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RESUMO 

 

A presente pesquisa de Mestrado se inscreve na perspectiva teórica da Análise do Discurso de 

base materialista, proposta por Pêcheux (1969; 1975). Sob o embasamento teórico-

metodológico da Análise do Discurso, buscamos analisar discursivamente duas audiências 

públicas promovidas pela Comissão Nacional da Verdade: a audiência com o coronel Carlos 

Alberto Brilhante Ustra e a audiência com o delegado Aparecido Laertes Calandra, mais 

conhecido pelo codinome de Capitão Ubirajara. Na tentativa de compreendermos como se dá 

discursivamente o funcionamento do silêncio e da negação nesses depoimentos, partimos dos 

trabalhos de Orlandi (1992) e Indursky (1990; 2013). O silêncio, para a Análise do Discurso, 

tem relação com a história e com a ideologia. Entendemos, conforme Orlandi (1992), que há 

implicações ideológicas quando se deixa de dizer algo. Além disso, é possível dizer “x” para 

deixar de dizer “y”, apagando outros sentidos possíveis de uma outra formação discursiva 

(ORLANDI, 1992). Sendo assim, verificamos, nas análises empreendidas, que o sujeito, na 

posição de quem presta um depoimento para integrantes da Comissão Nacional da Verdade, 

diz “terrorista” para não dizer revolucionário; “democracia” para não dizer ditadura; “assessor 

jurídico” para não dizer torturador. Já a negação, modalidade discursiva também mobilizada 

no processo de análise dos depoimentos, “é um dos processos de internalização de enunciados 

oriundos de outros discursos podendo indicar a existência de operações diversas no interior do 

discurso em análise” (INDURSKY, 2013, p. 261). Por meio da análise do funcionamento 

discursivo da negação, verificamos como o discurso-outro comparece nos depoimentos de 

forma distinta. No depoimento do coronel Ustra encontramos um caso de negação externa 

(INDURSKY, 2013), enquanto no depoimento do delegado Calandra, encontramos um caso 

de denegação. 

 Palavras-chave: Análise do Discurso; Comissão Nacional da Verdade; negação; silêncio.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present Master’s research is affiliated to the theoretical perspective of the materialist line 

of Discourse Analysis introduced by Pêcheux (1969; 1975). Based on the theoretical-

methodological groundwork of Discourse Analysis, we aim to discursively analyze two public 

hearings promoted by the National Truth Commission: the one with Colonel Carlos Alberto 

Brilhante Ustra and the one with Chief of Police Aparecido Laertes Calandra, most popularly 

known by his code name, Captain Ubirajara. In our attempt to understand how silence and 

denial function in a discursive level in both statements, we base our research on works by 

Orlandi (1992) and Indursky (1990; 2013). In Discourse Analysis, silence is related to history 

and ideology. As per Orlandi (1992), we understand that there are ideological implications 

when something is left unsaid. Besides, it is possible to say “x” in order not to say “y”, 

erasing other possible meanings from a different discursive formation (ORLANDI, 1992). 

Therefore, in the analysis done by us, it has been verified that the subject, occupying the 

position of someone who gives a statement to members of the National Truth Commission, 

says “terrorist” in order not to say revolutionary; “democracy” not to say dictatorship; “legal 

consultant” not to say torturer. Denial, on the other hand, a discursive mode also mobilized in 

the process of analysis of the statements, “is one of the processes of internalization of what is 

enunciated in other discourses, possibly indicating the existence of various operations inside 

the discourse being analyzed” (INDURSKY, 2013, p. 261). Through the analysis of the 

discursive functioning of denial, we are able to examine how another discourse appears 

differently in each statement: in the one given by Colonel Ustra, there is a case of extreme 

denial (INDURSKY, 2013), while in the one given by Chief of Police Calandra, there is a 

case of denegation. 

 

 Keywords: Discourse Analysis; National Truth Commission; denial; silence. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

“(...) digo coisa para não dizer lixo, 

ditadura, então minha gente, ‘a coisa’ 

corrói, empedra, suja, embrutece, suprime, 

lixa tua criatividade, adormece, ensombra, 

letargiante corrosiva coisa, te arranca a 

alma, senhores senhoras ‘a coisa’...”  

 

(Hilda Hilst) 

 

O tema desta pesquisa é a Comissão Nacional da Verdade, que perdurou por 

quase três anos no intuito de investigar as violações de direitos humanos que foram 

praticadas no Brasil, entre 1946 e 1988. Tendo em vista, porém, que para a constituição 

do nosso corpus empírico de análise, é necessário um recorte, focamos apenas em duas 

das audiências públicas promovidas pela Comissão Nacional da Verdade: a audiência 

com o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra e a audiência com o delegado Aparecido 

Laertes Calandra, mais conhecido pelo codinome de Capitão Ubirajara. 

Os militares estiveram presentes nessas audiências públicas porque foram 

convocados a esclarecer os crimes ocorridos durante a ditadura militar. Esta foi 

instaurada no dia 1º de abril de 1964 e durou até o dia 15 de março de 1985. Durante 

esse período, apesar das tentativas de resistência, práticas de tortura foram legitimadas 

como uma política de Estado, assim como assassinatos, desaparecimentos de pessoas e 

outras medidas coercitivas, como censura prévia, expulsão de professores, intelectuais e 

artistas.  

Ambos os depoentes foram escolhidos, em detrimento de outros, porque, em 

uma pesquisa de iniciação científica, feita anteriormente — intitulada Violência e 

testemunho: a discursividade do feminino em blogs (2015)
1
 — analisamos testemunhos 

de mulheres que foram torturadas durante a ditadura militar brasileira. Os testemunhos 

que compuseram o corpus anterior foram retirados do livro Direito à memória e à 

verdade: Luta, substantivo feminino (2010), organizado por Tatiana Melino; nesses 

                                                 
1 O projeto de pesquisa Violência e testemunho: a discursividade do feminino em blogs estava inscrito em 

um projeto mais amplo, coordenado pela Profa. Dra. Bethania Mariani: Discurso em farrapos e outros 

discursos: sobre o ordinário de sentido na mídia (CNPq/ de bolsa de produtividade 1C 2011-2017). Com 

início em 01/04/2013 e término em 30/04/2015, foram duas as etapas da pesquisa de iniciação científica: 

na primeira, foram analisados testemunhos de mulheres vítimas de violência doméstica, os quais foram 

pesquisados em blogs; já na segunda, foram analisados testemunhos de mulheres que foram vítimas de 

torturas durante o regime militar brasileiro. 
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relatos, os nomes do coronel Ustra e do delegado Calandra, aparecem com regularidade, 

o que serve de justificativa à escolha desses militares. 

Justificamos nossa escolha pelo nome do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, 

porque, na atualidade, ele tem tido bastante destaque, apesar de todas as denúncias de 

tortura que recaem sobre ele. Nos anos 80, no tempo do governo Sarney, a atriz e então 

deputada federal Bete Mendes já havia denunciado
2
 publicamente o militar, que estava 

atuando na embaixada em Montevidéu, em 1985. Em agosto de 2012, Ustra chegou a 

ser condenado em segunda instância, como torturador, pela justiça paulista na ação 

declaratória movida pela família Telles. 

