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 Em um trecho de “Forrest Gump”, o personagem-título se vira para o interlocutor e 

comenta: “Isn’t it strange how you can remember some things, but some other ones you can’t, no 

matter how hard you try?” Pois é, eu não me lembro de vários momentos passados no ITA que 

deveriam ser inesquecíveis. But I do remember of that Black Wednesday. 

 Quarta-feira Negra. Foi o codinome que eu e meu companheiro de quarto, o Luciano, turma 

98, outorgamos àquele que foi um dos momentos mais cruciais durante a minha vivência e 

convivência iteana. O “Golpe Militar”, como a gente costumava dizer também. Às seis e meia da 

manhã de 6 de Março de 1996, eu fui acordado por um sargento vestido de azul-baratéia e investido 

de super-poderes, tais como o de adentrar um quarto de estudantes universitários para pedir 

documentos e distribuir senhas que valiam a saída do alojamento, o H-8, até àquele exato instante 

um excelente lugar para se viver.  

 Sei que muitos dos meus colegas iteanos veteranos devem estar achando o grau desse texto 

excessivamente dramático. Infelizmente, nenhum de vocês, exceto talvez aqueles que tenham 

vivido no H-8 durante os anos da repressão esquematizada pela Ditadura Militar, sofreu a mesma 

carga de humilhação a que nós, moradores do H-8 na ocasião, fomos submetidos. Talvez os 

defensores de tal estúpido ato devessem estar lá no exato instante da invasão. É extremamente 

simples afirmar que foi um “tratamento de choque necessário”, para que o pessoal “acordasse da 

falta de DC e crise de responsabilidade pessoal”. Sem dúvida, o conhecimento de psicologia de tais 

honoráveis cidadãos é insipiente. Argumentos semelhantes eram usados como justificativa de 

torturas durante a “Revolução”. Lavagens cerebrais ou lobotomias surtiriam os mesmos efeitos, 

com a vantagem de não deixar seqüelas morais. 

Será que os defensores da ação militar no H-8 acham sinceramente que todos os iteanos 

atingidos pela ação dos milicos agiram como uma legião de Dollys, perdoando e compreendendo o 

que Mr. Reginaldo arquitetou e realizou? O tempo, para a psicologia, é um atenuador de traumas, 

não um remédio fatal contra os mesmos. Saí do ITA com raiva, ressentido contra a instituição e 

profundamente amargurado.  

Mas vamos aos fatos. Pois é, os milicos foram brilhantes na sua estratégia. Escolheram a 

segunda semana de aula para a “ação”. Ora, é óbvio entender o porquê: durante a primeira semana, 

o quorum é sempre mais baixo. Muitos iteanos deixam para aportar em São José somente na 2
a
 

semana, quando as aulas realmente começam. E a segunda semana é, invariavelmente, isenta de 

provas e projetos. Ou seja, era muito pouco provável encontrar um iteano virando a noite, alguém 

que pudesse notar o furtivo posicionamento das tropas ao redor do H-8, a partir das 4 da 

madrugada. 

A pacata (até demais) vida noturna joseense colaborou para o sucesso da ação: terças-feiras 

à noite, a maioria dos bares nem abre. Motéis superlotados, devido às promoções de meio de 

semana, até quem tem namorada resolve ficar mesmo no H-8 detonando a próxima fase de Quake 

ou fazendo algo mais construtivo, como bostejar no Mosca até por volta de meia-noite. E daí prá 

cama é menos de um pulo. 

Outro ponto a se ressaltar na tática militar: em sua maioria, os “comandantes” da ação eram 

ilustres ex-iteanos que passaram para o Lado Azul da Força. Muitos haviam sido convocados às 

pressas, ainda de madrugada, pois as informações não podiam vazar para o H-8. Informações? A 

ação foi basicamente arquitetada sobre uma base de desinformação. Ou seja, os militares, de 

coronéis a soldados, sabiam pouco ou mesmo menos que nós. As informações eram 

desencontradas, e até mesmo incoerentes às vezes. O clima de Torre de Babel foi eficientemente 

instalado, e fez com que os iteanos milicos, por não terem uma idéia clara do que toda aquela ação 

significava, se mantivessem meio que “inertes”, sem aderir nem mesmo moralmente à causa dos 

alunos. Fácil de compreender: cada um havia recebido ordens diferentes, isoladas do contexto 

maior. Ninguém possuía uma visão clara da ação e, na dúvida, limitaram-se a cumprir suas ordens. 



E são seis e meia da manhã. Típica manhã joseense de março: friozinho chato, céu meio 

nublado, mas pronto para deixar o sol abrir após algumas horas e rachar a cabeça de quem se dirige 

ao rancho para o almoço. Era o meu segundo acordar no sarcófago do 226, após uma mudança às 

pressas que tive que fazer, pois meu antigo apê, o 237, estava inabitável devido ao mofo. Além do 

Luciano, moravam no 226 mais três elementos perigosíssimos, segundo os militares: Ribeirão, 

turma 96”, já na 98 após alguns interlúdios na 96 e 97; Hamar, aluno de mestrado da Física, média 

geral L no mestrado (não estou de sacanagem!); e Conrado, acho que 98, desligado no fim de 95. 

