Castro Neves.

Ozires e Décio dedicam o maior capítulo de seu livro (“O desvio 

de rota em 1964”, [2], págs. 141 a 168) a esse mesmo assunto, mas 

ignoram completamente o papel de Kunzi, cujo nome aparece uma 

única vez no livro todo, num parágrafo de três linhas. Na versão deles, 

a solução se deu por iniciativa dos Capitães Dutra e Pacitti, os quais, 

“evidentemente sem o conhecimento de Castro Neves” ([2], pág. 146), 

procuraram diretamente o Ministro Eduardo Gomes, que os teria 

recebido amistosamente e ouvido o relato a respeito dos desmandos 

de Castro Neves no CTA, ao término do qual, teria perguntado: “Muito 

bem! Qual é o nome que vocês sugerem para a Direção do CTA?” ([2], 

pág. 147).

As diferenças entre as versões são, no mínimo, muito intrigantes, e 

ensejam duas questões. A primeira diz respeito à veracidade de cada 

uma delas. A segunda, às escolhas feitas pelos autores em seus livros.

Ouvi o Professor Kunzi contar a sua história em público diversas 

vezes, tendo-o feito, inclusive, em reuniões da AEITA presididas por 

Ozires ou Décio. Não há hipótese, portanto, de que a versão dele não 

seja do conhecimento desses autores. Sabe-se haver quem não acredite 

na história de Kunzi, mas não tenho conhecimento de que ele tenha sido 

contestado publicamente em alguma das ocasiões em que a narrou. 

Kunzi manteve sua história em segredo ao longo de toda a ditadura, 

por mais de duas décadas, portanto, quando então a relatou a Pedro 

John Meinrath e Raimundo Rodrigues Pereira. Ex-iteano que não se 

formou engenheiro por ter sido desligado por motivos políticos em 1964, 
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Raimundo é jornalista conhecido e muito respeitado. Pedro John que, 

assim como Ozires e Décio, também foi presidente da AEITA, formou-

se engenheiro no ITA em 1959 e fez uma longa carreira no Grupo Abril, 

fato que, se não o transformou propriamente em um jornalista, ao 

menos o aproximou do meio. Por tudo isso, pelas pessoas que são, pelas 

histórias que construíram, e até pelas idades que têm, Raimundo e Pedro 

John não são pessoas facilmente ludibriáveis. Raimundo, registre-se, é 

profissional com décadas de experiência na coleta de depoimentos e na 

cuidadosa verificação de sua consistência. Ele e Pedro John acreditam 

na história de Kunzi que, de acordo com o último, se encaixa com todos 

os demais fatos conhecidos em torno do episódio. 

A versão de Dutra e Pacitti tem pelo menos dois problemas. O 

primeiro deles é que a sua veracidade supõe uma insubordinação, coisa 

rara, e falta grave, entre os militares fiéis à disciplina, já que ela se baseia 

no atrevimento de dois capitães que procuraram diretamente o Ministro 

da Aeronáutica, sem o conhecimento da direção do CTA, para tratar de 

questão militar e profissional pertinente àquele centro. O segundo é que 

a descrição da reação de Eduardo Gomes ao fato não condiz com tudo 

o que se sabe, e se diz, a respeito do ministro. Dias antes da demissão 

de Castro Neves, por exemplo, Eduardo Gomes dissera, pessoalmente, 

a Kunzi que “O Brigadeiro Castro Neves é um grande oficial. Ele sabe o 

que está fazendo e tem a minha total confiança” ([1]. Pág. 291).

Por outro lado, e acima de tudo, simplesmente não parece razoável 

supor que pessoas como Kunzi, Pacitti e Dutra sejam capazes de forjar 

histórias falsas, a partir do nada, apenas para nelas figurarem como 

protagonistas da desejada substituição de Castro Neves na direção 

do CTA. O mais provável, presumo eu, é que as duas histórias sejam 
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verdadeiras, ainda que nenhuma delas, talvez, tenha se dado exatamente 

como nos foram narradas. 

Ainda no terreno das hipóteses, o que parece mais razoável é supor 

que a decisão da substituição de Castro Neves por Paulo Vítor não 

tenha sido decorrência de uma única iniciativa, como a de Kunzi, ou a 

de Dutra e Pacitti, mas de ambas, assim como possivelmente de outras 

que não deixaram registro.

