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1

Eu estava de boa na guarda. Meu posto era no portão das armas, 
aquele que fica na entrada principal do batalhão, o melhor lugar pra 
tirar serviço quando se está pernoitado, porque é onde fica o pessoal 
do pronta resposta. Eu lá cheio de sono, de repente meu amigo veio 
correndo, com os olhos esbugalhados, dizendo ter visto a assombração 
do soldado que se matou no ano anterior.

Eu sabia que ia dar merda ele ter abandonado o posto. Assim que 
o sargento-comandante se levantou pra ver o que estava acontecendo, 
sugeri trocar de lugar com o cara. Foi desse jeito que parei de sentinela 
lá na lixeira, o pior posto do batalhão.

Desci a rampa correndo com meu fuzil cruzado no peito e entrei 
no matagal. Cheguei na maior atividade. Também morro de medo de 
fantasma. Fiquei imaginando várias coisas pra distrair a mente, pra não 
pensar na alma do cara. Me preparei pra tocar uma punheta, mas não 
tive imaginação suficiente pra me excitar naquela situação. Tentei ficar 
rimando sozinho, mas só conseguia andar de um lado para o outro.

Depois de quase uma hora, vi um vulto se aproximando pelo 
cantinho do muro. Já era madrugada e meu sono tinha ido embora 
de vez. Me abriguei atrás de uma árvore e gritei, mandando ele parar 
e dizer a senha. Ele continuou vindo na minha direção.

Com sangue nos olhos, dei um golpe no fuzil e mandei ele deitar 
no chão. O cara achou que eu estava de brincadeira, mas quando viu 
o tirão que dei para o alto, se jogou no mato e começou a pedir pelo 
amor de Deus não me mata.

Naquele momento percebi que era o sargento Vieira e me lem-
brei de todas as humilhações que ele fez a gente passar no período de 
recrutamento. Decidi mostrar que coração de homem é terra onde 
ninguém anda e fiz o cara rolar de um lado para o outro, gritando a 
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senha e a contrassenha. Fingi que nem escutei. Mandei ele encostar 
a cara no mato, os braços na cabeça. Ele ficou na dele, mas quando 
percebeu que o oficial do plantão estava se aproximando, acompanha-
do do comandante da guarda e dos soldados que estavam de pronta 
resposta, tentou se levantar, mas tomou uma coronhada tão forte na 
cabeça que só acordou na enfermaria, duas horas depois.

O tenente me deu ordem de prisão, e acho que foi assim que as 
coisas começaram a dar errado na minha vida.

Tudo começou no alistamento militar obrigatório, quase um ano 
antes. Cheguei meia-noite e já havia três conscritos na fila. Estava 
quente e o céu bastante estrelado, do jeito que eu gostava na época 
em que viajava com a mochila nas costas e o violão na mão pelas 
praias desse Brasil.

Perguntei quem era o último da fila e o gordinho riu, dizendo que 
era eu. Pensei numa resposta malcriada, mas achei melhor interagir e 
deixar pra sacanear o próximo. Foi então que alguém sugeriu montar 
uma numeração, pra gente não ter que ficar toda hora se preocupando 
com quem era o último. Tirei um caderno da mochila e fizemos uma 
sequência de números para distribuir para quem chegasse depois.

Passamos a noite toda organizando a bagunça, já que não tinha 
nenhum soldado para ajudar. Quando chegava alguém muito deso-
rientado, a gente mandava subir numa rampa que tinha formato de 
caracol. Lá em cima, o sujeito tinha que bater bem forte no portão 
e chamar um tal cabo Jorge, pois era ele quem distribuía a senha da 
ordem de chegada.

Essa história do cabo Jorge é bastante conhecida por quem já 
passou pelo processo de alistamento. Muitos já sabiam dessa lenda, 
só os mais caseiros e menos informados não conheciam a pegadinha. 
No início da brincadeira, os caras ficavam uma fera quando todo 
mundo ria deles, mas logo relaxavam ao ver outros sendo sacaneados 
também. A zoação maior sobrava pra quem chegava com os pais, com 
esses a gente implicava a noite toda.

A brincadeira acabou quando o dia amanheceu e chegou um 
sargento para pôr ordem naquilo. A primeira coisa que ele fez foi 
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perguntar quem era o responsável por controlar a fila. Me apresentei e 
disse que tinha distribuído números da ordem de chegada para facilitar 
o trabalho dele. Minha organização me rendeu alguns elogios e uma 
promessa de ser atendido de acordo com minhas exigências, que era 
ser dispensado do serviço militar. Mas quando fui chamado, disseram 
que eu era um refratário, e refratário não tinha direito de escolha.

Refratário é quando a pessoa se alista depois do tempo previsto 
pelas Forças Armadas. Eu me alistei no ano seguinte ao que seria o 
normal para minha idade. Até tentei ir no ano certo, mas quando 
cheguei na Regional já era o último dia, estava lotado de gente, o sol 
queimava demais e achei que não haveria problema em voltar no 
outro ano.