Tanto o Hamar, perseguido pela besta-fera em suas eternas noites de sábado sangrentas, 

quando voltava totalmente arrebentado e estropiado do Casa Blanca ou do Barcelona, quanto o 

Conrado, eterno devedor do Seu Raimundo e de todas as mentes ingênuas que concordassem com 

um empréstimo “só por uns dias”, eram considerados “elementos ilegais” para a Direção do CTA. 

As incontáveis mudanças de jurisdições do H-8, do ITA para a Prefeitura, e Romário passa para 

Ronaldinho, de novo para o ITA, daí para a Prefeitura, acabaram por gerar essa massa de “ilegais” 

morando no H-8 às custas da nação. É engraçado que hoje ambos continuam morando às custas da 

nação, só que nos alojamentos da UNICAMP e da USP. O meu apê, portanto, era um alvo chave, 

extremamente visado pelos comandantes-em-chefe da operação. E, de fato, foi um dos pilotos da 

ação. Por volta de 6 e 15, um sargento bateu na porta. 

É, eles foram educados no meu apê. Em outros, nem bateram, desobedecendo algumas 

normas básicas de educação. O Hamar tinha a mania de trocar a noite pelo dia: estudava de noite, 

dormia até as três da tarde. E ele foi um dos poucos a notar o estranho movimento ao redor do H-8. 

Ressabiado, trancou as portas do apartamento e todos os armários, sabe-se lá quem eram aqueles 

vultos no meio da noite, se arrastando e pulando muros. E sem acordar ninguém - isso era o mais 

estranho, pois o Ribeirão e qualquer outro que estivesse chegando de algum bar fazia questão 

absoluta de acordar meio H-8 para que tivesse alguém com quem dividir sua felicidade! 

Hamar abriu a porta. E deu de cara com três milicos, desarmados, é verdade. Notando que a 

barra ia pesar, resolveu salvar pelo menos um dos dois ilegais. Ficou conversando com os milicos, 

confessou que era aluno de mestrado (já imaginou o interrogatório? “Qual o seu crime? Eu faço 

mestrado no ITA!”), e enrolou os milicos de tal forma que eles foram primeiro aos sarcófagos, 

onde eu e o Luciano dormíamos. Enquanto isso, o Hamar acorda o Conrado e manda que ele se 

esconda dentro do armário! E os pobres e sonolentos sargentos nem notaram! Conrado ficou até a 

hora do almoço escondido, quando saiu escondido na Variant II do Luciano para a cidade, em 

busco de um lugar de “exílio”. E não foi só ele que os milicos deixaram de pegar. Um bom número 

de ilegais se escondeu em banheiros e armários, e talvez até dentro dos sarcófagos. Até mesmo uma 

MULHER, ser terminantemente proibido dentro do H-8 (“O H-8 não é um prostíbulo”), estava 

entre essas pessoas! Dela eu não conto o nome, nem do cidadão que a “abrigava”, nem debaixo de 

porrada. Tenho que preservar a integridade das minhas fontes! 

H-8 cercado de militares, escudos, cassetetes, tropa de choque, parece letra de música do 

Paralamas, mas era a cena que se via da janela do sarcófago do 226. Lembro-me de ter comentado 

que havíamos voltado no tempo. “Estamos em 1964!”, era a constatação dos estupefatos moradores 

do H-8. Pasmo geral. No corredor, um soldado/sargento em cada porta. Auxiliados pela assombrosa 

perspectiva do corredor escuro do H-8, pareciam carcereiros. Um aluno tenta tirar fotos e um 

sargento, no melhor estilo do AI-5, tenta tomar-lhe a câmera, logo repelido aos brados de “sou um 

aspirante, tira a mão de mim”. As fotos são nítidas. O Brigadeiro Reginaldo, em sua reunião 

posterior com o 5º ano, falou que os militares não estavam armados, e não havia soldados com 

escudos e cassetetes. E aquela cena do meio-dia, os soldados apoiados nos escudos uns dos outros, 

repousando à sombra das jaqueiras? Fruto da imaginação coletiva, talvez.  

14 pessoas foram capturadas na ação. Nenhum tiro disparado, nenhum dano material maior, 

só mesmo danos morais, ao H-8, ao ITA, ao CTA,  à sua Direção e aos próprios iteanos. 

Aparentemente, tudo dentro da Lei. De uma Lei que transforma bases militares em locais isentos de 

obediência à constituição, em prol da Segurança Nacional. Argumento pouco convincente para 

mim. Foi afirmado posteriormente que a Direção do CTA possuía até mesmo mandatos que 



autorizariam a revista completa dos armários e pertences dos alunos. O que eles esperavam 

descobrir? Será que a minha coleção de Playboys ia ser confiscada como material pornográfico? 