Em 2016, na época em que a câmera dos deputados votou a favor do 

prosseguimento do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, a fala do 

deputado Jair Bolsonaro (PSC) colaborou para a popularização do nome do torturador: 

“(...) Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma 

Rousseff (...), o meu voto é sim”
 3
.  

Na atual conjuntura política do Brasil, notamos que, além de circularem pela 

mídia e pelas ruas dizeres de sujeitos que clamam por uma intervenção militar, circulam 

homenagens à figura do coronel Ustra, que é tido como o primeiro militar brasileiro a 

ser reconhecido pela justiça como torturador.  

Já o nome do delegado Calandra, embora seja menos conhecido que o do 

coronel Ustra, é relevante para esta pesquisa porque o delegado teve uma participação 

importante como agente da repressão no período da ditadura militar brasileira. 

Aposentado da Polícia Civil paulista, o delegado comandava interrogatórios no DOI-

Codi de São Paulo. Na Comissão Nacional da Verdade, compareceram depoentes que 

foram testemunhar a respeito das torturas que sofreram nas mãos da equipe do delegado 

Calandra, como Darci Miyaki, por exemplo, que foi presa e torturada em janeiro de 

1972, no DOI-Codi, pelo delegado e por outros.   

A tortura, segundo o Dr. Rolland, que tratou do frei Tito, visa aniquilar e negar a 

diferença. De acordo com o psiquiatra-psicanalista, “para compreender os efeitos da 

tortura sobre o espírito de um homem e sobre seu destino, é preciso analisar os 

                                                 
2 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/05/1285003-minha-historia-fui-torturada-

em-1970-e-denunciei-o-coronel-ustra.shtml> Acesso em: 25 de outubro de 2017. 

 
3 DEPUTADO JAIR BOLSONARO VOTA SIM AO IMPEACHMENT. YouTube. (2016, abril 18). 

Duração 1:23. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=_o3BaYnSgT8> Acesso em: 25 de 

outubro de 2017. 
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diferentes aspectos que constituem o ato de tortura” (ROLLAND, 2014, p. 367)
4
. Neste 

trabalho, não pretendemos analisar os aspectos que constituem o ato de torturar, mas 

buscamos analisar, com base na teoria da Análise do Discurso, o funcionamento 

discursivo da fala de dois sujeitos conhecidos pelas práticas de torturas que cometeram 

no passado.  

Para examinar o funcionamento da fala do coronel Ustra e do delegado 

Calandra, pautamo-nos por estes questionamentos:  

1) Existem regularidades enunciativas que percorrem a fala desses militares? E 

diferenças?  Em caso de diferenças, estas poderiam apontar para a possibilidade de um 

dizer outro, uma vez que, segundo Pêcheux (1988 [1975]), todo ritual pode se estilhaçar 

no lapso e provocar o surgimento de outros sentidos? 

2) O coronel Ustra nega veementemente as práticas de tortura do período militar 

e o delegado Calandra se apoia na afirmação de que era apenas um assessor jurídico, 

excluindo-se, dessa forma, de quaisquer responsabilidades. Posto isso, como se dá 

discursivamente o processo de negação e de silenciamento na fala de tais militares? 

Para compreender as falas dos militares e responder aos problemas aqui 

propostos, partimos da Análise do Discurso de cunho materialista, tal como ela foi 

pensada por Pêcheux (1971) e tal como ela vem sendo trabalhada no Brasil por Orlandi 

(1992, 2012), Mariani (1998) e Indursky (1990; 2013).  

A Análise do Discurso pressupõe a linguística, mas não se limita a ela, visto que 

o objeto da teoria é o discurso — efeito de sentido entre locutores — e não a língua. 

Para tratarmos de um objeto discursivo, torna-se necessário a constituição de um corpo 

teórico-analítico que vise considerar a materialidade discursiva como objeto próprio, 

segundo Indursky (2013). Tal corpo teórico-analítico é construído por Pêcheux e Fuchs 

(2014 [1975]), que propõem a articulação de três regiões do conhecimento científico: 

 

1. o materialismo histórico, como teoria das formações sociais e de suas 

transformações, compreendida aí a teoria das ideologias;  

2. a linguística, como teoria dos mecanismos sintáticos e dos processos de 

enunciação ao mesmo tempo; 

3. a teoria do discurso, como teoria da determinação histórica dos processos 

semânticos. 

                                                 
 4 Em nossas leituras sobre a ditadura militar brasileira, lemos dois livros da jornalista Leneide Duarte-

Plon. Na obra Um homem torturado: nos passos de frei Tito de Alencar (2014), que foi escrita em 

parceira com a jornalista Clarisse Meireles, há um texto do psiquiatra e psicanalista, Dr. Jean-Claude 

Rolland, que cuidou do frei Tito enquanto ele esteve na França. A citação que trazemos em nosso texto é 

desse livro. Ver em: DUARTE-PLON, Leneide. MEIRELES, Clarisse. Um homem torturado: nos 

passos de frei Tito de Alencar. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2014.  
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Essas três regiões do saber são atravessadas, conforme os autores, por uma 

teoria da subjetividade de natureza psicanalítica. (PÊCHEUX; FUCHS. 2014 

[1975], p.160) 

 

No que concerne à primeira área de conhecimento, é importante ressaltar que ela 

se contrapõe a uma concepção idealista da História, tendo em vista, como diz Indursky 

(2013), que “o materialismo histórico propõe-se a explicar as formações de ideias a 

partir da praxis” (INDURSKY, 2013, p. 22). 

Em conformidade com uma concepção materialista da História, Althusser (1983) 

formula “uma teoria das ideologias com base na história das formações sociais e nos 

seus modos de produção, levando em conta as lutas de classe” (INDURSKY, 2013, p. 

22). Para Althusser, é a ideologia que sustenta a relação imaginária que os indivíduos 

têm com as suas condições reais de existência. 

No que respeita à teoria de Althusser, lembramos que este afirmava que “só 

existe ideologia para sujeitos concretos, e esta destinação da ideologia só é possível pelo 

sujeito: entenda-se, pela categoria de sujeito e pelo seu funcionamento” (ALTHUSSER, 

1980 [1974], p. 93). Com isso, o autor quer dizer que a categoria de sujeito é 

fundamental para a constituição de toda a ideologia.  

 

Dizemos: a categoria de sujeito é constitutiva de toda a ideologia, mas ao 

mesmo tempo e imediatamente acrescentamos que a categoria de sujeito só é 

constitutiva de toda a ideologia na medida em que toda a ideologia tem por 

função (que a define) constituir os indivíduos concretos em sujeitos. É neste 

jogo de dupla constituição que consiste o funcionamento de toda a ideologia, 

pois que a ideologia não é mais que o seu próprio funcionamento nas formas 

materiais da existência deste funcionamento (ALTHUSSER, 1980 [1974], p. 