Sendo assim, tive que servir ao meu país e prestar pelo menos 
um ano de serviço militar no Exército Brasileiro.

Marcaram um dia pra gente se apresentar no Batalhão de Enge-
nharia Villagran Cabrita, onde, depois descobri, ficava a antiga fazenda 
imperial, em Santa Cruz. Chegando ao batalhão, começaram todos 
os tipos de ofensas desnecessárias. Não que alguma seja, mas xingar 
um árbitro de futebol ou um motorista que avança o sinal vermelho 
é até aceitável.

Mocorongo, lixão, cabeçudo, conscrito de merda, porco, sem 
noção e outras coisas faziam morada em nossos ouvidos. Mesmo 
sem saber o que era mocorongo, eu ficava com muita raiva quando 
era chamado daquilo. Mas tinha que aceitar, pois os caras estavam 
acima da lei e não fazíamos ideia do que viria pela frente.

Fizemos alguns testes, ficamos pelados enquanto analisavam nosso 
corpo e manjavam nossa rola, e mandaram a gente se apresentar sem 
barba e de cabelo cortado numa próxima data. Achei a maior sacana-
gem, mas os caras estavam com um fuzil na mão, e na favela em que 
eu morava o que os moços de fuzil falavam era lei. Então respeitei e 
me desfiz do bigode que tinha cultivado durante cinco anos.

De barba feita, cabelo cortado e sem vontade alguma, me apre-
sentei com meu kit higiênico, tênis de correr, calça jeans e camiseta 
branca. Entrei por um portão de grades azul-turquesa, onde tinha 
um sentinela portando um fuzil 7,62, farda camuflada, cara de sono 
e rosto cheio de olheiras e remela.
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Do lado direito do portão tinha uma guarita, um caixote de areia 
e um banco de ardósia com aproximadamente oito soldados sentados, 
apoiados em seus respectivos fuzis.

— Aí, se liga só. É um desse aí pra cada um. Não vejo a hora de 
pegar o meu bico! — disse um dos conscritos que estava ao meu lado.

— Tá maluco, cara? Tu nem chegou no quartel e já quer pegar 
um fuzil.

— Tô mermo, rapá. Tu acha que eu tô aqui por quê?
Achei melhor não prolongar a conversa. Me concentrei no que 

o cabo e o sargento falavam. Foi nessa hora que dividiram os grupos 
por companhia e foi assim que eu fui parar na cep (Companhia de 
Engenharia de Pontes), A Gloriosa, como eles chamavam.

Chegando à cep, encontrei alguns amigos que já estavam servindo 
lá havia algum tempo. Uns tinham acabado de se tornar soldados nbs 
(Núcleo Base). Outros já eram mais antigos. Uns me cumprimenta-
ram, outros mantiveram a postura de mau, mas vi que me olhavam de 
forma amistosa. Fiquei de boa e não demonstrei alegria por encontrá-
-los ali numa situação melhor que a minha.

O subtenente distribuiu os uniformes e nos disse como chamava 
cada um. Pra educação física, por exemplo, era o 5º A — short verde, 
camiseta branca, meia branca e tênis preto. Em seguida, mandou a 
gente arrumar nossos armários com as coisas que havíamos recebido 
para começar as atividades.

A nossa companhia nos dividiu em dois grupos: Foxtrote, que era 
o meu, e o Eco. Só depois entendi que esses nomes eram por causa do 
alfabeto falado, criado pelo Exército americano, e hoje em dia usado 
por vários profissionais, como pilotos de avião, policiais e operadores 
de telefonia, para ajudar no entendimento das letras.

Nossos grupos, então, eram o E e o F. As outras letras ficaram 
para as companhias lá de cima do batalhão. A cep era a única que 
ficava isolada na parte de baixo do quartel, onde viveram as pessoas 
escravizadas na época da fazenda imperial. Dizem que eles eram cas-
tigados justamente no lugar onde ficava nosso alojamento.

Minha companhia era a que fazia o trabalho pesado, a que estava 
sempre à frente nas batalhas. Nas guerras, é a Engenharia que abre 
caminho para a Artilharia e as outras armas chegarem ao terreno 
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inimigo. A nossa missão era construir pontes e estradas nas incursões 
do Exército Brasileiro.

Eram pontes de verdade. Me lembro muito bem de como eram 
pesadas as peças que a gente carregava. Vira e mexe lá estávamos nós 
em eventos em que o general solicitava pontes que serviriam de palco 
para desfiles e formaturas em diversos batalhões.

As peças eram tão pesadas, mas tão pesadas, que precisava de 
dois soldados para carregar uma caixa de parafusos. O mesmo com 
o pranchão, que era a peça mais leve da ponte. A peça mais pesada 
era a famosa Vigota. Eram necessários uns dezesseis homens ou mais 
para transportá-la.