Ou será que as inocentes garrafas de Martini na geladeira seriam aprendidas, apesar de quase todo 

militar no CTA possuir um bar em casa? 

Maconha, cocaína, merla, ácido, até ecstasy, é bem capaz que encontrassem. “Para a 

proteção dos próprios iteanos, não houve revista”. Conversa. Estudantes apreendidos por posse de 

drogas não são notícia nem mesmo em Paraibuna. Protegeu-se, isso sim, aqueles que realmente 

tinham algo a perder se tal fato viesse a público. Aqueles que ditavam as normas de convivência no 

H-8 e no CTA, e que eram responsáveis por fiscalizar o seu cumprimento. 

Os militares frisaram desde o início que a ação tinha como principal objetivo encontrar os 

moradores ilegais do H-8. Mas a gente descobriu logo em seguida ao café da manhã que não era 

bem só aquilo. Chego em frente à minha sala da Infra, um aviso que não haveria aula, e sim uma 

reunião no Auditório da Aer. Outro ponto para os milicos: separaram as turmas para essas reuniões, 

a fim de que não houvesse conflitos de influências. Se a reunião fosse feita com todos os alunos 

presentes, os bixos 00, por exemplo, não seriam tão facilmente convencidos de que toda aquela 

ação era “para o seu próprio bem”. 

Auditório da Aer. Meu coração estava disparado, meu maxilar doendo de tanto apertar os 

dentes de nervoso. Entra um Coronel na sala, diretor de um dos institutos do CTA. Ex-iteano. Dois 

sargentos casca-grossa o acompanhavam (escoltavam? Davam cobertura? Salvaguardavam?) 

 Função fática. “Olá, sou o Coronel Fulano de Tal, sou diretor disso e daquilo, patati-patatá, 

o super-computador que nós vamos comprar, blá-blá-blá, acesso à Internet, etc&tal, mas na 

realidade nós estamos aqui para expor uma série de medidas, algumas até muito duras, tomadas 

pela Direção do CTA.” 

 E começa a leitura do relatório. Ordens de não haver discussão sobre as medidas impostas. 

E lá vai o coronel, lendo um texto inenarrável de tão detestável e hediondo. Uma espécie de caça às 

bruxas havia sido decretada. Reuniões de mais de quatro pessoas, no âmbito do CTA, proibidas. Ou 

seja, se você morava em um apê de seis lugares, já era um suspeito. Alunos da 96, 97, 98 e 99 

estavam proibidos até mesmo de passar perto de um apartamento com bixos da 00. Trote proibido, 

passível de desligamento para quem o praticasse, mesmo com consentimento do bixo. Proibida a 

circulação de qualquer material impresso no H-8, incluindo a Cova. Na reunião com a 98, a falta de 

bom senso do coronel que a dirigia o fez declarar um absurdo do tipo: “quando terminada a 

reunião, vocês se dirijam ao H-8 em fila indiana”. A turma caiu na gargalhada, e com razão.  

Obrigatoriedade do uso do crachá para entrar no H-8. Já imaginou, mostrar o crachá para ir 

meter gagá no apê do lado? E a humilhação de ser considerado quase um fora-da-lei, pois para sair 

do CTA, seu nome e número do crachá eram anotados. Telefones grampeados - é sério, acredita-se 

que até os orelhões passaram por tal processo ilícito. 

 E continuava o festival de barbaridades e extremismos: os alunos do 5º ano, turma 96, 

deviam mudar-se imediatamente para o H-8 C, sendo que a esmagadora maioria da turma morava 

no A. Os apartamentos do H-8 A deviam ser desocupados em 24 horas, sob pena de expulsão 

sumária, para que pudessem ser ocupados pela turma 00. Problema proposto a um consultor da Mc. 

Kinsey: como passar duas geladeiras pelo estreito corredor do H-8, uma no sentido contrário ao da 

outra? 

 Revolta crescente. Mas veio o golpe de misericórdia, misericórdia coisa nenhuma, o golpe 

de crueldade: o CASD fechado e sua Diretoria destituída. Inclusive eu, que na época era Diretor 

Cultural. A alegação? A Diretoria, segundo a Direção do CTA, não havia sido eleita pelo voto e 

sim por “aclamação popular”. O estatuto do CASD decretado inválido, e a afirmação de que o 

Brigadeiro não ouviria nenhuma reivindicação vinda de um aluno do ITA, pois com o CASD 

fechado, nenhum aluno era reconhecido com autoridade suficiente para falar em nome dos outros. 

 E por fim, as ameaças e represálias: se as ordens dO Todo-Poderoso não fossem cumpridas, 

as sanções poderiam variar desde a proibição de morar no H-8 até suspensão da festa de formatura, 

passando por trancamento, desligamento e expulsão. 