93). 

 

A ideologia, portanto, interpela os indivíduos em sujeitos e faz com que todo 

homem seja “por natureza um animal ideológico” (ALTHUSSER, 1980 [1974], p. 94). 

Como todo sujeito é um sujeito da ideologia, a categoria de sujeito é a primeira 

evidência produzida pela ideologia, segundo Althusser (1974). Nesse sentido, parece-

nos evidente que somos sujeitos livres, morais e etc, como ressalta o autor. Do mesmo 

modo, passa-nos como evidente que uma palavra designe uma coisa e não outra, como 

se a linguagem evidentemente fosse transparente. Contudo, Althusser nos chama a 

atenção para o fato de que é próprio da ideologia nos fazer crer que as evidências sejam 

evidências.    
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Sabendo, então, que é a ideologia a responsável por produzir para o sujeito a 

evidência de que ele é autor de seu texto, buscamos, em nossa análise, a partir do 

arcabouço teórico da Análise do Discurso, não tomarmos as evidências como realidade. 

Partindo da leitura de Althusser, Pêcheux propõe uma relação entre o discurso e 

a ideologia, a fim de compreender os efeitos de sentido que se produzem 

discursivamente. No âmbito da Análise do Discurso, então, o conceito de ideologia é 

reterritorializado, de modo que a relação imaginária que os sujeitos estabelecem com o 

‘mundo real’, passa a ser pensada no interior dos processos de significação. Desse 

modo, a materialidade discursiva com a qual o analista se depara é concomitante 

linguística e ideológica.  

 

Por conseguinte, a ideologia não promove “ocultação”, nem “engano” (...) 

mas produz o “desconhecimento de sentidos” através de processos 

(históricos) discursivos cuja materialidade (linguística) podemos observar ou 

discernir. Ou seja, podemos compreender a ideologia como o fato de que os 

sentidos são fixados historicamente em uma direção determinada 

(INDURSKY, 2013, p. 25). 

 

A linguística, por sua vez, entendida como “teoria dos mecanismos sintáticos e 

dos processos de enunciação ao mesmo tempo”, é pressuposta pela Análise do Discurso 

porque o discurso se manifesta materialmente por meio de textos que são registrados em 

língua natural. É a partir de uma análise materialista linguística que o analista verifica o 

funcionamento discursivo. 

Sabendo que o discurso se manifesta materialmente por meio de textos, é que 

conseguimos compreender o texto como nossa unidade de análise. De acordo com 

Orlandi (2012), um texto, do ponto de vista discursivo, é definido do seguinte modo: 

 

(...) um texto, do ponto de vista de sua apresentação empírica, é um objeto 

com começo, meio e fim, mas que, se o considerarmos como discurso, 

reinstala-se imediatamente sua incompletude. Dito de outra forma, o texto, 

visto na perspectiva do discurso, não é uma unidade fechada – embora, como 

unidade de análise, ele possa ser considerado uma unidade inteira – pois ele 

tem relação com outros textos (existentes, possíveis ou imaginários), com 

suas condições de produção (os sujeitos e a situação), com o que chamamos 

sua exterioridade constitutiva (o interdiscurso: a memória do dizer) 

(ORLANDI, 2012, p. 54).  

 

Nessa perspectiva, então, a unidade de análise do analista é o texto, e não a frase. 

Porém, ressaltamos que não se pode tomar o discurso como um texto. Este deve ser 

considerado do ponto de vista discursivo, ou seja, ele não pode ser tomado como uma 

sequência linguística fechada sobre si mesma, como uma unidade fechada, de início, 
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meio e fim; ele é o lugar dos processos de produção do jogo dos sentidos, e, portanto, é 

crucial referi-lo a um conjunto de discursos possíveis. Assim, ao analista do discurso 

interessa saber como o texto funciona e produz sentidos.  

Sob a perspectiva da Análise do Discurso, compreendemos que os sentidos se 

inscrevem na língua e na história, em outras palavras, os sentidos, “enquanto relação a, 

nunca existem em si, mas nas relações que se estabelecem em sua produção” 

(ORLANDI, 1996, p. 9). A partir desse ponto de vista, de uma linguagem não 

transparente, é que buscamos, nesta pesquisa, compreender e analisar a fala dos 

militares.  

Já o terceiro campo de conhecimento da Análise do Discurso – a teoria do 

discurso – estabelece-se a partir da articulação dos dois campos anteriores. A “teoria da 

determinação histórica dos processos semânticos” depende tanto de processos 

linguísticos (lexicais, morfológicos e sintáticos) que determinem o dizer de um sujeito 

quanto de processos semânticos que devem estar vinculados a elementos exteriores à 

língua: “o dito, ao ser relacionado a um sujeito interpelado ideologicamente, sofre 

determinações históricas que definem o que pode e o que deve ser dito, em uma 

conjuntura dada, por um falante específico” (INDURSKY, 2013, p. 37).  

Desse modo, esperamos, de antemão, deixar claro que, embora a análise da 

organização da língua seja indispensável, ela é insuficiente no âmbito da Análise do 

Discurso, se não for compreendida em relação à exterioridade. A Análise do Discurso 

“opera sobre um campo que é exterior à própria linguística” (INDURSKY, 2013, p. 38). 

O que interessa ao analista do discurso não é a organização da língua “(pensada na 

linguística sob o modo da oposição ou da regra) mas a sua ordem: ordem simbólica, 

ordem do discurso” (ORLANDI, 2012, p. 46). De acordo com esse ponto de vista 

teórico, a organização sintática nos é importante na medida em que ela nos faça 

compreender os mecanismos de produção de sentidos. Isso porque o discurso, enquanto 

objeto da Análise do Discurso, trata-se de um objeto sócio-histórico, “onde o linguístico 

intervém como pressuposto” (ORLANDI, 2012, p. 53).  

 

 (...) o que nos interessa é a ordem da língua, enquanto sistema significante 

material, e a da história, enquanto materialidade simbólica. Reconhecemos, 

desse modo, uma relação entre duas ordens: a da língua, tal como a 

enunciamos, e a do mundo para o homem, sob o modo da ordem institucional 

(social) tomada pela história. O lugar da observação é a ordem do discurso 

(ORLANDI, 2012, p. 45). 

 



14 

 

 

 

O que nos interessa, portanto, é a ordem da língua e a ordem da história, porque 

entendemos que a língua significa porque a história intervém. Assim, o sentido, na 

compreensão da Análise do Discurso, é “uma relação determinada do sujeito com a 

história” (ORLANDI, 2012, p. 46).  

Ao assumirmos este posicionamento teórico na investigação da fala dos 

militares, estamos, como diz Moreira (2009), “distinguindo uma análise focalizada na 

determinação histórica dos processos de significação e que concebe a prática política 

como prática de produção de conhecimento” (MOREIRA, 2009, p. 34). Conforme 

Moreira (2009), sabendo que não há discurso sem ideologia, é produtivo seguir por um 

percurso de análise no qual se possa compreender a fala dos militares pela materialidade 

da ordem ideológica que a produz.  

