
ROTEIRO ENTREVISTAS 

 

Formação do entrevistado e como ele se situa no processo de criação da indústria 

aeronáutica: 

1. Para começar, gostaríamos de ouvi-lo sobre sua formação profissional. 

- O que lhe levou a escolher o ITA? 

- O senhor sempre quis ser engenheiro? 

 Com apenas quatro anos de idade fui levado por um de meus irmãos para conhecer o campo de aviação 
em Pindamonhangaba. Minha decepção no entanto foi muito grande por encontramos os hangares fechados 
mas meu irmão garantia que aquilo que mal víamos pela fresta da porta era a mesma coisa que a gente via 
passar voando e roncando sobre nossa casa.. 

Quando estourou a 2a Guerra Mundial, morávamos em Botucatú, e a grande moda entre a criançada era 
colecionar as figurinhas de avião que vinham com os tabletes do  chocolate “Asas da vitória”.  Até hoj, tenho a 
tendência de pronunciar erroneamente os nomes dos aviões da época, chamando-os da maneira que nós então 
sem conhecer o inglês os chamávamos: “Espitefire”, “Eldivér”, etc. 

Nas matinés dos domingos os filmes de guerra com batalhas aéreas como “A cruz de Lorena”, “30 minutos 
sobre Tóquio”, etc. se revezavam com os “faroestes” de “mocinho e mocinha”. 

Na “Seleções do Rider’s Digest” eu adorava ler os artigos sobre aviação, e até hoje conservo comigo um 
exemplar que traz o resumo do livro “Rainhas até na morte”, que descreve as operações das fortalezas 
voadoras B-17 no teatro de guerra do Pacífico. 

A Escola Profissional em que meu pai era diretor, recebeu do Min. da Aeronáutica, a encomenda de fabricar 
centenas de maquetes pintadas de preto (acho que em escala 1/20) de aviões dos mais diferentes tipos para 
serem usadas para ensinar os pilotos da FAB a diferenciar a distancia os aviões amigos e inimigos. 

Também recebeu do governo americano muitas caixas com kits de aeromodelos, e manuais escritos em 
português para fomentar a formação de clubes de aeromodelismo.   Eu e meu colega de curso primário o 
Joaquim Pinhão, que posteriormente eu iria reencontrar no ITA e na Neiva, fundamos um Clube. Nosso primeiro 
modelo voou mal porque teve sua hélice empenada após um solene batismo com Guaraná!  

Mudamos para Guaratinguetá onde um dia eu remado no Paraíba ouví um zumbido forte e diferente de tudo 
que ja ouvira me fazendo ficar de pé, me equilibrando sobre a barca. Subitamente com um som ensurdecedor, 
surge da margem em vôo razante um avião fazendo-me caír de costas na água  Foi  meu primeiro encontro 
com um avião a jato: Um dos barulhentos “Gloster Meteor” da FAB. 

Ja no final do curso “científico”, como era na época chamado os três últimos anos do atual ensino médio, e 
sendo um bom aluno de matemática e desenho decidí que iria tentar ser engenheiro. Informado que, na vizinha 
S. José dos Campos havia uma ótima escola de engenharia, fui visita-la e graças ao amigo Carlos Celso Amaral 
que lá cursava o primeiro ano, e passei nela um fim de semana com direito a baile e pouso no alojamento dos 
alunos. Lógico que adorei! 

Passei a “rachar”, estudando nos fins de semana com as apostilas de meus colegas, que tinham ido para 
São Paulo, para lá cursar o terceiro ano e o “cursinho” Anglo Latino. No fim do ano, sem grande convicção, e 
talvez por isso mesmo com muita calma, fui prestar o vestibular. 

Se não passasse,e quisesse estudar engenharia aeronáutica teria que ir para S. Paulo enfrentar um ano 
trabalhando de dia para pagar o estudo a noite num cursinho. Resolvi então me preparar, descansando uns dias 
na fazenda de um tio em Cruzeiro. E foi lá que recebi aquela notícia fabulosa: eu entrara no ITA, o Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica! 

 

 



 

- Como o senhor vê o papel do engenheiro para o desenvolvimento de um país? 