No começo, confesso que fiz corpo mole pra não carregar peso. 
Depois, descobri que minha malandragem não estava prejudicando o 
Exército, mas afetando diretamente meus companheiros, que sofreram 
comigo desde o início.

Me lembro como se fosse hoje das frases que ouvíamos antes de 
empunhar as peças pra levar até o local onde a ponte seria montada. 
Ou para colocá-las nos caminhões que faziam o transporte para outros 
batalhões ou para missões reais.

— Atenção, soldados. Ao braço… Firme! — diziam os sargentos, 
com a voz grossa, enquanto nos preparávamos para levantar o peso 
até a altura dos braços.

Em seguida, já com a peça empunhada e o corpo ereto, vinha 
outra ordem de comando:

— Atenção, soldados. Ao ombro… Firme!
Todos nós jogávamos o peso para o alto e encaixávamos a peça 

em nossos ombros, para enfim levá-la ao local onde seria usada.
Essa era a nossa missão no Exército Brasileiro. Aprender a montar 

pontes de guerra, fazer manutenção nas armas de fogo, marchar, tirar 
serviços na guarda e saber conviver com a hierarquia.
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2

A primeira coisa que se aprende na vida militar é a hierarquia. Ela é 
empurrada pra dentro da nossa cabeça, de forma que você é sempre 
o subalterno e eles, os caras. A segunda coisa é a ordem unida, que 
são os elementos de formação da tropa. Mas para mim, “sentido” não 
fazia sentido, “descansar” não descansava e “ordinário marche” era 
pra marchar igual a ordinário, pra lá e pra cá.

Como eu estava disposto a passar aquele ano sem arrumar con-
fusão com ninguém, decidi fazer daquilo um teatro, de acordo com 
o que eles mandavam. Encarei a ordem unida como uma dança. Se 
os caras mandavam pular, eu pulava. Se a ordem era “sentado-um-
-dois”, eu fazia de boa. O chato era quando a gente tinha que repetir 
as canções e as frases enquanto marchávamos em volta do quartel, 
debaixo de sol quente, e ainda por cima cheios de roupas, ou melhor, 
de fardas. Uma tortura. Marcha para ir ao banheiro, marcha pra al-
moçar, marcha para chegar no quartel e marcha pra ir embora. No 
quartel não se anda. Ou você corre, ou marcha. O problema nem era 
ter que marchar. O que me dava nos nervos era ter que tentar rachar 
o chão com nossas pisadas.

— Soldado não desfila, quebra o chão quando marcha!
— Soldado não corre, estremece o chão quando passa!
— Um, dois — eles diziam.
— Três, quatro — a gente respondia.
E ficávamos nessa brincadeira o dia todo, aprendendo a marchar 

alinhado e a fazer outros movimentos da ordem unida.
Os sargentos viviam gritando em nossos ouvidos. O terror psico-

lógico era tanto que, quando eu chegava em casa e deitava no tapete 
da sala da minha mãe, cochilava e sonhava com a sessão de tortura 
mental e corporal pela qual passávamos todos os dias.
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No primeiro dia de tfm (Treinamento Físico Militar), chegamos 
na cep e tinha um aviso no qts (quadro de trabalho semanal) dizendo 
para colocarmos o 5º A. Coloquei o uniforme, que por sinal era o 
que eu mais gostava de usar, já que o clima de Santa Cruz é bastante 
quente, e fiquei esperando ser solicitado. Enquanto isso, conversava 
com o Paulo Souza, meu amigo desde a época da pichação.

Fomos ordenados para entrar em forma, igualzinho a gente fazia 
no colégio. Um atrás do outro, só que na escola ficávamos do menor 
para o maior e, no quartel, era do maior para o menor. Os baixinhos 
ficavam escondidos no final da tropa. Eu achava que era para mostrar 
poder. Com os maiores desfilando na frente, pareceria que a tropa 
era forte e valente.

Wesley era o menor de todos. O menor e o mais engraçado. 
Vivia fazendo graça lá atrás. Era o famoso tipo “moita”. Os moitas 
são os recrutas que não aparecem de forma alguma. Ficam na deles 
e, assim, não são chamados para participar de nenhuma sessão de 
tortura nem de nada.

Naquele dia, fizemos alongamentos, flexões, polichinelos e outros 
exercícios até começarmos a correr. Eu não estava acostumado a fazer 
atividades físicas. Parei de jogar futebol com catorze anos porque 
achava que as meninas não gostavam de homens suados. Por esse 
motivo, larguei os esportes e me dediquei a andar bonito e cheiroso, 
sem suar para ser sensual.

Eu até conseguia fingir na hora das flexões e das abdominais, mas 
na hora da corrida… A primeira volta em torno do batalhão foi até 
razoável, mas quando o capitão esticou pra mais uma, tremi na base. 
Naquele sol forte, o cara só podia estar de sacanagem. Dar mais uma 
volta não era coisa de Deus. Mas não tive pra onde correr, ou melhor, 
tive sim — correr pra frente e fazer o que ele queria.

