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Em 1964, doze alunos do ITA (Instituto Tecnológico da Aeronáutica) foram 
retirados de sala de aula e jogados numa kombi pelo governo militar. A turma de 
1965, em um gesto de apoio, prestou homenagem aos colegas do ano anterior e 
alguns estudantes foram desligados. Finalmente em 1975, dois alunos que 
haviam completado os créditos, mais quatro colegas que cursavam o terceiro ano 
da escola, foram expulsos por manifestarem-se contra um ITA exclusivamente 
militar. 

Passados mais de cinquenta anos do fatídico ano de 1964, o Instituto, que era 
reconhecido por sua qualidade excepcional, nunca mais foi o mesmo. Se antes 
era o carro-chefe das cabeças brilhantes em tecnologia, muito por seu projeto 
pedagógico e pelo código de ética — que nunca foi posto no papel, diga-se — 
agora é uma instituição que busca resgatar as suas qualidades essenciais. 

Em um gesto de passar a história a limpo e homenagear os estudantes de 1975, 
o ex-aluno Michal Gartenkraut e recém-empossado reitor do ITA, em 2001, 
encabeça o Projeto Reconciliação. Aparentemente simples, a proposta era 
reconhecer a existência dos iteanos expulsos por razões políticas e prestar uma 
homenagem aos que tiveram seus diplomas arrancados pouco antes da 
formatura. Para essa tarefa, Michal designou Armando Milioni, seu assessor e 
braço direito.  

O princípio da transparência deveria nortear todo o processo e essa era uma 
diretriz fundamental, pois a percepção que os iteanos sabiam vagamente 
daqueles episódios dizia muito sobre como o ITA abafou as perseguições políticas 
de sua história. Mesmo os estudantes, professores e funcionários da época 
lembravam apenas de fragmentos e passagens superficiais. Até a edição 
comemorativa dos 50 anos do Instituto não dedicou uma linha sequer ao período, 
o que é intrigante pois, ao contrário do que prega o senso comum, o ITA, como 
instituição, também sofreu os revezes da ditadura. Sobre esse tema, Michal expôs 
a sua preocupação a Milioni: “Se eles [alunos] 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.” 

 



Dado o cenário, 2002 deveria ser — nas palavras do reitor — o ano do “abraço 
coletivo”, da reconciliação do Instituto com o seu passado, da homenagem aos 
ex-alunos expulsos. Mas não foi isso que aconteceu.  

A partir de uma vasta documentação e sem recorrer às armadilhas da memória, 
Armando Milioni narra como um ato de generosidade se perdeu em um 
emaranhado kafkiano de burocracias, de intrigas, de opositores, de vaidades e 
disputas de poder que minaram a proposta inicial: entregar um diploma oficial 
aos alunos ejetados do Instituto.  Seria um gesto de enorme grandeza, pois todos 
eles eram bem-sucedidos em suas carreiras e, em termos práticos, o diploma era 
irrelevante àquela altura da vida. A grande potência simbólica da ação estava 
justamente em não dar um certificado simbólico. No frigir dos ovos, o ITA seria o 
grande beneficiado, ao resgatar os valores dos tempos áureos da instituição. 

Partindo de um começo harmonioso e agregador, com o aval de atores 
importantes —militares, inclusive — o Projeto Reconciliação começou com um 
pequeno grupo que se reunia aos sábados para amadurecer propostas e refletir 
sobre os próximos passos. À medida que a ideia se tornou pública, a cada adesão 
de peso vinham duas contrárias ao “diploma oficial”. A certa altura e já com o 
conflito instaurado, o Projeto chegou às páginas dos jornais, ao Ministério da 
Justiça e a alguns políticos em Brasília, sem contar a participação especial de 
peões-chave do próprio ITA, como Decio Josué Antonio Fischetti (na época, 
presidente da Associação dos Engenheiros do ITA), que protagonizou boicotes 
vexatórios.  

Fosse um caso isolado, o fracasso do Projeto Reconciliação já seria desolador; 
sendo um espelho de como uma nação lida com o próprio passado, ganha 
proporções reveladoras. Seja como for, o desejo de Michal Gartenkraut de 
resgatar a história de modo transparente foi levado à risca neste livro. Com a 
lisura que o reitor desejava, Armando Milioni, que foi aluno, professor e esteve à 
frente de todo o processo, presta a devida homenagem àqueles jovens vibrantes 
que viveram um dos períodos mais soturnos da nossa história.    

 

 

 

  

 