Vejo o principal papel do engenheiro como o de desenvolver novas tecnologias. Também o de 
aplicar tecnologias já existentes interna ou externamente, mas sempre procurando adapta-las às 
características específicas dos recursos naturais e humanos de seu país e visando a satisfação 
daquelas nescessidades sociais da população que exijam conhecimentos tecnológicos. Entre elas as 
de transporte e entre as de transporte as de transporte aéreo. 
 

Formação do entrevistado (e dos colegas de escola e de trabalho) e a construção da 

indústria aeronáutica: 

 

2. Quando ainda cursava o ITA, o senhor imaginava o papel que poderia vir a ter para a 

criação da indústria aeronáutica (e da sociedade brasileira)? 

Imaginava e sonhava. Nos primeiros anos eram só equações e mais equações de problemas teóricos e 
exercícios infindos de tudo que forma a base do ensino de engenharia; mas de avião mesmo? ...Nada!  Só a 
partir do terceiro ano, os cursos começaram a realmente nos ligar à aviação.  

O presidente Kubistchek iniciava a construção de Brasília, e enquanto que a industria aeronáutica patinava 
com a Fokker no Galeão, a indústria automobilística é que se mostrava como a grande promessa do futuro. 

Eu, Fernando de Almeida, Joaquim Pinhão, e Rubem Carreirão fomos os 4 únicos, entre os 60 alunos de 
minha turma a optar pela  "Técnica Aeronáutica".  

Meu trabalho de final de curso foi o ante-projeto de um avião cargueiro, quadrimotor, turbo hélice, e de 20 
toneladas!  Um biplano como que uma versão atualizada do 14Bis do Santos Dumont com placas fechando as 
pontas das asas, que hoje seriam chamadas de winglets, empenagem horizontal tipo "canard", e asas sopradas 
como as do avião "STOL" francês, o  Bregue t 941 ! 

Acreditava  que seria o avião ideal para ser construído no  Brasil, na época um país enorme e sem estradas 
mas com muitas pistas de terra e de pequeno porte. O caminho poderia ser longo mas...“O avião era a 
solução....”Ao terminar o curso eu e Pinhão fomos trabalhar a Neiva no interior do estado recebendo salarios 
40% inferiores aos da maioria dos nossos colegas de turma que  foram para a industria automobilísticass. 

 

O prof de projetos do ITA :                            Maquete de meu TG no ITA 
Reneé Marie Vandaele pioneiro  
da construção aeronáutica no Brasil 



3. Na época, o senhor – e seus colegas – imaginavam que a criação do complexo do CTA, 

incluindo o ITA, poderia vir a ser associado ao sucesso da construção da indústria 

aeronáutica brasileira? 

Associado à futura industria aeronáutca sim, e por isso tínhamos tanto interêsse nas 

negociações no GEIMA do Governo Federal. Quanto ao sucesso ele nos parecia bem 

longinquo face a situação da Fokker e ao pequeno tamnho da Neiva, as industrias 

aeronáuticas na época  

 

4. O senhor acha que os iteanos de sua geração tinham consciência de seu poder de 

transformação da sociedade brasileira com a construção do setor industrial aeronáutico? 

Não, porque mesmo hoje não acho que a construção da industria aeronáutica tenha tido  tal 

poder poder de transformação social.  O que mudou a sociedade brasileira foi a sua 

transformação como um todo, de sociedade eminentemente agrícola com com grande parte 

da população vivendo no campo para uma sociedade industrial e de serviços com população 

concentrada em grandes cidades. A contribuição do setor aeronáutico nesse processo foi 

pequena, mas acredito que a dos engenheiros como um todo não apenas do ITA, mas das 

demais boas escolas de engenharia brasileiras foi uma das alavancas desse processo. 

 

5. Por serem estudantes de uma escola de engenharia inserida no Ministério da Aeronáutica, 

vocês tinham conhecimento de que a construção da indústria aeronáutica seria uma 

possível estratégia dos militares para o desenvolvimento econômico do Brasil? 

Víamos mais como uma estratégia dos militares da aeronáutica para atender melhor suas 

amplas nescessidades insatisfeitas de quadros para o apoio, e manutenção da aviação 

militar e da infraestrutura aeroportuária brasileira. 

 

6. Os senhores conheciam as estratégias governamentais para incentivar a criação de uma 

indústria aeronáutica no Brasil, os grupos e comissões criados, como o Grupo Executivo 

da Indústria de Material Aeronáutico (GEIMA), por exemplo? 