Cambaleando, mas seguindo a tropa, encarei mais uma volta 
imaginando chegar à sombra das árvores da praia de Provetá, em Ilha 
Grande, como eu fazia quando vinha da trilha do Aventureiro, depois 
de tomar uma ducha no Bicão.

Meu delírio me inspirou e foi talvez o que mais me motivou na 
hora em que chutei o balde. Percebi que o capitão, só porque era atleta 
do Exército, esticou a tropa para mais uma volta. Nem quis saber. Vi 
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que alguns recrutas já haviam ficado pelo caminho. Aproveitei e fiz 
igual. Me joguei na sombra daquela árvore, como eu havia planejado, 
e em pensamento mandei o capitão ir pra tudo que era lugar. Deitei 
e respirei. Só fiquei preocupado quando vi alguns sargentos se apro-
ximando com um caderninho, anotando o nome dos recrutas caídos 
pelo chão. A solução que me veio na hora foi colocar o dedo na goela 
e forçar o vômito para ser socorrido em vez de anotado.

Os sargentos chamaram a ambulância do quartel e me levaram 
para a enfermaria, “o céu do batalhão”. Ar-condicionado. Como foi 
bom respirar aquele ar gelado, beber água fresca e receber tratamento 
especial. Lembrei do meu acidente de moto há cinco anos, quando 
quase morri, e acredito que só me recuperei por causa das muitas 
orações, rezas e da minha vontade de viver. Percebi que precisava 
daquela mesma vontade para encarar o ano que vinha pela frente.

Depois do almoço, tentei cochilar ou torar, como dizem no quar-
tel, mas o capitão entrou no nosso leito, falando com a voz serena de 
um tiro de fuzil 7,62.

— Quem não quiser ficar aqui, não precisa ficar. Pede pra sair 
que eu dou um jeito. Se vocês acham que a melhor forma de encarar 
a vida é se jogando na sombra das árvores, vou falar só mais essa vez: 
Não aguenta, pede pra sair!

— Capitão… — tentou dizer o Wesley, fazendo cara de doente.
— Não me interrompa, recruta. Quando o corpo não aguenta, 

a moral é o que sustenta!
E, ao terminar a frase, olhou bem pra mim e balançou a cabeça 

de um lado pro outro. Pela primeira vez na vida, não tentei justificar 
meu fracasso. Não quis colocar a culpa em situações adversas. Calei e 
aceitei a ideia. Percebi que eu não era pior do que ninguém ali. Fiquei 
com uma raiva imensa. Não era raiva do capitão, tampouco de mim 
ou do meu sedentarismo, mas da situação em geral.

Fui pra casa e fiquei pensando naquelas palavras e em como a 
minha vida estava. Eu nunca tinha desistido de nada. Mesmo não 
querendo estar naquele lugar, eu não queria carregar comigo o peso 
de ter sido desligado do quartel por fraqueza ou incapacidade.

No dia seguinte, fui o primeiro a chegar. Arranquei os pelinhos 
que sobraram da minha barba, engraxei meu coturno e comi o cus-
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cuz amarelo que minha mãe tinha colocado na mochila, junto com 
uma garrafa de guaraná natural. Foi uma alegria só. Naquele dia, o 
capitão poderia mandar a gente dar até dez voltas no batalhão que 
eu estava pronto.

Mas o capitão fez vista grossa para os recrutas que foram para 
a enfermaria no dia anterior e mandou os sargentos nos ensinarem 
os movimentos da ordem unida para a formatura com o coronel, na 
próxima sexta-feira. Formatura para mim eram aqueles eventos em 
que eu ia de vez em quando, geralmente no final do ano. No quar-
tel, formatura é simplesmente o ato de juntar os militares em fila: 
formatura pra almoçar, formatura na hora de chegar, formatura pra 
ouvir as instruções, formatura pra tudo. O capitão queria que a gente 
estivesse pronto pra fazer bonito na frente do coronel.

Não deu outra. Depois de muito treino debaixo de sol forte, a nos-
sa companhia chegou causando frisson. As batidas com os coturnos no 
chão levantaram poeira. Todos que assistiram à nossa chegada ficaram 
abismados com a raça e a bravura na hora de marchar. Gritamos as 
canções puxadas pelo capitão como se fossem um pedido de socorro 
que fazíamos a nós mesmos. Marchamos e fizemos as ordens unidas 
numa sintonia jamais vista naquele quartel. Ninguém queria ficar até 
depois do expediente treinando a ordem unida de novo.

Fomos pra casa e tivemos um final de semana de descanso, pois 
na próxima segunda-feira começaria o internato. Isso mesmo, teríamos 
que ficar isolados no quartel durante duas semanas, aprendendo as 
instruções de guerra, treinando ordem unida e fazendo exercícios.
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Mochila pesada com várias cuecas e meias brancas, kit higiênico e 
algumas guloseimas escondidas no fundo falso. Deixamos nossas almas 
em casa e levamos nossos corpos para o quartel. Esperando pelo pior, 
passei por aquele portão já querendo sair.