 Sem dúvida, foi um golpe e tanto. Bem planejado e bem executado. Começaram as 

discussões, inúteis, já que o Coronel ali presente não havia participado da concepção da operação - 

todos os envolvidos se ocultaram, protegidos da massa de iteanos. O Coronel era apenas um títere, 

e sua opinião pessoal era contra a operação, conforme ele mesmo admitiu em off. Entretanto, 

acima de tudo, ele era um militar, pago pela Nação para cumprir ordens a todo custo. E ordenou 

que cessassem as discussões e que fosse iniciada, naquele instante (por volta de 9 e 20 da manhã), a 

seleção dos quartos e seus ocupantes. Por ordem alfabética. E lá vai Adjame, Ele 96, como o 

privilegiado a escolher seu quarto e companheiros no H-8C. Ironicamente, ele morava no H-

Montão, e não no H-8. 

 E o ITA, em particular nós iteanos, particularizando mais ainda para a minha turma, 

começou a perder a batalha nesse ponto. É óbvio que ninguém deveria assinar a malfadada lista. 

Mas os interesses falaram muito mais alto. Comecei a ver meus próprios colegas fazendo 

conchavos entre si, “você, que começa com a letra A, vai lá e escolhe o 314, é o melhor apê do H-

8”. Era um bando de carniceiros lutando pela melhor parte da carne, “não, isso não está certo, 

vamos lutar para mudar as regras! O H-8 C é ruim, está caindo aos pedaços, queremos ficar no H-8 

A!”, ou ainda pior, “vamos mudar os critérios, ordem alfabética não, e sim o número de pessoas da 

96 que já moram juntas, ou o curso, Aer tem prioridade por ser o mais antigo no ITA”, caramba, eu 

estava ao lado do Osvaldo, Ele 96, que Deus o tenha, e ele balançava a cabeça sem acreditar que 

aquilo estava realmente ocorrendo. Os autores de tais frases depois se envergonharam (nem todos!). 

Mas, sinceramente, não é culpa só deles. É  triste o 5º ano: o número de decepções  que você já 

sofreu, no ITA e fora dele, é tão grande que todo mundo acaba querendo garantir o seu lugar antes 

dos outros. É a Lei de Mercado convertida para o lado pessoal. “Eu vou ser feliz nem que tenha que 

ignorar o resto da sociedade à minha volta!”. Nem que prá isso eu tenha de esconder uma 

determinada oferta de emprego do resto da minha turma. Ou nem que eu tenha que garantir o 

melhor quarto do H-8C prá mim, sem me importar se o CASD existe ou não. “Afinal de contas, o 

que é o CASD mesmo? Não sei nem o que a sigla significa! Quem precisa do CASD? O ITA já 

existia antes do CASD! O CASD é inútil!” 

 Nesse momento, pedi para sair para ir ao banheiro e um milico me travou a passagem, 

dizendo que ninguém saía da sala antes da lista estar completa. Falei qualquer impropério para a 

criatura e desviei, afirmando que ia ao banheiro de uma forma ou de outra. Quando estava prestes a 

sair da sala, entra o Caju, 96 linhas, gritando com a minha turma. “Ei, galera, sai dái, toda a 97, 98 

e a 99 já estão lá fora, só estamos esperando vocês!”. 

 E era verdade. Fomos os últimos a nos juntar à multidão que ocupava o asfalto do Fund. O 

5º ano tem outra propriedade sui-generis: as pessoas tornam-se impassíveis na sociedade iteana. 

Nem todos, é verdade. Mas uma grande maioria tem interesses maiores que o ITA ou o H-8. Não dá 

prá dizer que estejam errados, afinal todo mundo precisa trabalhar, falar alemão fluentemente e 

cuidar do aluguel do flat. No 5º ano, você está na porta de saída de uma sociedade, prestes a entrar 

em outra. E portanto, é bastante natural que as preocupações com a sociedade que vai ser deixada 

prá trás sejam arrefecidas e minimizadas. “Prá que me preocupar com o H-8? No fim do ano eu 

estou fora daqui, nunca mais vou precisar morar nesse pardieiro!”. 

 Mas a energia das palavras que tínhamos ouvido era maior do que eu imaginava. Descobri 

que, paralelamente à nossa reunião, foram realizadas outras, uma só com os militares (tenentes e 

aspofs) e outra só com os professores. Passo pelo corredor da Matemática e vejo a Prof
.a
 Tânia 

chorando, consolada pelo Botelho. E não só ela. Aqui e ali, viam-se rostos inchados, amargurados 

pela brutalidade das medidas. Não agüentei. Talvez por vergonha de mostrar  meus sentimentos 

para aqueles que os feriram, sentei no banheiro da Química e chorei por uns cinco minutos. 

Levantei de lá com a certeza de que a realidade iteana havia mudado. A partir dali, começava um 

novo capítulo da história do ITA. E talvez um dos piores a serem escritos na história dessa 

instituição.  