Certamente, como já foi dito acima, acompanhávamos e participávamos de grupos de 

debates chegando até mesmo viajar ao Rio de Janeiro, então capital federal, para participar 

dos mesmos. 

 



7. O senhor estabelecia alguma relação entre a criação de um setor estratégico, como o 

aeronáutico, com o programa de Segurança Nacional? Como os senhores viam a relação 

entre indústria aeronáutica e governo?  

Na época a expressão “Segurança Nacional” me era totalmente desconhecida e um tal 

programa mais ainda!  Víamos a relação entre a industria aeronáutica e o governo como 

caótica, esporádica, e conflitante face aos casos recorrentes do passado como os de Lagoa 

Santa, da CAP, e a da Fokker do Galeão. 

 

8. Os senhores conheciam a história das montadoras de aviões que existiram antes da 

Segunda Guerra Mundial, como a Companhia Aérea Paulista e a fábrica de Henrique 

Lages no Rio de Janeiro? 

Sim conhecíamos, especialmente as versões apresentadas por professores como Vandaele, 

Ricardo e Fadigas que haviam inclusive trabalhado nessas industrias ( não eram apenas 

motadoras pois projetavam seus aviões). 

 

9. O senhor acredita em transferência de tecnologia? Como o senhor avalia essa 

possibilidade? 

Acho que uma transferência real de tecnologia é bastante difícil de ser conseguida e que a 

maioria dos programas denominados como tal não atingem esse objetivo criando antes uma 

dependência da fonte de tecnologia. O que deve ser transferido é o conhecimento e este tem 

que ser através da formação de pessoal que domine as fontes e geradoras de uma tecnologia 

e não apenas da tecnologia em sí. 

 

10. Como o senhor avalia a formação que vocês tiveram, no ITA, para atuação no mercado 

de trabalho e para a construção e o fortalecimento do setor aeronáutico no Brasil? 

Me parece ter sido excelente para o nível tecnológico da industria aeronáutica nacional da 

época, mas embora insuficiente com relação ao nível da industria aeronáutica mundial 

também  da época nos capacitou para uma atualização rápida em estágios e cursos no 

exterior . 

 

A criação da indústria aeronáutica e o setor aeroespacial: 

11. Qual sua opinião sobre a criação da EMBRAER, em 1969, como uma empresa estatal? O 

senhor acha que foi o momento histórico correto e forma (estatal) correta? Como o senhor 

avalia a capacitação tecnológica do Brasil naquele momento? 



Em minha opinião o momento histórico foi correto mas a forma adotada não pois os 

benefícios (isençao de impostos de imortação, aplicação de 0,5 % do IRPF, etc.) sendo 

dados exclusivamente à industria estatal levaram à extinção as iniciativas privadas da 

época: Neiva, Aerotec e Motortec.  Mesmo fora dos USA terra da Boeing, Douglas, 

Northrop, etc. (industrias privadas), na França por exemplo embora houvesse industrias 

estatais o governo nunca desamparou as industrias privadas como a Dassault, Wassmer 

(atual SOCATA), etc. 

Quanto a capacitação tecnológica esta não apresentava uma defazagem tão vasta como a 

atual quando dependemos totalmente do uso de tecnologias externas como softwares, 

computadores, matérias primas, equipamentos,  instrumentos, etc. concebidos no exterior. A 

tecnologia era ainda rudimentar comparada a atual. Lá e cá se usava reguas de cálculo...! 

 

12. Dentro de um planejamento de “substituição de importações” como estratégia de 

desenvolvimento industrial, o senhor acha que a criação de uma indústria aeronáutica foi 

oportuna? Por que não incentivar outro tipo de indústria? 

Certamente pois as importações de aviões civís e militares eram muito elevadas e hoje com 

os modelos exportados nossa balança do setor aeronáutico é menos deficitária. Mas muito 

mais do que a industria aernáutica o governo incentivou os demais setores industriais de 

modo especial o da industria automobilística que até hoje goza de benesses governamentais 

como o “aviltante” credito de ICM que retira dinheiro do comprador de carro nacional para 

subsidiar o comprador externo. 

 

13. Como o senhor avalia a relação entre o CTA (instituição representante do governo 

brasileiro) e a criação da EMBRAER? Houve paternalismo? 