Em fila, entramos no batalhão escutando gritos:
— Carne nova no pedaço!
— Aquele branquinho magrelo é meu!
Alguns recrutas como eu se revoltaram com a situação. Logo 

começou o zum-zum-zum entre nós. Dissemos que não aceitaríamos 
covardias e vacilos com a nossa tropa. Prometemos proteger uns aos 
outros. Se desse merda pra um, daria pra todos.

Chegamos à companhia e tivemos vinte minutos para desfazer 
nossas malas e estar em forma com o uniforme 4º B1, que era calça, 
camiseta e boné camuflados, coturno preto e meia e cinto verdes.

Quando faltavam dois minutos para entrarmos em forma, chegou 
o sargento Vieira, um cara que tinha quase a metade do meu tama-
nho, mas com a marra de um Golias. Entrou no nosso alojamento e 
começou a gritar no nosso ouvido:

— Só quero o último, hein. Somente o último!
As palavras do sargento travaram os cérebros de alguns recrutas. 

Eu, graças a Deus, consegui me arrumar bem rápido. Tinha saído 
de casa usando a meia verde que fazia parte do uniforme, e com isso 
ganhei algum tempo na troca de roupa. Alguns amigos já tinham me 
dado um bizu sobre o que acontecia no internato, por isso acho que 
consegui me sair bem.

Os cinco últimos tiveram que pagar vinte flexões para os sar-
gentos, e o último recruta teve que pagar cinquenta e ainda saiu do 
alojamento direto para o lago. O sargento Vieira não aliviou. Mandou 
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o recruta sair em disparada na direção do lago, que ficava mais ou 
menos a uns cem metros à esquerda da cep, e disse que era pra ele se 
jogar com roupa e tudo. O cara voltou correndo todo molhado, e o 
sargento disse que fez aquilo para ficar de exemplo, pois um soldado 
lerdo pode prejudicar toda a tropa.

Achei aquilo uma tremenda babaquice. Se o cara combinou dez 
minutos pra trocar de roupa, não importa se o recruta foi o primeiro 
ou o último a ficar pronto. Sempre terá alguém que vai ser o último. 
Não precisa esculachar a pessoa por isso. Para piorar a situação, o 
sargento Vieira levou o recruta todo ensopado para o campo de areia 
e falou pra ele rolar de um lado pro outro, enquanto gritava:

— Rola pra lá, rola pra cá, macaco à milanesa!
Não achei nenhuma graça. Tinha uma galera rindo do amigo 

enquanto ele se ferrava. Preferi não me aborrecer com o pessoal que 
ria da bobeira do sargento. Fiquei na minha posição de descansar, 
como toda a tropa.

Depois que o showzinho acabou, o sargento Vieira chamou o 
recruta molhado para perto de nós. Só aí consegui ver que era o meu 
amigo Paulo Souza. Minha indignação aumentou, mas eu não podia 
fazer nada naquele momento. O sargento mandou ele ficar de frente 
pra gente enquanto zombava dele.

— Sabia que você é muito feio, recruta? Você parece até aquele 
cara da televisão. O tal do Bozó, Soró, sei lá. Acho que vou te chamar 
de Soró daqui pra frente, tudo bem?

— Sim, senhô — respondeu o Paulo Souza, os olhos cheios de 
água e areia.

— Isso é pra vocês verem que aqui não é brincadeira, não é a 
escolinha da tia Teteia. Vá trocar de roupa, Soró.

Enquanto o Paulo Souza foi se trocar, chegaram mais dois sargen-
tos recém-formados. Ficaram à nossa volta, e o que estava na nossa 
frente deu a ordem:

— Para flexão, um, dois…
Se jogou com as mãos no chão e ficou pronto para iniciar os 

movimentos.
— Três, quatro… — respondemos e imitamos a posição do sar-

gento.
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— Em cima, embaixo, um. Em cima dois, três, quatro, cinco…
Fizemos umas quarenta flexões, até o sargento se cansar e se 

levantar dizendo:
— De pé um, dois!
— Três, quatro…
— Frente para a retaguarda!
Saltamos girando pelo lado direito e gritamos o nome da com-

panhia enquanto estávamos no ar. Outro sargento já nos esperava 
sorrindo e berrando:

— Recrutas, para a flexão, um, dois…
Dissemos “três, quatro” e começamos mais uma sequência de 

exercícios, até esse sargento se cansar também. Como já era esperado, 
depois de quarenta repetições ele fez o mesmo que os outros: mandou a 
gente virar de frente para o próximo sargento, e assim sucessivamente, 
até os quatro se cansarem.

O surpreendente aconteceu no final. O soldado Félix continuou 
na posição de flexão e deu uma canseira nos quatro sargentos que 
comandavam nosso recrutamento. Depois de ter feito todas aquelas 
repetições com a gente, ele ainda aguentou mais quatrocentas sem 
parar. Conseguiu fazer mais flexões do que todos já tinham visto, 
levando geral da companhia a se oferecer para treiná-lo para a com-
petição do soldado com a melhor aptidão física do batalhão.