O ITA havia sido traído. O instituto que aquelas pessoas adoravam tinha sofrido um choque 

extremo - e seus líderes não se moviam, alguns por covardia, outros por incapacidade moral, e 



outros ainda por força do cargo que exerciam. Explico: a maioria dos cargos no ITA são de 

confiança. Ou seja, por ascendência direta, qualquer ato que fosse contra o Brigadeiro poderia 

submeter o professor a investigação, já que caracterizaria deslealdade e até mesmo insubordinação, 

dependendo do caso. Nessas horas a gente tem que sentir inveja dos grupos de trabalho das 

consultorias, onde você pode discordar e criticar abertamente a opinião do seu chefe - mantidos 

determinados padrões, lógico. 

 Bem, se as reuniões de 4 pessoas estavam proibidas, imagine ali, na frente da Química, 

onde havia mais de duzentas, gritando e fechando a passagem de um carro azul-marinho do MAer 

que chegara para recolher os Coronéis responsáveis pela coordenação das reuniões. Creio que 

aproveitamos mal a vantagem técnica que a “rebelião” havia gerado: aparentemente, os milicos não 

haviam previsto essa manifestação. Acharam que as ameaças de represálias e punições, somadas ao 

fato de os iteanos serem notórios apolíticos e à crescente apatia dos iteanos com suas próprias 

instituições, como o CASD e o próprio ITA, seriam suficientes e inibiriam qualquer indício de 

revolta. Erraram feio. Fomos para o Balão do CTA fazer uma reunião de emergência.   

Sabe, é triste admitir, mas desde o início eu quis fazer desse ensaio algo confessional, 

portanto aí vai mais um ponto contra minha própria turma: a 96 em massa não deu as caras no 

Balão. Alguns, em meio à confusão gerada, tiveram a tranqüilidade de retornar ao H-8 para 

continuar o que havia sido interrompido às 6 e meia da manhã: suas narcisísticas horas de sono. A 

Infra 96, entretanto, com exceção dos tenentes, estava toda lá, até mesmo o Alex, Aspof que tirou a 

farda na última hora. Lembro-me também do Marçal, Aer 96, tentando utilizar toda a sua 

experiência dos 5 anos de ITA para coordenar aquela multidão, completamente desnorteada pelo 

recente abalo e que não tinha a mínima idéia de como contra-atacar. Jamil, Aer 98, ex-presidente 

deposto do CASD há alguns minutos, se atrapalhava com seus pensamentos. Faltaram líderes. Só se 

tinha certeza de uma coisa: usar a força não ia adiantar. Tinha que ser pela inteligência, 

diplomacia, conversa. E mesmo assim não adiantou. 

 Chega a imprensa. Valeparaibano. Já tava bom demais, se fosse reportagem de capa... 

Imagina, manchete em São José: “DE VOLTA A 64”. Daí para o Jornal Nacional. Mas foca 

(repórter inexperiente) é fogo. É pior que trainee em banco. Todo mundo sabe que a potência da 

notícia depende da maneira como o fato é contado. Se bem contada, era primeira página. Mas a 

repórter era estagiária, ô maldito azar, acabamos com um terço de página e uma foto meio 

desfocada da reunião no balão. O Serviço de Imprensa do CTA contou a versão oficial, “promover 

o recadastramento dos alunos”, etc & tal. E proibiu fotos dentro do CTA, com a velha desculpa da 

“área militar”. 

 A Isto É já foi mais simpática conosco. Até assinei a revista a partir daí, e mantive um 

xerox da reportagem colada no meu quarto pelo resto do ano, ao lado da frase memorável de 

Einstein “Inteligência militar são palavras contraditórias”. Só que a Isto É pecou por ter demorado 

duas semanas prá publicar a matéria, e aí já não era mais notícia. 

 Voltamos para o H-8, pelo meio do bosque de eucaliptos, em meio a conversas sobre 

alternativas para a questão. H-8 ainda cercado por milicos, tão confusos quanto nós. Encontro o 

Prefeito do CTA e outros militares, discutindo a melhor forma de desocupar o H-8 A. Vigiado por 

um soldado armado, um quadro no hall do H-8 A ditava as ordens: “Alunos do 5º ano devem ir para 

o H-8 C, alunos do 1º ano devem ir para o H-8 A.” Vou discutir com o Prefeito do CTA, falar que é 

um absurdo o que estão fazendo, sou recebido em meio a “cumpra as ordens e tudo sairá conforme 

o planejado”. O supra-sumo do dia. 

Veio o almoço. Fome eu não tinha, o nervosismo e a revolta mataram qualquer indício das 

necessidades fisiológicas. O rancho cercado por milicos. Milicos vigiando até os pratos. Parecia 

estado de sítio. Só faltou o toque de recolher. 

Engoli aquele frango seco que só o Rancho sabe preparar e voltei para o H-8. A Direção 

começara a ceder: estabelecera que somente os bixos 00 deveriam ser setorizados no C menos (por 

enquanto), isolados do convívio social com os outros iteanos, agentes perniciosos e nocivos às 

mentes e corpos frágeis daqueles adolescentes da turma menina-dos-olhos do ITA, a 2000, a 



primeira com mulheres. E a primeira a pagar para morar no H-8. A primeira a pagar pela 

Assistência Médica da DS. A primeira sobre a coordenação do Brigadeiro Reginaldo. 