Expusemos, até então, as determinações epistêmicas da teoria do discurso na 

qual se inscreve a concepção de Análise do Discurso proposta por Pêcheux, para 

deixarmos claro a inscrição teórica deste trabalho. Mais adiante, discorreremos mais 

detidamente sobre a teoria da Análise do Discurso, que é responsável pela sustentação 

desta pesquisa.  

Objetivamos, a partir desse campo teórico, analisar como se dá discursivamente 

o processo de negação e o funcionamento do silêncio presentes na fala do coronel Ustra 

e na fala do delegado Calandra, considerando o contexto de produção dessas falas: 

audiências públicas promovidas por uma Comissão que foi instaurada por um governo 

petista, lembrando ainda que a lei referente à Comissão Nacional da Verdade foi 

sancionada por Dilma Rousseff, uma ex-guerrilheira que se contrapunha ao regime 

militar atuando ativamente contra ele.  

Para proceder com a análise, de partida, fizemos as transcrições das audiências 

públicas dos militares aqui citados. Na análise, buscamos identificar as posições de 

sujeito e as formações imaginárias que comparecem nas sequências discursivas 

recortadas dos depoimentos dos militares, para entendermos como se dá o processo de 

disseminação de uma determinada memória histórica. As formações imaginárias, 

segundo Pêcheux (1969), correspondem à imagem que os sujeitos têm de seu próprio 

lugar e do lugar do outro. Para o filósofo, “existem nos mecanismos de qualquer 

formação social regras de projeção, que estabelecem as relações entre as situações 

(objetivamente definíveis) e as posições (representações dessas situações)” (PÊCHEUX, 

2014 [1969], p. 82). Assim sendo, entendemos que há um jogo de imagens que está 
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inscrito na fala dos depoentes, materializando ideologicamente, na língua, evidências de 

sentido para palavras como ‘democracia’, ‘terrorista’, ‘assessor jurídico’ etc. 

Além de buscarmos compreender discursivamente o processo do silêncio e da 

negação que comparecem na fala dos militares, objetivamos analisar o funcionamento 

das narrativas e das descrições feitas por esses militares sobre os sujeitos que, na época, 

posicionaram-se contra o regime militar.  

A fim de organizar nosso trabalho, dividimo-lo em seis capítulos. O primeiro é 

este, que busca introduzir o tema e as características gerais do trabalho; o segundo visa 

explicar o porquê da Comissão Nacional da Verdade ser entendida, nos termos de 

Indursky (2016), como um acontecimento discursivo. Do ponto de vista da autora, o 

estabelecimento de uma Comissão da Verdade consistiu em um acontecimento 

histórico, que foi capaz de se desdobrar em paráfrases e constituir um “acontecimento 

discursivo, formador de novas discursividades” (INDURSKY, 2016, p. 13). O próximo 

capítulo desta pesquisa visa exatamente essa discussão, incluindo a reflexão acerca da 

memória e do esquecimento do ponto de vista discursivo.  

No terceiro capítulo – A teoria da Análise do Discurso– buscamos expor mais 

detalhadamente a vertente teórica com a qual trabalhamos. Além disso, buscamos lançar 

um olhar sobre as condições de produção da Comissão Nacional da Verdade e sobre os 

processos de construção do corpus.  

Por sua vez, no capítulo quatro – O funcionamento discursivo do silêncio na fala 

dos torturadores – buscamos compreender a imagem que os sujeitos militares constroem 

de si e do outro para analisar o que os sujeitos silenciam ao dizerem “terrorista”, 

“assessor jurídico” e “democracia”.  

Já no capítulo cinco – O funcionamento discursivo da negação na fala dos 

torturadores – buscamos, com base nos trabalhos de Indursky (1990; 2013), entender 

como a negação aponta o discurso-outro e produz determinados efeitos de sentido. Por 

fim, na conclusão, retomamos nossa pesquisa e o que dela nos foi possível deixar de 

contribuição a respeito do tema trabalhado.  
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2.  A COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE: UM ACONTECIMENTO 

DISCURSIVO 

 

“O passado não é livre. Nenhuma 

sociedade o deixa à mercê da própria sorte. 

Ele é rígido, gerido, preservado, explicado, 

contado, comemorado ou odiado.” 

(Régine Robin) 

 

“Lutei com a necessidade de dizer e a 

absoluta impossibilidade de escrever. (...) 

Tendo tudo para contar, sempre quis 

esquecer.”  

(Flávio Tavares) 

2.1  A Comissão Nacional da Verdade e a questão da memória 

 

Indursky (2016) salienta, em seu texto Políticas de esquecimento x Políticas de 

resgate da memória que, quando, 14 meses após ser eleita, a Presidenta Dilma Rousseff 

– vítima da ditadura militar brasileira – assinou o decreto que instituiu a Comissão 

Nacional da Verdade, houve a ocorrência de um acontecimento histórico, capaz de se 

constituir em acontecimento discursivo (Pêcheux, 1983).  

O acontecimento discursivo não se confunde com o acontecimento histórico, 

porque ele não se refere a um fato material no mundo. O acontecimento discursivo, para 

Pêcheux (2015 [1983]), deve ser entendido no ponto de encontro de uma atualidade e 

uma memória. 

Para exemplificar essa afirmação, Pêcheux decide trabalhar em Discurso: 

estrutura ou acontecimento (1983) com o enunciado “On a gagné”, que foi 

insistentemente repetido no dia 10 de maio de 1981, após a vitória da esquerda francesa 

com François Mitterand. 

Pêcheux (2015 [1983]) demonstra, a partir de tal análise, que, embora a 

expressão “On a gagné” não tenha a estrutura enunciativa de uma palavra de ordem de 

uma manifestação ou de um comício político, ela é retomada no espaço do 

acontecimento político. Para Pêcheux (2015 [1983]), portanto, o enunciado “On a 

gagné” ganha a possibilidade de o sentido ser outro ao ser retomado no espaço do 
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acontecimento político. Nesse sentido, podemos entender porque “todo enunciado é 

intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, diferente de si mesmo” (PÊCHEUX, 

(2015) [1983], p. 53). 

O filósofo entende o dia 10 de maio de 1981 como um exemplo de 

acontecimento e, a partir disso, coloca como questão teórica “o estatuto das 

discursividades que trabalham um acontecimento, entrecruzando proposições de 

aparência logicamente estável” (PÊCHEUX, (2015 [1983]), p. 28). Dito de outra 

maneira, o autor pretende chamar a atenção para o fato de que, diante de um 

acontecimento, temos que ter em conta a possibilidade de se negar o equívoco do 

acontecimento ou então de se negar o próprio acontecimento.  

Partindo de Pêcheux (2015 [1983]), Dela-Silva (2008) afirma que o 

acontecimento discursivo pressupõe a relação entre dizeres que tendem a promover 

rupturas ao se cruzarem. O acontecimento discursivo pode, em determinados casos, 

possibilitar o surgimento de novos espaços de significação para o sujeito.  