Chegou a hora do almoço e fomos liberados para enfim pegar 
nossas bandejas. Minha barriga já emitia sons tão altos que até o Wes-
ley, o último da tropa, escutava os roncos. Entramos em fila e, pela 
primeira vez, saímos da companhia em direção à parte superior do 
batalhão sem marchar. O sargento que nos levou foi bem tranquilo. 
Parecia que nem estava aí pra gente. Deu o comando para seguirmos 
caminhando em forma e em silêncio. Quando chegamos perto do 
refeitório, vimos todas as companhias aguardando a liberação para 
entrar no rancho pro almoço.

A nossa companhia foi a última a ser liberada pra comer. No 
quartel tem uma bobeira de classificação por antiguidade. Tudo é 
motivo de antiguidade.

Como as companhias lá de cima tinham números menores, a 
cep era considerada a mais moderna (o que quer dizer “nova”). A 
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numeração dos militares segue uma ordem que vai além da patente: 
ano, companhia e ordem alfabética. Os soldados da mesma com-
panhia são mais antigos ou mais modernos de acordo com a letra 
do alfabeto. O soldado Abreu era mais antigo que o soldado Zé, 
por exemplo.

Enfim, chegou nossa vez de comer. Parecia que pelo menos na-
quela hora, depois de ter fritado a moleira no sol forte, teríamos paz.

— Boa tarde! — eu disse pro cabo que colocava o feijão na minha 
bandeja.

— Boa nada. Tu tem mais é que se foder — respondeu, colocando 
menos de meia concha pra mim. — Vamos lá, recruta, anda logo. 
Não tenho tempo pra ficar olhando pra essa sua cara feia.

— Sim, senhor!
— Senhor tá no céu.
Fiquei com vontade de jogar o feijão com bandeja e tudo na cara 

dele. Mas a cadeia do quartel devia ser pior do que aquela comida. 
Respirei e fui na direção do soldado antigo que servia o arroz. O cara 
percebeu minha revolta e disse:

— Colé, recruta, esquenta a cabeça não. Depois essa parada passa 
e geral vira amigo. Toma aqui mais arroz.

Eu nem disse obrigado por temer a reação do cabo ou do meu 
sargento, pois poderiam achar que o cara estava me ajudando. Balancei 
a cabeça e abri meio sorriso em forma de gratidão.

Avancei na fila com os olhos cheios d’água. O cara que servia 
carne moída também me deu moral e caprichou na porção. Fui até 
o panelão onde tinha o mate e enchi minha caneca. Nunca gostei 
muito, mas com a sede que eu estava, aquele mate geladinho parecia 
até suco de amoras incandescentes, como dizem meus amigos Marcelo 
Todiboa e Rafael Leão.

— Quero todo mundo coladinho, cotovelo com cotovelo e ban-
deja com bandeja! — gritou o sargento.

Assim foi meu primeiro almoço no quartel. Qualquer coisa que 
a gente fizesse era na base do esculacho. Acabamos de comer, lavamos 
a bandeja e voltamos caminhando para a nossa companhia.

Depois de todo aquele estresse, voltei para a cep mais tranquilo, 
doido pra tirar minha hora de almoço, mas nada aconteceu como 
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planejei. O sargento Vieira nos levou para trás da companhia e co-
locou a gente pra treinar a ordem unida debaixo daquele sol quente 
dos infernos. Tivemos que colocar o uniforme de formatura e ficar 
fazendo “Sentido, direita-volver” e outras acrobacias militares.

Tudo aquilo poderia ser mais simples se não fossem alguns recru-
tas. Não sei se por medo ou por falta de coordenação motora, quando 
o sargento dava a ordem para virarmos para a direita, os caras viravam 
para a esquerda; quando era pra ficar na posição de sentido, uns faziam 
a posição de descansar, e com isso a gente se cansava mais e mais.

Teve um recruta que me deixou com muita raiva. O nome dele 
eu não esqueci mais: soldado Madeira. O sargento percebeu que ele 
errava toda hora, e só de sacanagem tirou o cara de forma e colocou 
a gente pra fazer duzentos polichinelos para compensar a idiotice 
dele. Não teve ninguém que não sentiu vontade de esganar o sujeito. 
Até eu, que levo tudo na esportiva, fiquei puto com o cara. Mas logo 
percebi que a culpa não era daquele pobre recruta, e sim do ridiculão 
que colocou o nome dele na lista dos que iriam servir naquele bata-
lhão. Tanta gente boa com vontade de servir, e o recrutador coloca 
uma pessoa que nem coordenação tem. O Madeira parecia aquelas 
velhinhas na missa que batem palma fora do ritmo e atrapalham as 
músicas na igreja.