Por um instante, o resto dos iteanos respirou um pouco mais aliviado. Entretanto, a 

vigilância sobre o H-8 não se dissipou, conforme imaginamos a princípio. Soldados ainda estão lá, 

marcando encontros com suas cabrochas pelo 340-3313, e impedindo que SUA MÃE vá te visitar. 

Afinal, mulheres são personas non gratas no H-8, “o H-8 não é um prostíbulo”. Entretanto, o H-8 é 

um lugar que corrompe. Um mês após a invasão, os soldados do turno noturno largaram seus 

afazeres de vigilância para bater uma bolinha conosco. 

4 da tarde. Apesar de na reunião do balão ter ficado decidido que ninguém se mudaria, a 

ingenuidade dos bixos 00 foi maior. Em duas semanas de convivência com o veteranal, sofrendo 

trotes e dormindo às vezes no hall, por egoísmo de alguns, é óbvio que os bixos acreditavam que  

os veteranos eram seus inimigos e os milicos, seus salvadores, descidos do céu para livrá-los das 

garras de seus algozes. Triste. Começou o vaivém de geladeiras, livros, camas, fotos. Os bizus 

seculares se perdendo, em meio a tantas “mudanças” realizadas no H-8. 

E não adiantava nem tentar conversar com qualquer bixo que fosse. Como todo bixo que 

acabou de passar no ITA, ele é independente, arrogante, senhor de si mesmo, o ser mais brilhante 

do planeta, alguém que não precisa dar ouvidos a quem quer que seja. Esse transe narcísico é 

extremamente comum nos bixos, devido ao duro processo de seleção do ITA e a fama local que o 

antigo CDF-de-óculos-da-carteira-da-frente acaba ganhando. Leva-se pelo menos um mês prá sair 

dele - até a primeira prova de MAT. 

Não dava para suportar. Peguei minhas sagradas economias e fui pular o muro. Pronto. Lá 

vem um soldado me dizer que é proibido. Ignorei solenemente a criatura e segui adiante até portão 

da Dutra. Meu crachá teve seu número anotado, meu nome registrado e pude sair. Liberdade 

vigiada, como era mesmo o texto do AI-5? Não tenho intenção de comparar o que vivi àqueles anos 

de chumbo. Mas em pleno governo “neoliberal”, FHC times? Admitamos que as ações daquela 

quarta-feira foram no mínimo antiquadas, fora-de-moda, old-fashioned, arcaicas, obsoletas. 

Shopping. Arrego, como é que eu tive coragem de, em um dia daqueles, ir parar logo ali no 

Centervale, que aparentemente era a antítese de tudo o que eu estava vivendo, casais passeando 

felizes com os filhos, praça de alimentação lotada, comerciantes sorrindo satisfeitos? Foda-se. O 

mundo continuava existindo. Deixei o dono do Sé mais satisfeito ao comprar uma garrafa de 

tequila em promoção e um maço de cigarros.  

De volta ao H-8, passo pelo portão principal. Meu nome não estava na lista dos que tinham 

saído. Óbvio, eu tinha saído pelo outro portão. Ligam para lá, o turno já mudou, mandam um 

soldado de bicicleta até lá, finalmente confirmam, “positivo, o elemento cruzou o portão por volta 

de cinco da tarde”, consigo a suada permissão para voltar ao H-8. E então... Surpresa! Portão do H-

8C lacrado com cadeado! Dou a volta, soldados nas jaqueiras, soldados no Mosca, soldados no hall 

do B, caramba, “a Terra é Azul!”.  

No meu apê, Hamar estava encaixotando os computadores e o gagá. Ia se mudar para o 

hotel do IPV, ainda naquela noite. Estava respondendo inquérito na IVJ. Disse que foi bem tratado, 

nada de agressões. Beleza, pelo menos isso. O Hamar acabou sendo “desligado a bem da 

disciplina”, e foi concluir o seu mestrado na USP, a qual pareceu ficar extremamente satisfeita pela 

aquisição do novo mestrando, indisciplinado ou não. Afinal, ele estava lá para o Mestrado, não prá 

servir de atração turística a la golfinhos de Miami. Esses sim, precisam ser disciplinados. 

No sarcófago, o Luciano continuava atônito com a situação. Ficou horas enrolando um 

cigarro (antes que venham dizer qualquer coisa: não era maconha, era só fumo de rolo!), pensando 

sabe-se lá o quê, caladão, coçando o saco, sem ação, o estereótipo do boi que sabe que tá na fila do 

abate, até que lhe bateu um ímpeto: “Vamos sair, não agüento mais esse ambiente”. Escondemos as 

garrafas de 51, (mais por medo do Ribeirão consumi-las do que pela ameaça de confisco), pegamos 

a tequila e os cigarros, entramos na Variant II e saímos por São José afora. 