Para a Análise do Discurso, o discurso não é visto apenas como estrutura, mas 

também como acontecimento. Isso porque o discurso não se restringe à língua enquanto 

estrutura, mas à combinação entre língua, sujeito e história, como diz Dela-Silva (2008). 

A noção de discurso como estrutura e acontecimento é formulada por Pêcheux em 1983 

tendo em vista as múltiplas possibilidades de interpretações para um mesmo dizer. 

 

A interpretação, na perspectiva discursiva, é deslocada da noção tradicional 

da mesma, uma vez que o gesto de interpretação do discurso não consiste na 

observação de seu conteúdo, ou na soma de resultados de análises realizadas 

sob diferentes perspectivas, por disciplinas distintas. A interpretação, própria 

do discurso e considerada enquanto gesto de interpretação, dá-se (...) na 

relação entre “o simbólico e o político”, entre a ordem da língua enquanto 

estrutura, na sua indissociável relação com a história (DELA-SILVA, 2008, 

p. 20). 

 

Desse modo, sabemos que compreender o discurso como estrutura e 

acontecimento é trabalhar com a possibilidade própria de interpretação do dizer, “de 

modo a observar os seus efeitos de sentido, que se produzem no jogo entre 

regularidades e rupturas” (DELA-SILVA, 2008, p 20).  

Como já afirmamos, para Pêcheux (2015 [1983]), o acontecimento deve ser 

entendido no ponto de encontro de uma atualidade e uma memória, o que implica a 

relação entre o mesmo e o diferente, que é própria à produção discursiva. Esta, por sua 

vez, traz sempre consigo uma memória do dizer, enquanto interdiscurso, e uma 

atualidade (Dela-Silva, 2008).  
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A produção discursiva é concebida pela análise do discurso como o resultado 

desta relação permanente entre um eixo vertical, que se marca pelo 

interdiscurso, e um eixo horizontal, do intradiscurso. O discursivo inscreve-se 

neste encontro de uma atualidade com uma memória, sob condições de 

produção específicas. Assim se constituem os sentidos e, ao mesmo tempo, 

os sujeitos do discurso: no movimento constante entre repetições e rupturas 

(DELA-SILVA, 2008, p. 21).    

 

Para compreendermos a Comissão Nacional da Verdade como um 

acontecimento discursivo, interessa-nos a definição deste como aquilo que pode 

provocar interrupções, rupturas, silenciamentos (ORLANDI, 1992) e novos processos 

de significação, a partir da compreensão de que o acontecimento discursivo pode ser 

observável na relação entre dizeres.  

Como o acontecimento discursivo se define por ser aquilo que provoca uma 

interrupção, em que joga memória e atualidade, no que concerne à ditadura, podemos, 

então, compreender que esse acontecimento pode provocar interrupções na maneira de 

se compreender esse período.  

Esse acontecimento, se não serviu para romper com a “política de 

esquecimento” (Indursky, 2016) produzida pela Lei de Anistia (Lei nº 6.683), serviu ao 

menos para amenizar o efeito de esquecimento, que vinha despontando, sobretudo, entre 

as novas gerações que nasceram no período pós-ditadura. 

Como diz Francischetto (2013), a Anistia corresponde a uma das lutas sociais de 

retomada da democracia, ela “contou com a participação de organizações da sociedade 

civil (Comitês Brasileiros pela Anistia – CBAS)” (FRANCISCHETTO, 2013, p. 35).  

Porém, é preciso ressaltar, como bem lembra a autora, “que a lei que foi aprovada não 

foi a reivindicada socialmente, na medida em que seus efeitos se estenderam aos agentes 

do estado que torturaram e mataram” (FRANCISCHETTO, 2013, p. 35). A Lei de 

Anistia que foi promulgada em 79 contribuiu para o sufocamento da memória dos fatos 

ocorridos na ditadura militar brasileira. 

Indursky (2013), em seu texto As outras vozes e as feridas ainda abertas, 

enfatiza que o projeto de Lei de Anistia, assinado por Figueiredo em 1979, resultou da 

resistência política de diversos segmentos da sociedade e da oposição. Segundo a 

autora, a morte de Herzog em 1975, “desencadeou um forte movimento pela imprensa 

mundial e serviu de estopim para a deflagração de um processo internacional em prol 

dos direitos humanos no Brasil” (INDURSKY, 2013, p. 327). No ano seguinte, em 

1976, cientistas e intelectuais começaram a se manifestar pelas liberdades democráticas, 
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exigindo a anistia. Seguida a essa, juntaram-se outras manifestações a favor da anistia, o 

que culminou no movimento pela anistia ampla, geral e irrestrita, em 1978. Como 

explica a autora, a coordenação da campanha coube ao Comitê Brasileiro pela Anistia, 

“que unificou os diferentes comitês existentes, formados por intelectuais, artistas, 

jornalistas, políticos progressistas, religiosos de vários credos, sindicalistas e 

estudantes” (INDURSKY, 2013, p. 332). 

Figueiredo, diante de tamanhas manifestações, aprovou o projeto de Lei de 

Anistia em 28 de agosto de 1979. Indursky (2013) analisa essa lei e constata que, além 

de em nenhum momento ser mencionado o movimento pela anistia e o projeto aparecer 

como uma ação de Figueiredo, não há qualquer menção aos torturadores e mandantes. 

No entanto, como sabemos, a Lei de Anistia serviu para anistiar não só os torturados, 

mas também os torturadores.  

Em sua análise, Indursky (2013) demonstra que “crimes políticos ou conexos” 

inclui o torturador. Por meio da análise, a autora aponta pontos de fuga dos sentidos que 

serviram para beneficiar os torturadores. Assim, quando se diz “conexo”, por exemplo, 

diz-se de qualquer crime que esteja relacionado a crimes políticos. Por outro lado, a Lei 

de Anistia não serviu para anistiar os acusados de terrorismo e de sequestro, entretanto, 

como afirma a autora, “aqueles que mataram e torturaram ao abrigo das leis de exceção 

foram beneficiados, de modo que a anistia foi ‘irrestrita’ justamente para os militares 

responsáveis por mortes, desaparecimentos e torturas” (INDURSKY, 2013, p. 339).  

Indursky considera que a Lei de Anistia – promulgada em 1979 e criada pelo 

General João Figueiredo e pelos demais colaboradores da ditadura militar, no intuito de 

conceder o perdão aos crimes políticos e correlatos – consiste em uma aposta no mito de 

que o povo brasileiro não tem memória. Do lado oposto extremo, integrando as 

“políticas de resgate da memória” (Indursky, 2016), encontra-se a Comissão Nacional 

da Verdade. Apesar do termo “resgate”, não queremos dizer que a memória pode ser 

resgatada, mas sim que a instalação da Comissão Nacional possibilitou toda uma 

discussão no corpo social em torno das torturas que foram praticadas no regime militar, 

além de toda uma discussão sobre a ausência de punição para os torturadores, por conta 

da Lei de Anistia.  