Meu corpo não aguentou tanto esforço após a refeição. Coloquei 
o arroz com a carne moída todo pra fora. Dessa vez não provoquei, 
veio naturalmente. Não sei se por nojo do meu vômito, ou se também 
tinha sido afetada pelo sol, mas quase toda a tropa vomitou.

Logo depois de mim, geral se jogou no chão. O sargento Vieira 
ficou sem saber o que fazer. Desesperado, levou a gente para o aloja-
mento, onde ficamos a tarde toda descansando. Aquilo foi parar nos 
ouvidos do capitão que comandara a nossa companhia, e dava pra 
ouvir os esporros que ele dava no sargento lá de dentro. A gente não 
sabia se comemorava ou se temia o que ele poderia fazer pra se vingar.

Por volta das quatro e meia da tarde, outros dois sargentos entra-
ram no nosso alojamento, mandaram a gente ficar de pé em frente às 
nossas respectivas camas, enquanto eles passavam em volta da gente 
se apresentando e dizendo que comandariam a nossa tropa a partir 
daquele momento.
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Um deles era o sargento Eduardo, ex-soldado paraquedista que 
estava no nosso batalhão aguardando uma vaga para voltar a trabalhar 
com os pqds. O outro era o sargento Fabiano. Ele entrou nas Forças 
Armadas empolgado pelos filmes de guerra que assistia na tv. Queria 
viver perigosamente, correr, trocar tiros, participar de missões reais. 
Treinava o tempo todo. Já tinha feito os cursos de paraquedista, Guerra 
na Selva, Montanha, e almejava entrar para o Comandos, a tropa de 
elite do Exército Brasileiro.

Nosso primeiro deslocamento sob o comando deles foi a subida 
para a janta, que começava às cinco. Pegamos nossas bandejas, talheres 
e canecas, entramos em forma e depois subimos pelas ruas do batalhão 
correndo e cantando as canções com o sargento Eduardo pqd:

Estou ralando todo dia
Estou ralando todo dia
E nunca mais vou me esquecer
Vou encontrar Rosa Maria
E dar a ela o meu brevê
Vou ver meu neto a qualquer dia
Vovô o que o senhor fazia?
Netinho, a gente corria
E não sabia aonde ia
Mas um belo dia
Todo equipadão
Vovô se lançou
Da porta do avião
Ai, meu netinho, como era bom
Se lançar lá do avião
Sentir a brisa lá de cima
E aterrar de encontro ao chão
Vovô, também quero
Quando eu crescer
Ter a minha boina
Meu boot e meu brevê
Mas vovô disse não
Lá tem muita ralação
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Pulim de galo todo dia
Você não vai aguentar, não
Pulim de galo todo dia
Canguru e flexão
— Um, dois…
— Três, quatro…

Quase sem voz, o sargento não parava de gritar a canção do pqd. 
E, de alguma maneira, mesmo com a rivalidade que os paraquedistas 
tinham com a gente (os chamados Pé Preto, porque a gente usava 
coturno preto e eles boot marrom), vibramos com a canção ao ver a 
motivação do cara.

Jantamos e voltamos caminhando na boa, sem esculacho. Guar-
damos nossas bandejas e fomos levados para o pátio da companhia. 
Os caras nos colocaram sentados no chão, com os joelhos apontados 
para o teto e as pernas cruzadas.

— Qual dos senhores se habilita a vir aqui na frente para cantar 
o Hino Nacional? — perguntou o sargento Eduardo.

— A princípio, todos são voluntários! — gritou o sargento 
 Fabiano.

Tinha um cara do nosso ano que era muito vibrador. Ele se cha-
mava Anselmo. Aquele ali gostava muito de tudo o que era militar 
e não perdeu tempo, levantou a mão direita e deu um grito tão alto 
que quase me deixou surdo.

— Sou voluntário, senhor!
— Tu é voluntário pra que, soldado? — respondeu o sargento 

pqd, enquanto lia o nome do Anselmo na camisa. — Parabéns pelo 
coturno, recruta. Tá brilhando mais do que o meu. Dá um fo positivo 
pra ele, Fabiano.

O sargento Fabiano pegou seu bloquinho, anotou algumas coisas 
e perguntou se a gente sabia o que significava fo. Como ninguém 
sabia, ele explicou. Fato Observado. Pode ser positivo ou negativo. 
Dependendo da quantidade de fos, o soldado poderia ser o Praça 
Mais Distinta e ganhar uma medalha e sua foto em uma moldura 
no salão nobre do quartel, ou ficar detido se fossem muitos fos 
negativos.
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Acabou que o Anselmo nem chegou a cantar o hino na frente de 
geral. Os sargentos ficaram tão empolgados com a possibilidade de 
terem o Aptidão Física e o Praça Mais Distinta no mesmo ano que 
preferiram não queimar o filme dele naquele momento.

Acompanhando uma caixa de som com um pen drive espetado, 
cantamos o Hino Nacional, e toda vez que algum recruta errava, a 
gente parava e todos pagavam flexões.