São José dos Campos, Vale do Paraíba. Realmente, o Marechal Casimiro Monte Negro 

escolheu a cidade perfeita para instalar um centro de excelência no ensino. São José é a antítese do 



que um universitário procura, em termos de diversão. A cidade é morta. Melhor: moribunda. Se o 

ITA fosse em cidades como Fortaleza, Ouro Preto, Salvador ou Florianópolis, será que os efeitos 

surtidos seriam os mesmos? O marasmo joseense é contagiante. Sem opções noturnas, um pobre 

iteano acaba incentivado (ou obrigado) a não sair do H-8, que por si só já lembra uma penitenciária 

térrea em três pavilhões (tenho certeza que o Niemayer trocou as plantas!) e meter gagá. Sem 

contar as mulheres joseenses. Essas mereceriam um capítulo à parte, tamanha a co-

responsabilidade por nossas crises depressivas. 

Pois bem, aquela quarta-feira à noite não fugiu à regra. Literalmente negra. A Rua Luís 

Jacinto apagada. Até o Albioni, eterno bar salvador das almas à busca de cerveja, estava fechado. 

Podíamos tentar o Green House, mas arrego, acabar um dia daqueles em um puteiro era tudo o que 

não precisávamos. Preferimos ficar mesmo sem rumo. Interfonamos em uma República da Odonto. 

Nada, o pessoal tinha saído. Prá onde, meu Deus? Rumamos para a casa do Botelho, então. 

Encontrei meu ex-professor de MAT-46 deprimido, confuso e desiludido. Liguei da casa 

dele para a minha namorada em Bsb. Contei um resumo da história, e contei que, como o Luciano, 

queria pedir desligamento. Não sentia mais orgulho algum em ser aluno do ITA. Ela passou um 

bom tempo me convencendo do contrário. Até hoje não sei ao certo se tomei a decisão certa, de 

resistir ao ímpeto, engolir os sapos que viessem pela frente e me manter no ITA. No Baile de 

Formatura, realizado propositadamente fora do CTA, já que havíamos sido ameaçados de não 

podermos realizá-lo, lembrei desse dia e fiquei deprimido por boa parte da noite. Estava me 

sentindo um hipócrita. Formei-me no ITA, mérito meu, por mais que alguns tenham tentado, não 

conseguiram evitar, mas meio a contragosto. Saí do CTA no domingo, 15 de dezembro, e às vezes 

dá vontade de nem pisar mais naquele ambiente. Aqueles eucaliptos, a Dutrinha, o prédio da 

Direção do CTA, tudo me deprime e alguns elementos até me enojam. 

Sentamos na varanda. Dava prá ver até o H-8, atrás daquele flat novo. Parecia bem calmo 

dali. É engraçado, o H-8 de longe sempre parece um lugar calmo. Já o sobrevoei algumas vezes. 

Parece o lar da paz de espírito. Mas Dante já dizia que o Inferno parece sedutor aos pecadores, 

quando visto de longe. 

Fumei uma meia dúzia de cigarros em fila. Bebi um terço da garrafa de tequila, o outro 

terço foi por conta do Luciano. O terço restante ficou aos cuidados do Botelho, pois eu já não 

acreditava que seria possível levar aquela garrafa de volta ao H-8 em segurança. Era mais medo de 

consumi-la e ter que acabar na DS do que medo da apreensão, a qual todos acreditavam que iria 

ocorrer, cedo ou tarde. Tal medo não se confirmou, acho que por medo de parecerem hipócritas em 

demasia. 

Depois de muitas discussões e cigarros, o Luciano me deixou no H-8, onde dormi uma das 

piores noites da minha vida, em meio a um turbilhão de crenças e pensamentos que estavam sendo 

pulverizados no meu cérebro. As discussões ainda fervilhavam H-8 afora. Alguns poucos decidiram 

resistir e não abandonar seus apês no H-8C. Acabaram expulsos depois de alguns dias. Para os 

aspirantes, ameaças de prisão foram mais que convincentes. Dois dos sem-teto, o Prego e Musgo, 

ambos 98, acabaram indo morar no meu apê, que havia sido subitamente enxugado após a invasão, 

já que dois integrantes haviam nos deixado. O Musgo acabou não aturando nosso ritmo de vida e 

pediu desligamento da confraria 226 uns dois meses depois. 

Ah, sim. Quanto ao Luciano, pegou o edredom e acabou dormindo dentro do carro, 

estacionado em uma viela. Voltou renovado e com torcicolo. 

Os resultados do golpe foram sentidos pelo resto do ano. “96 foi atípico”, nos dizeres de um 

professor meu. O Brig. Reginaldo se reuniu com o 5º ano três semanas após aquela quarta-feira, e 

descreveu os detalhes da operação. Afirmou inclusive que o fechamento do CASD fora executado 

somente para balançar e desestabilizar a tênue organização que nós possuíamos. Negou que a ação 

tivesse sido motivada por trotes aplicados a um filho de um oficial de alta patente. Continuou 

reiterando que a ação tinha fins de recadastramento dos alunos. Já imaginou um recadastramento 

da Receita Federal nesse estilo?  



