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De certo modo, tratar do livro de Armando Zeferino Milioni em uma resenha 
confronta o que levou o próprio autor a escrevê-lo: a ignorância acerca dos fatos 
que motivaram o Projeto Reconciliação do ITA (Instituto Tecnológico da 
Aeronáutica), até mesmo daqueles que os presenciaram. Aspecto incontornável 
de uma resenha envolve a descrição do tema abordado, ou dos episódios em 
torno a um determinado acontecimento. De fato, "descrição" e "resumo" são 
sinônimos de resenha. Resumir os fatos esmiuçados, porém, tão brevemente 
quanto permitiria o espaço exíguo de um texto crítico, seria afrontar a relevância 
do empreendimento, algo que não estaria à altura não somente do empenho 
férreo de Milioni, mas do resultado obtido em "O Projeto Reconciliação do ITA – 
Memórias de uma bela ideia golpeada". Devo acrescentar: de seu compromisso 
moral. 

A despeito do parágrafo anterior algo tautológico, o cerne do livro de Milioni está 
concentrado na clareza de sua linguagem, na objetividade do seu compromisso e 
no rigor de sua pesquisa. Na pormenorização de cada mínima situação ocorrida, 
que conduz a leitura a um inevitável transbordamento informacional que, para 
um leitor ignorante dos labirínticos bastidores do ITA, soa tão imprescindível 
quanto árduo (o inferno das siglas, dos nomes, cargos e patentes); torna-se 
curioso, portanto, perceber que a maior fragilidade do projeto, o excesso de 
dados, (fraqueza questionável, diga-se, ao se considerar que o livro será lido, ao 
menos numa primeira instância, por egressos da comunidade iteana), é também 
sua maior força, e, como afirmado, alicerça o norteamento dos fatos. 

Os eventos abordados por Milioni em "O Projeto Reconciliação" conduzem o 
leitor, a partir de 2002, pelos meandros e impasses da iniciativa do então reitor 
Michal Gartenkraut de conceder, em 2005, os diplomas de engenheiros a seis 
alunos que haviam sido expulsos do ITA por motivos políticos, às vésperas de suas 
formaturas, quatro deles em 1965 e dois outros em 1975. A visão do autor, 
assistente pessoal do reitor, é mais do que privilegiada, pois Milioni se mostra, 
sem nenhuma dúvida, o próprio fio condutor dos eventos. A narrativa vai das 
primeiras discussões em torno da ideia da reparação história, culminada no justo 
reconhecimento acadêmico das vítimas, até a subreptícia demissão de 
Gartenkraut alguns meses após a cerimônia de diplomação. Nesse sentido, 
parece evidente que trata-se de um livro nascido do dever, senão da necessidade. 

Alguns poucos livros estão fadados a serem o espelho de uma nação. Não é nova 
a concepção de que certas obras de ficção funcionam como metáforas de um 
lugar ou da época em que foram produzidas. Podemos afirmar que o mesmo 
ocorre com livros de cunho testemunhal ou jornalístico — "Eichmann em 



 

 

Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal", da filósofa Hanna Arendt (1906-
1975), é o exemplo mais convincente —, com o agravante de ocorrerem com mais 
frequência, dada as obscuras instâncias do reconhecimento literário no âmbito 
da ficção.  

Parece inevitável, aos olhos do leitor leigo, estabelecer relações entre a 
constituição orgânica do ITA, em sua ambivalência civil-militar, com a própria 
constituição do Brasil republicano, oscilante desde as origens entre a imposição 
das oligarquias operada pela mão inimiga da população cumprida pelas Forças 
Armadas e policiais, e as quase sempre frágeis manifestações democráticas. 
Nisso, os episódios investigados em "O Projeto Reconciliação" exigem ser 
interpretados como situação emblemática do jogo de forças em ação desde 1889, 
quiçá antes, no país.  

Ao expor em todo detalhe as entranhas do mecanismo corporativista de uma 
instituição acadêmica com vínculos militares, Milioni leva à reflexão sobre o papel 
da burocracia na administração do estado de coisas das sociedades modernas, 
em particular da brasileira. O mesmo tipo de burocracia a que atendeu o cinzento 
Eichmann, em cujo interpelo Arendt cunhou a expressão "massacre 
administrativo", a fim de compreender como se dá o genocídio comandado pelas 
faces invisíveis da burocracia, e a partir daí perceber o declínio das noções de 
culpa e de responsabilidade no Estado moderno. 

Desse modo o ITA, sob perspectiva da investigação promovida por "O Projeto 
Reconciliação", surge como um recorte metonímico do Brasil. Uma parte que 
simboliza o todo, sem dúvida, para a qual Milioni também concebe uma 
expressão útil para compreender o modus operandi da receita de ditadura civil-
militar à brasileira, novamente em vigor desde 2018, ou quiçá antes, com seu 
tempero barbecue estadunidense: "exercícios oblíquos de argumentação", que 
bem pode ser a nomenclatura científica para o célebre – e tão daninho – jeitinho 
brasileiro de conduzir o caos e a impunidade.   

Circunscritas as proporções ao ambiente do ITA, equiparável à importância da 
Comissão Nacional da Verdade instituída em 2011 pelo governo de Dilma 
Roussef, o livro de Armando Zeferino Milioni é exemplo ético do passo a passo de 
uma necessária política pós-Lei da Anistia a ser implantada no Brasil o mais 
urgentemente possível, para neutralizar golpes militares como o de 1964 ou 
legislativos como o de 2016, e culpabilizar, julgar e condenar perpetradores que 
operam 25 horas ao dia contrariamente aos desejos e necessidades da população 
do país, além de ser uma importante demonstração das dificuldades e oposições 
enfrentadas por cidadãos imbuídos de compromisso ético e honestidade. E para 
isso, como bem sabe o autor, só se aplica a exatidão minuciosa do esclarecimento 
dos fatos, não há resumos ou atalhos possíveis.  