Indursky (2016) explica que essas forças antagônicas instauram uma luta de 

poder entre a memória e o esquecimento. Além disso, a autora diz que o Aparelho 

Ideológico de Estado Jurídico e o Aparelho Ideológico de Estado da Informação 

contribuem para as tais “políticas de esquecimento”. O primeiro contribui porque, até 
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hoje, nega-se a rever a Lei de Anistia; já o segundo é alimentado pela grande mídia e 

pelos grandes jornais de circulação que, identificados com a formação discursiva 

dominante, relutam em admitir que apoiaram o golpe militar
5
.  

  Desse modo, a Lei de Anistia não serviu para contemplar aqueles que se 

envolveram na luta armada e nem os autores de sequestro. Ademais, com o passar dos 

anos, essa lei nunca chegou a ser revista, por mais que tenha havido uma tentativa para 

que isso ocorresse. 

Em abril de 2010, o Supremo Tribunal Federal julgou a chamada Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 153), que propunha uma revisão da 

Lei de Anistia (6.683/79). A proposta da ADPF 153 foi de questionar a Lei de Anistia, 

para que os crimes políticos e conexos não incluíssem os crimes cometidos pelos 

agentes da tortura. O resultado não foi satisfatório para a OAB, pois o caso foi julgado 

improcedente por 7 votos a 2.  

Todavia, pouco tempo depois, em 24 de novembro de 2010, o Brasil foi 

condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, em decorrência da atuação 

dos militares na guerrilha do Araguaia. Diante da condenação, o Estado brasileiro, à 

época sob a presidência democrática de Luiz Inácio Lula da Silva, se viu na obrigação 

de investigar os fatos ocorridos durante a ditadura, o que resultou na criação da 

Comissão Nacional da Verdade (Daltoé, 2016; Francischetto, 2013).  

Daltoé (2016) destaca que a sentença proposta ao Estado brasileiro pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos advém de uma “ação representada por grupos que, 

há muito, já vinham lutando na justiça brasileira contra as violações de Direitos 

                                                 

 5 Segundo Indursky (2016), a prática da mídia consiste em produzir um processo discursivo que é da 

ordem da repetibilidade. No interior dessa ordem não há espaço para vozes que não estejam identificadas 

com a formação discursiva dominante. Assim sendo, quaisquer tomadas de posição que se inscrevam em 

outras formações discursivas são excluídas, de modo a produzir gestos de silenciamento sobre outros 

possíveis sentidos (Indursky, 2016). Quando fala em silenciamento, Indursky (2016) ressalta que se trata 

de um silêncio diferente do que foi teorizado por Orlandi (1992), porque não se trata do silêncio fundador, 

que habita em todas as palavras; nem do silêncio constitutivo, para o qual é preciso não dizer para dizer; 

do mesmo modo, tampouco se trata da censura, que é determinada por uma conjuntura histórica 

específica. Trata-se de um silêncio que “se produz porque as práticas e os saberes excluídos remetem a 

um outro modo de se relacionar com a ideologia e divergem e/ ou antagonizam com os saberes e 

interesses da Formação Discursiva Dominante” (INDURSKY, 2016, p. 15).  
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Humanos perpetradas pelo Estado durante o episódio conhecido como ‘Guerrilha do 

Araguaia’” (DALTOÉ, 2016, p. 29).  

Esse foi o único caso referente à ditadura militar brasileira julgado pelo Sistema 

Interamericano. Ainda segundo Daltoé (2016), a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos nos mostra “que o dever de julgar e punir as graves violações ultrapassa a 

dimensão territorial dos Estados, pois representa um crime contra toda a humanidade” 

(DALTOÉ, 2016, p. 30).  

Por conta dessa sentença, o Brasil providenciou, por meio da Lei nº 12.528, a 

criação de uma Comissão da Verdade. Então, em 18 de novembro de 2011, a Comissão 

foi criada no país pela Presidenta Dilma Rousseff. A partir da promulgação dessa lei, os 

estados brasileiros e a sociedade civil também foram convidados a formarem suas 

comissões da verdade, o que se efetivou por diversas áreas do país.  

A Comissão Nacional da Verdade foi criada tardiamente no Brasil, pois há muito 

ela já era reivindicada pelas vítimas e por determinados segmentos da sociedade civil. 

Sem falar que, em outros países da América Latina que também viveram sob um regime 

ditatorial, as Comissões foram criadas já na década de 80, como foi o caso da Bolívia, 

da Argentina e do Uruguai. Porém, como destaca Daltoé (2016), a demora não significa 

que a história tenha passado em branco, mesmo porque, muito já foi dito sobre esse 

período histórico. Para a autora, não podemos nos esquecer do que já foi produzido no 

cinema, na literatura e nas pesquisas acadêmicas a respeito disso, por exemplo. 

Ademais, temos os trabalhos da Comissão de Anistia. 

Antes mesmo, portanto, da instauração da Comissão, podemos verificar 

produções significativas sobre a ditadura militar. Além disso, podemos verificar ainda 

alguns mecanismos jurídicos que antecedem ao projeto de lei da Comissão Nacional. 

Francischetto (2013) menciona os mecanismos de justiça transicional no Brasil e 

explica que a Justiça de Transição “consiste num conjunto de medidas que buscam 

construir novas bases jurídicas (...) em momentos pós-conflitos traumáticos de uma 

sociedade em que tenham ocorridos graves violações aos Direitos Humanos” 

(FRANCISCHETTO, 2013, p. 39).  

Dentre os mecanismos que têm auxiliado nesse processo transicional, a autora 

destaca a Constituição Federal de 1988, que prevê “a possibilidade de indenização aos 

que sofreram danos em decorrências dos atos praticados pelo Estado, durante o regime 

militar” (FRANCISCHETTO, 2013, p. 39); a criação da Comissão Especial sobre 

Mortos e Desaparecidos Políticos a partir da edição da Lei 9140 de 1995; a edição da 
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Medida Provisória 2151 em 2001, que serviu para tratar dos direitos daqueles que foram 

perseguidos pela ditadura e a edição da Lei 10559, em 2002, “que veio regulamentar o 

direito à indenização e atribuiu tal tarefa à Comissão de Anistia, ligada ao Ministério da 

Justiça” (FRANCISCHETTO, 2013, p. 40). 

A Comissão de Anistia foi criada em 2001 com o objetivo de reparar moral e 

economicamente as pessoas que foram vítimas de violações aos direitos humanos 

cometidos entre 1946 e 1988. Essa Comissão é um órgão do Estado brasileiro ligado ao 

Ministério da Justiça e possui um amplo acervo documental sobre a ditadura brasileira. 

Uma de suas iniciativas mais positivas consiste na organização de caravanas da anistia, 

“em que o Ministério da Justiça, por meio da Comissão de anistia, organiza encontros 

nos estados para promover os julgamentos de pedidos de perseguidos políticos” 

(FRANCISCHETTO, 2013, p. 40). 