Mas sou obrigado a admitir: sem dúvida, o Brigadeiro Reginaldo é um homem que fez por 

merecer o seu cargo: se expressa bem, é convincente, se defende atacando e soube conduzir a 

reunião para o lado desejado: nossos ataques acabaram por se dirigir a assuntos menores, 

provincianos, ataques ao Reitor e ao Chefe da Divisão de Alunos. O cerne da questão, a invasão do 

H-8 e uma justificativa plausível para o degradante ato de desrespeito aos direitos dos alunos que 

ali moravam, acabou esquecido. O Brigadeiro pouco se contradisse; somente em alguns momentos, 

como quando ele afirmou que não havia soldados com escudos no local da ação, desmentindo-se 

sem querer minutos após. 

Aos poucos, o H-8 entrou em regime. Regime militar, digamos assim. Quem mora lá hoje 

se sente estranho. “Parece um hotel de trânsito, um local no qual você está sempre de passagem.” O 

CASD também não voltou a decolar, dessa vez por intransigências internas. Terminamos o ano sem 

uma Diretoria. Organizamos nossos principais eventos - o Torneio da Semana da Asa, o Encontro 

Musical, a Copa H-8, sem que o CASD existisse. “Será que o CASD é necessário? Afinal, até 

carteirinha de estudante deu prá tirar sem ele.” 

Luciano, meu colega de quarto, foi por metade do ano o Presidente Interino de um utópico e 

maltrapilho e CASD. Era um órgão meio que fantasma. Não representava ninguém, não tinha 

estatuto, não tinha poderes, não tinha nada. Em julho, eu já estava em Brasília, curtindo as férias 

antecipadas que só o 5º ano tem, quando recebi uma carta que convocava todos os representantes 

de sala para uma reunião que iria formar o núcleo do que seria o futuro CASD. Não adiantou. E por 

mais que se tentasse ao longo do ano, o Estatuto do CASD não foi aprovado pelo ITA. Dizia um 

amigo meu sobre o caso: “Não agüento mais discutir com imbecis intransigentes”. 

Os bailes da CV-97, então, foram extremamente prejudicados pela intervenção militar. 

Inicialmente proibidos, forma depois liberados a custo, mas o primeiro só foi se realizar no final de 

maio. Imagino que o pessoal passou uma fome danada na Europa. Ah, óbvio: entre as ameaças de 

punição, estava o cancelamento do avião da CV. Proibições de eventos esportivos e culturais 

também estavam na lista de punições cabíveis. Qual é mesmo o conceito de refém? 

Para a Direção do CTA, sucesso. Sem dúvida, ao final do ano, o H-8 estava mais 

organizado, para não dizer militarizado. Ora, afinal de contas, se você é da 97, é um absurdo você 

morar com alguém de outra turma! Encontre logo alguns companheiros, ESTRITAMENTE da sua 

turma para dividir o quarto. E nada de regalias: se o quarto foi projetado por Niemayer para conter 

6 pessoas, ele há de conter essas 6 pessoas, nunca menos. Meu antigo quarto teve seus habitantes 

remanescentes realocados, para que seja executada a reforma do H-8B. Reforma que desafia os 

conceitos da Engenharia Civil e até do bom senso. Vejo muitos peões com baldes de tinta na mão, 

entro em um apê cheirando a tinta acrílica, e após dois meses as infiltrações estão de volta, e os 

entupimentos de pias, as descargas disparadas e os basculantes emperrados mantém-se, firmes e 

fortes. 

Não dá prá entender alguém que seja a favor dessa atitude militar. Foi no mínimo um 

afronta ao que os alunos acreditavam e esperavam do ITA. Uma escola para formar Engenheiros de 

alto nível para a Nação. Não uma escola que se mantenha impassível diante de acontecimentos 

degradantes, que ameaçaram o que o ITA produz de melhor: seus alunos. Lembram-se daquela 

máxima do Marketing? “Cada cliente satisfeito conta o fato a duas pessoas; cada cliente insatisfeito 

conta a onze!” Já perdi a conta do número de pessoas para as quais eu contei essa história. Imagino 

o estrago futuro que isso vai fazer. Nem todos se formaram insatisfeitos, é verdade. E nem todos 

que moram hoje no H-8 estão insatisfeitos com o ITA. Há uma boa porcentagem que não se 

importa com o mundo que a cerca. “Comunidade? Isso existe? O H-8, uma comunidade? Alguém 

acredita nisso?” 

Se alguém acredita que o ambiente do H-8 após a Quarta-feira Negra é melhor do que antes, 

mude-se prá lá. Mas lembre-se de deixar a sua mulher em casa, afinal , “o H-8 não é um 

prostíbulo”. 

 



(Todas as frases entre aspas são pensamentos de outros colegas, professores, militares ou 

amigos, que não tiveram seus nomes citados para preservação das fontes.) 

    by DJ Jair - Infra 96 

 