Isso tudo nos remete à segunda questão intrigante, que é a da escolha 

de versões feita pelos autores em seus livros.

A diferença de versões, aqui, atinge outra proporção, já que o papel 

de Eduardo Gomes em cada uma delas é completamente distinto. 

Na versão de Ozires e Décio, ele é o autor soberano da decisão da 

substituição de Castro Neves. Na de Fernando Morais, ele é o derrotado 

do episódio, sucumbindo a pressões que envolveram o Presidente da 

República e o alto comando da Aeronáutica.

Não se trata de uma questão menor, uma vez que as divergências 

entre Casimiro Montenegro Filho e Eduardo Gomes não parecem ter 

terminado com as mortes de ambos. De fato, elas estão presentes, hoje, 

no dia a dia do ITA, senão vejamos.

Quais seriam, por exemplo, as posições de Montenegro e Gomes 

sobre a obrigatoriedade do CPOR para os alunos do ITA, que impede 

que jovens brasileiros talentosos e com grande potencial científico, mas 

com algumas restrições físicas, ou mesmo sem elas, mas com a altura 

inferior a certo limite, ou o peso fora de certa faixa, sejam alunos do 

instituto? 

Ainda no mesmo tema, quais seriam as posições de Montenegro 

e Gomes sobre a subordinação do calendário do ITA aos interesses 
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do calendário do CPOR, que continua gozando de prioridade sobre 

aquele, mesmo depois da Congregação do ITA ter se manifestado 

contrariamente a essa relação de precedência, cuidando de apontar os 

inconvenientes acadêmicos dela decorrentes?

E quais seriam as posições de Montenegro e Gomes sobre a ideia de 

que o reitor do ITA fosse escolhido a partir de uma lista tríplice formada 

por um Comitê de Busca, norma que o Reitor Michal Gartenkraut 

(novembro/2001-julho/2005) tentou implantar sem sucesso?

Aliás, no conhecido episódio da exoneração sumária do Reitor 

Michal pelo Comandante da Aeronáutica, feita sem a cortesia de uma 

consulta prévia, ou mesmo uma comunicação à Congregação do ITA, e 

simplesmente ignorando, deixando sem resposta os protestos públicos 

desta e do Conselho da Reitoria do ITA, reconhecemos os traços e 

a maneira de agir de quem? De Casimiro Montenegro Filho? Ou de 

Eduardo Gomes?

A propósito de tais questões, cabe lembrar o pronunciamento da 

própria família Montenegro. Em março de 2005, conhecedora das agruras 

pelas quais passava o Reitor Michal em suas tentativas de restaurar 

os valores históricos do ITA enquanto buscava, simultaneamente, a 

autonomia desejada por Montenegro, em carta aberta, ela registrou: 

“Temos certeza de que o Brigadeiro Montenegro estaria vivendo 

momentos de satisfação se pudesse acompanhar os fatos e os feitos 

da gestão competente que o atual reitor do ITA, Professor Michal 

Gartenkraut vem realizando. A Família Montenegro gostaria de deixar 

registrada a sua admiração pelo empenho do Professor Michal em 

garantir a excelência do ITA. A nossa esperança é que esta e outras 

grandes fases da instituição sejam narradas com a merecida propriedade 
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na biografia do Marechal que será lançada pelo escritor Fernando 

Morais.”

A esperança da família Montenegro não se concretizou, uma vez 

que Fernando Morais optou por não incluir em sua história a saga 

da passagem de Michal pela reitoria do ITA. Não obstante, o autor 

prestou ao ex-reitor uma singela homenagem, agradecendo-o em seu 

livro e citando-o como “um legítimo herdeiro do espírito de Casimiro 

Montenegro Filho” ([1], pág. 324). 

Em 31 de março de 1964, segundo alguns, em 1º de abril, segundo 

outros, o Brasil viveu um momento político que Fernando Morais, que 

optou em seu livro pela versão em que o problema do ITA é resolvido 

pelo seu reitor e na qual Eduardo Gomes é o vilão que sai derrotado, 

chama de “golpe”. Ozires e Décio, que ignoraram a participação do 

reitor do ITA e optaram pela versão em que o problema é resolvido 

exclusivamente por militares e Eduardo Gomes sai ileso, chamam de 

“revolução”.