Há projetos de Estado, portanto, que antecedem a instauração da Comissão 

Nacional da Verdade, bem como diversas tentativas de se reconstruir a história da 

ditadura civil-militar. Mas, com a criação da Comissão Nacional da Verdade, pela 

primeira vez, o Estado brasileiro se colocou como “interlocutor de um passado que, 

inevitavelmente, o condena, reconhecendo a necessidade de reparação às injustiças 

sofridas pelas vítimas durante o período” (DALTOÉ, 2016, p. 31). Como a autora 

ressalta, é por isso que Indursky (2014) afirma que houve uma mudança no cenário 

político brasileiro a partir da instalação da Comissão. Afinal, as pesquisas 

desempenhadas por esta contribuem para que a violência praticada pelo Estado durante 

a ditadura não caia no esquecimento. 

Daltoé (2016) considera, então, que, apesar da demora em se criar uma 

Comissão da Verdade, ela foi fundamental para colaborar com a busca por uma 

reconciliação nacional. Para a autora, há um valor simbólico no fato de o Estado 

assumir a responsabilidade pelas graves violações de direitos humanos cometidas no 

Brasil.  

 

Há uma necessidade simbólica que passa pela palavra, o que será tomado 

pelas vítimas como a necessidade de um discurso de verdade, tal como 

sugere o título das comissões. É lançado sob os trabalhos da CNV, uma 

expectativa sobre a punição dos militares e membros da sociedade civil que 

cometeram crimes contra os direitos humanos, assim como tem feito a 

Argentina, por exemplo; e, mais que isso, vemos funcionar aí o desejo de 

colocar algo no lugar desta espécie de lacuna da história e, quem sabe assim, 

diminuir a herança de impunidade que carregamos até hoje em relação às 

mais diversas formas de violência (DALTOÉ, 2016, p. 32). 
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Segundo Daltoé (2016), com a instalação da Comissão da Verdade, os sujeitos 

criaram uma série de expectativas em relação à punição dos militares e aos membros da 

sociedade que cometeram crimes contra os direitos humanos. Ainda de acordo com a 

autora, funciona aí o desejo de se colocar algo no lugar desta lacuna histórica provocada 

pela impunidade.  

Para Daltoé (2016), a entrega do Relatório Final em 2014 representa “um efeito 

de fechamento, de conclusão, de completude de uma história” (DALTOÉ, 2016, p. 32). 

Representa, portanto, uma história que foi recontada e passada a limpo num sistema 

democrático. Isso porque não vivemos mais no período da ditadura militar, em que era 

necessário encontrar um modo de dizer aquilo que não podia ser dito. 

A partir disso, vemos quanto foi importante politicamente a criação de uma 

Comissão Nacional da Verdade, uma vez que, por mais que esta não tenha tido poder 

jurídico para punir os torturadores, ela provocou uma discussão na sociedade capaz de 

fazer um contraponto às “políticas de esquecimento” (Indursky, 2016).  

2.2 A memória e o esquecimento 

 

A fim de tornar compreensível o funcionamento da memória no campo do 

discurso político, Courtine (1986) conta uma anedota que consta em um livro de Milan 

Kundera. Em fevereiro de 1948, o dirigente comunista Klement Gottwald, da sacada de 

um palácio, discursava para a multidão aglomerada na praça de Praga. Fazia frio e 

nevava e, por conta disso, seu camarada Clémentis, que estava ao lado de Gottwald, 

tirou o próprio chapéu de pele e o colocou na cabeça do amigo. A imagem de Gottwald 

com o chapéu de pele, discursando da sacada do palácio, foi capturada pelo 

departamento de propaganda, que reproduziu centenas de fotografias que representavam 

essa imagem. Quatro anos mais tarde, Clémentis foi acusado de traição, o que resultou 

na sua morte por enforcamento. O departamento de propaganda decidiu fazê-lo 

desaparecer da história e das fotografias, de modo que, desde então, Gottwald aparece 

sozinho nas imagens. Com o desaparecimento de Clémentis das fotografias, a única 

coisa que restou dele foi o chapéu de pele na cabeça de Gottwald.  

Para Courtine (1986), esse processo de anulação de Clémentis se dá na ordem do 

discurso, mesmo se tratando de uma materialidade não-linguística de um documento 

fotográfico. Segundo o autor, ordem do discurso das “línguas de estado”, “que dividem 

em pedaços as lembranças dos eventos históricos, preenchidos na memória coletiva de 
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certos enunciados, dos quais elas organizam a recorrência, enquanto consagram a outros 

a anulação ou a queda” (COURTINE, 1986, p. 16). O episódio de Clémentis nos leva a 

pensar no jogo entre memória e esquecimento, apagamento e substituição e 

administração da memória histórica por intermédio do Estado e de instituições.  

Courtine (1986) insiste em ressaltar que não se trata da língua, mas do discurso. 

A ordem do discurso, porém, materializa-se na língua, na ordem do enunciável, “a 

ordem do que constitui o sujeito falante em sujeito de seu discurso e ao qual ele se 

assujeita em contrapartida” (COURTINE, 1986, p. 16). Seguindo esse raciocínio o autor 

se questiona sobre o que é enunciar, mas também sobre o que é repetir, lembrar e 

esquecer “para um sujeito enunciador tomado nas contradições históricas do campo 

político” (COURTINE, 1986, p. 16). 

Para responder a essas questões, o autor retoma alguns pontos da Análise do 

Discurso. Em relação ao enunciável, por exemplo, ele salienta que, numa visão 

discursiva, o enunciável é exterior ao sujeito enunciador. Isso porque o sujeito falante 

nunca é origem de seu dizer, tendo em vista que há sempre já um discurso. 

Complementando essa ideia, Courtine (1986) parte de um estudo de Foucault sobre a 

categoria do enunciado para destacar que a existência deste está ligada a uma noção de 

repetição. 

O nível do enunciado se constitui num espaço vertical, chamado pelo autor de 

interdiscurso, assim como para Pêcheux (1975). O interdiscurso é formado por uma 

série de formulações que marcam enunciações distintas e dispersas, mas que se 

articulam entre si por meio de citações, paráfrases, oposições ou transformações. Esse 

espaço interdiscursivo pode ser entendido também como o domínio da memória, “que 

constitui a exterioridade do enunciável para o sujeito enunciador na formação dos 

enunciados ‘preconstruídos’, de que sua enunciação apropria-se” (COURTINE, 1986, p. 

18). 

Dentro dessa concepção teórica, como podemos observar, o enunciável é 

exterior ao sujeito. Para a Análise do Discurso, portanto, o sujeito não tem controle 

sobre aquilo que enuncia e nem sobre os sentidos. O discursivo, para Pêcheux, “é uma 

materialidade histórica sempre já dada, na qual os sujeitos são interpelados e produzidos 

como ‘produtores livres’ de seus discursos cotidianos, literários, ideológicos, políticos, 

científicos etc....” (PÊCHEUX, 2016 [1984], p. 156). Dessa maneira, podemos entender 

que as afirmações dos sujeitos enunciadores de nosso corpus não se originam neles, mas 

sim já fazem parte de um domínio da memória.  
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O tema da memória, em Análise do Discurso, aciona noções como as de 

interdiscurso (comentado mais acima)/ intradiscurso; formação discursiva; constituição/ 

enunciação do discurso; paráfrase/ polissemia; efeito de pré-construído e silenciamento. 