— Por causa de um, todos pagam! — gritavam os sargentos.
Acho que essa foi uma das frases que mais ouvi no quartel. Não 

sei se eles tentavam jogar a gente um contra o outro, ou se achavam 
que aquilo nos uniria de alguma maneira. Depois que a gente ficou 
alinhado no Hino Nacional, veio o Hino da Bandeira, do Exército, 
da Engenharia, da Liberdade, do Soldado e outros mais.

A nossa primeira noite de sono no alojamento parecia suspeita: 
as camas estavam arrumadinhas, com cobertor quentinho. Como 
sempre desconfiei de esmola demais, já deitei pra dormir com as 
meias verdes por cima das brancas, com a calça por cima do short 
verde e deixei meu coturno embaixo do travesseiro, caso tivesse que 
acordar na correria.

Os recrutas não paravam de falar. Pareciam até que estavam numa 
colônia de férias. Eu não entendia como podiam conversar e ficar 
rindo daquele jeito depois de um dia inteiro de esculacho e ralação. 
Eu só queria esticar minhas pernas, encostar a cabeça no travesseiro 
e sonhar com a minha saída daquele sofrimento.

Nem levei meu celular para o internato, vi vários com o aparelho 
escondido. Os sargentos viviam dizendo que, se pegassem alguém 
usando, iam quebrar o celular e o recruta ganharia quinze dias de 
detenção.

Não dava pra dormir com aquele falatório. Quando eles resolve-
ram calar a boca, consegui pregar os olhos, mas na hora que ia chegar 
à melhor parte do sono, vieram os sargentos dando tiros e jogando gás 
de pimenta no alojamento. A minha cama ficava na parte de cima do 
beliche, o que me ajudava com relação à fumaça, mas quem estava no 
alto levava tapas e pauladas dos sargentos e soldados antigos.
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Fomos para o pátio da companhia passando por um corredor 
polonês. Os caras gritavam pra caramba nos nossos ouvidos. Me deu 
vontade de matar os recrutas que ficaram conversando alto e rindo 
durante todo o tempo que tivemos pra descansar de verdade.

Entramos em forma do maior para o menor, divididos em sete 
fileiras. De repente, vieram todos os sargentos que tinham coman-
dado nossa tropa até aquele momento, inclusive o sargento Vieira. 
Minhas pernas ficaram bambas. O frio daquela noite era o que menos 
fazia a gente tremer e temer. Comecei a pensar em várias bizarrices 
que estava acostumado a escutar por aí das pessoas que não tinham 
a menor noção de como são as coisas na verdade.

O sargento Eduardo já veio gritando lá de dentro do alojamento:
— Vocês nunca serão um de nós! Tão vendo essa onça no meu 

chapéu? Olha que essa onça é o meu troféu!
Fiquei tentando imaginar como seria bizarra uma competição 

que desse uma onça no chapéu como prêmio.
— Atenção companhia, sentido!
A gente fez a posição de sentido sem vibração e em total falta 

de sincronia, influência do sono, que prejudicava nossa coordenação 
motora.

— Que pouca-vergonha é essa? Parece mais uma metralhadora 
— disse um dos sargentos.

— Vamos repetir mais uma vez, seus imundos! — gritou bem 
alto outro sargento, quase me deixando surdo quando passou ao 
meu lado.

— Atenção, recrutas… Seeentido!
paah.
— Agora sim, porra!

Mas o pior ainda estava por vir. O sargento Vieira mandou a gente 
marchar em direção ao lago, e quando estávamos quase chegando na 
água, os soldados da frente pararam de marchar e, consequentemente, 
todo mundo parou.

— Vocês estão malucos? Alguém mandou a tropa parar? — gritou 
o sargento Vieira. — Quero ver todos dentro do lago sem desalinhar.
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Depois que os maiores entraram, tremi até chegar a minha vez. 
Assim que encostei a ponta do meu coturno na água, parecia que todo 
o meu corpo ia congelar. Não falei nada e fiz o que eles mandavam.

Quando os últimos entraram, eles mandaram a gente organizar 
as filas e ficar na posição de sentido de frente para eles.

— Descaaansar!
Fizemos a posição de descansar. Em seguida, vieram todos os 

comandos possíveis de posições da ordem unida: sentido, apresentar 
armas, direita e esquerda volver, ordinário marche, frente para a re-
taguarda e outras mais.

Ficamos nessa dança dentro do lago até cinco horas da madruga. 
Meus ouvidos não aguentavam mais escutar aquelas ordens. Meus 
dedos estavam enrugados. Pra piorar, tinha uns recrutas que sempre 
erravam.

Quando foi lá pelas cinco e vinte, os sargentos ordenaram o “Fora 
de forma, marche” e mandaram a gente voltar para o alojamento, mas 
sem dar um pio. Tiveram uns engraçadinhos que fizeram “pio, pio, 
pio”, mas, pra nossa sorte, os sargentos não escutaram.
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