O adjetivo é perfeito. Houve um paternalismo bastante amplo. com o fornecimento inicial de 

instalações, equipamentos, e até  pessoal pelo CTA.  

 

14. E quanto às outras empresas produtoras de aviões e foguetes, como Aerotec e Avibrás, 

que, aliás, foi criada por iteanos como o senhor, como o senhor avalia a atuação do 

governo brasileiro para o setor aeronáutico como um todo? 

Como já disse as demais fabricantes de aviões como a Neiva, Aerotec e Avitec foram 

abandonadas pelo governo. A Aerotec e a Motortec encerraram suas atividades aeronáuticas 

e a Neiva foi absorvida pela Embraer que extinguiu seu escritório de projetos de aeronaves 



passandoa produzir modelos da Piper americana. A AEROMOT gaúcha e a IPE paranaense 

conseguiram algum fôlego pós Embraer mas continuam quase que apenas sobrevivendo .  

 

15. Que benefícios a criação e implementação da indústria aeronáutica trouxeram à 

sociedade? 

 Vejo principalmente a demonsrtração para os demais setores industriais da capacitação da 

engenharia nacional para o “Design” e o aumento da credibilidadedo do consumidor para 

produtos não só fabricados mas “designed in Brasil” 

 

16. O senhor acredita que a indústria aeronáutica brasileira realmente é um sucesso? 

É sem dúvida um enorme sucesso comercial. Tecnológico nem tanto. 80% do que colocamos 

em nossos aviões é importado: de “avionics” a matéria prima. Ha uma fatia importante de 

engenharia e cérebro embutida nos nossos aviões (projeto, aerodinâmica e estruturas) mas o 

resto é mão de obra quase que artesanal característica da industria aeronáutica em todo 

mundo devido as pequenas quantidades fabricadas (centenas) que não se comparam com as 

das demais indústrias como a automobilística (milhares)onde as quantidadesjustificam a 

automação.  

 

17. E o setor aeroespacial? Como o senhor avalia?  

Nosso setor espacial apesar do avanço obtido nas áreas de projeto, fabricação e testes de 

satélites, nossos satélites de comunicação (os mais caros) continuam a ser fornecidos pelo 

exterior. No setor de veículos espaciais continuamos tentando.  Não trabalhei no IAE ou com 

foguetes e o que se sei é que nenhum país conseguiu entrar neste setor, indemne de 

acidentes..   

 

18. O senhor se sente privilegiado por ter participado desse processo? Como o sr. vê/avalia 

sua participação nesse processo? 

Muito privilegiado e procurei retribuir o que pude à formação maravilhosa que recebí 

gratuitamente do governo e da qual tenho um enorme orgulho. 

 

19. O senhor acha que o processo de construção da indústria aeronáutica está bem 

documentado e divulgado para a sociedade?  

Durante um bom peróodo a história era muito parcial.  Só se falava da Embraer, Ozires 

Silva e Paulo Victor. Hoje já se fala um pouco mais dos pioneiros como Pignatari, José 



Carlos de Barros Neiva, Carlos Gonçalves, Max Holste, José Carlos Reis, João Verdi, dos 

dois Antonio Carlos,  etc, mas ainda são muito pouco divulgados.  

 

20. Como o senhor vê a relação entre desenvolvimento científico, tecnológico e econômico? 

Exatamente nessa ordem, vejo o desenvolvimento cientificocomo a base do desenvolvimento 

tecnológico que por sua vez é a base do real desenvolvimento econômico. Hoje e sempre. 

 

21. O senhor poderia nos relatar algum acontecimento que julgue relevante, e que ainda não 

foi registrado? 

Realmente relevante não. O livro A História da Construção Aeronáutica no Brasil do 

jornalista Roberto Pereira acho que registra quase todos os acontecimentos relevantes do 

setor até a data de sua última edição. Talves dando pouca ênfase a aspectos importantes e 

enfatisando outros de menor importancia mas me parece bastante completo. 

Acho que falta resgatar melhor o papel indireto exercido por pessoas como o Brigadeiro 

Aldo Vieira da Rosa, um dos fundadores do INPE, pelo esporte do Voo a Vela (planadores) 

como fixador de vocações aeronáuticas, e o do governo francês que concedeu  centenas de  

bolsas e estágios a muita gerações de iteanos. 