Essa diferença, nada sutil, de nomenclatura talvez sirva como 

a metáfora perfeita do conflito entre Casimiro Montenegro Filho e 

Eduardo Gomes, que ainda divide corações e mentes e, como visto 

acima, não poderia estar mais presente, no ITA, hoje. 

Casimiro Montenegro Filho dizia que o ITA tinha por missão 

a formação de “técnicos competentes e cidadãos conscientes”. Se, 

paradoxalmente, quanto à excelência acadêmica, a escola talvez viva, 

hoje, alguns de seus melhores dias, assegurando a primeira metade 

do lema, é possível que ela nunca tenha se encontrado tão distante da 

segunda. 

Mas talvez esse paradoxo não seja tão surpreendente, conhecidas as 
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condições de contorno. Ou será que no CPOR do CTA os alunos recebem 

lições de cidadania consciente, sendo estimulados a desenvolver suas 

opiniões próprias e isentas a respeito, por exemplo, do que ocorreu 

entre março e abril de 1964: golpe ou revolução?

Golpe, ou Revolução?

Casimiro Montenegro Filho, ou Eduardo Gomes?

Ingressei no ITA em março de 1974, como aluno de graduação. Lá 

me formei, lá conclui meu mestrado e de lá sou professor desde 1981. 

Minha ligação com a escola, portanto, se estende ao longo de quase 33 

anos ininterruptos. Sou testemunha de que, ao longo desses anos todos, 

a queda de braço entre os seguidores de Casimiro Montenegro Filho e 

de Eduardo Gomes jamais se encerrou.

A passagem de Michal pela reitoria do ITA talvez tenha sido o 

momento em que a instituição mais se aproximou dos ideais de Casimiro 

Montenegro Filho, desde que Eduardo Gomes o expulsou do CTA, no 

início de 1965. Haja vista a carta aberta da própria família Montenegro 

a respeito. Infelizmente, contudo, no episódio de sua demissão, vemos 

uma ação do Comando da Aeronáutica marcada de forma inexorável 

pelo modo de agir e pela fidelidade aos propósitos de Eduardo Gomes.

Como é sabido, contrariando a decisão da maioria da diretoria da 

AEITA, Ozires e Décio levaram em frente a proposição rejeitada pela 

diretoria e empenharam a associação na construção da estátua de 

Casimiro Montenegro Filho que, curiosamente, hoje adorna a Praça 

Eduardo Gomes, endereço do CTA. Ouvi de mais de um amigo que a 

homenagem era pífia, posto que, ao contrário da rosa do poema, uma 

estátua é uma estátua, mas apenas isso, tão somente, e nada mais do 

que uma estátua. 
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Cabe uma pergunta: qual o sentido de sua existência, se quem manda, 

hoje, no Comando da Aeronáutica, é Eduardo Gomes? 

E cabe outra: qual o exato significado de um livro que, pretensamente 

dedicado à memória de Casimiro Montenegro Filho, opta, em seu 

momento nevrálgico, pela versão da história que preserva e isenta, de 

fato, a memória de Eduardo Gomes?

Quem sabe não esteja exatamente nesse ponto a resposta à pergunta 

formulada no início destas reflexões...

Que terminam com a minha recomendação, a quem teve paciência de 

lê-las até aqui, pela leitura dos dois livros. São pontos de vista diferentes 

e que merecem ser visitados pelos que se interessam pelas histórias do 

ITA e do Brasil. Creio que qualquer leitor, independentemente de sua 

tendência política ou ideológica, perceberá, em ambas, duas maneiras 

distintas de ver o mundo e cada um se identificará mais com uma, ou 

mais com outra.

No meu resumo particular, essas histórias podem ser sintetizadas 

pelas frases abaixo, que selecionei em cada um dos livros. 

Ozires e Décio nos contam uma história em que:

“A revolução de 1964 ... atingiu o ITA ... Os militares haviam tomado o poder, 

a partir do clamor, (Sic, para a pontuação) que o caos vigente no governo João 

Goulart causara sobretudo a (Sic) hierarquia civil e militar” ([2], pág. 142). 

Fernando Morais nos conta outra história. Nela, o tom é dado pela 

frase que sai diretamente do caderno de notas de Casimiro Montenegro 

Filho: 

“O Brigadeiro Eduardo Gomes deu uma força enorme ao Burnier e a seu 

grupo. Eles tomaram tal força que tornaram-se os torturadores da Aeronáutica” 

([1], pág. 317).
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