Em nosso trabalho, várias dessas noções serão acionadas no momento de análise de 

nossos recortes.  

Vale acrescentar, a respeito da noção de memória, que, em 1983, Pêcheux lança 

um olhar sobre esse conceito, a fim de compreender como funciona a memória e o que 

pode ser guardado nela. Para o autor, a memória não deve ser entendida no sentido 

psicologista da memória individual, “mas nos sentidos entrecruzados de memória 

mítica, da memória social inscrita em práticas, e da memória construída do historiador” 

(PÊCHEUX, 2007 [1983], p. 50).    

Do ponto de vista do autor, a memória discursiva se refere à recorrência de 

dizeres que emergem numa determinada conjuntura histórica e que podem ser 

atualizados ou esquecidos de acordo com o processo discursivo. Assim sendo, como diz 

Pêcheux, a memória não é individual, porque entendemos que ela é concebida numa 

esfera coletiva e social.  

Para tratar do memorizável, o autor pontua que se deve levar em conta a maneira 

pela qual o acontecimento se inscreve no espaço da memória. Para Pêcheux (2007 

[1983]), o acontecimento pode escapar à inscrição e não chegar a se inscrever nesse 

espaço ou pode ser absorvido na memória, como se não tivesse ocorrido.  

Segundo Pêcheux (1999), haveria sempre um jogo de forças na memória, sob o 

choque do acontecimento.  

 

- um jogo de força que visa manter uma regularização pré-existente com os 

implícitos que veicula, confortá-la como “boa forma”, estabilização 

parafrástica negociando a integração do acontecimento, até absorvê-lo e 

eventualmente dissolvê-lo; 

- mas também, ao contrário, o jogo de força de uma “desregulação” que vem 

perturbar a rede dos “implícitos” (PÊCHEUX, 1999, p. 53). 

 

Assim, embora a memória possa absorver o acontecimento, este pode perturbá-la 

e fazer ruir a regularização discursiva. Quando o acontecimento provoca essa 

interrupção, ele “pode desmanchar essa ‘regularização’ e produzir retrospectivamente 

uma outra série sob a primeira” (PÊCHEUX, 1999, p. 52). A repetição, portanto, 

assegura o espaço da estabilidade; porém, a materialidade da palavra pode se abrir para 

a metáfora, possibilitando outro modo de articulação discursiva. 
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Para compreendermos o funcionamento da memória em relação a um 

acontecimento discursivo, ancoramo-nos em Orlandi (2010), visto que esta entende 

maio de 68 como um acontecimento discursivo. Isso porque maio de 68 desencadeou 

um processo de produção de sentidos. Esse processo, entretanto, foi reprimido e 

desembocou na dominância do discurso neoliberal.  

 

(...) no momento em que apareceu, maio-68 abria para uma nova 

discursividade, produzindo efeitos metafóricos que afetavam a história e a 

sociedade, de maneira explosiva, em várias direções: politicamente, 

culturalmente, moralmente (ORLANDI, 2010, p. 60). 

 

Orlandi (2010) retoma Pêcheux (1999) para afirmar que o caso apresentado por 

ela não se refere ao acontecimento que escapa à inscrição porque não chega a se 

inscrever e nem ao acontecimento “que é absorvido na memória como se não tivesse 

ocorrido” (ORLANDI, 2010, p. 60). A discursividade produzida em maio-68 se 

enquadra entre ambas as possibilidades: “é como se não tivesse ocorrido (...), não 

porque foi absorvido mas, ao contrário, justamente porque escapa  à inscrição da 

memória” (ORLANDI, 2010, p. 60). 

Para Orlandi (2010), esse caso em que o acontecimento parece não ter ocorrido 

porque escapou à inscrição da memória resulta de uma situação de censura.  Esta, para 

Orlandi (1992), não se limita à ideia de proibição, mesmo porque, como diz Moreira 

(2009), esse tipo de posicionamento “traz consequências diversas sobre o próprio 

discurso, considerando-se principalmente que é preciso pensar que, ao proibir, pretende-

se dizer algo ou atentar-se para aquilo que se quer dizer quando se proíbe” (MOREIRA, 

2009, p. 21).  

Do ponto de vista de Orlandi (1992), “a censura pode ser compreendida como a 

interdição da inscrição do sujeito em formações discursivas determinadas” (ORLANDI, 

1992, p. 78). Nesse sentido, a censura se refere àquilo que poderia ser formulado, mas 

que, devido a determinadas condições históricas, não se pode formular, como 

aconteceu, por exemplo, no período da ditadura civil militar brasileira. 

Mas, no espaço de funcionamento da censura, há também a resistência. Como 

diz Orlandi (1992), a censura funciona como Narciso, porque este é aquele que “não se 

deixa atravessar (e não atravessa) ‘outros’ discursos. Ele preenche ‘seu’ lugar de sujeito 

sozinho. Não há nele, movimento, não há apagamento possível: um só discurso” 

(ORLANDI, 1992, p. 82). É nesse sentido que a autora faz uma analogia entre o 
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autoritarismo e o que ela chama de uma espécie de “narcisia social”, já que o autoritário 

é aquele que pretende impor um sentido só para toda a sociedade.  

Todavia, a autora enfatiza que Narciso se vê refletido na água e não no espelho. 

A água, como bem lembra a autora, é fluida e, portanto, possibilita a fluidez; 

discursivamente, entendemos que sempre há a possibilidade de outros sentidos. Toda 

formação discursiva é heterogênea em relação a ela mesma, visto que refletem sua 

relação com o outro; além disso, um sentido sempre pode migrar de uma região para 

outra.  

Durante o regime militar brasileiro, a censura e a resistência se destacaram, pois, 

se por um lado houve a tentativa de fixação de um sentido, por outro, houve o jogo do 

funcionamento da resistência, em que sujeitos diziam o mesmo, isto é, aquilo que era 

permitido, para dizerem outra coisa.  

Logo, ao analisarmos recortes de depoimentos de militares que fizeram parte 

dessa história e que colaboraram para um Estado que instituiu a censura e a tortura, 

temos que ter em conta, além das condições de produção da Comissão Nacional da 

Verdade, o contexto histórico-ideológico que retoma as condições de 64. 

Retomando Orlandi (2010), enfatizamos que a censura se instaura quando os 

limites se constroem com sentidos. No geral, “os sentidos se constroem com limites” 

(ORLANDI, 2010, p. 59), porém, em determinados períodos históricos, ocorre o 

contrário. Em maio de 68, isto ocorreu: sentidos impuseram limites, produzindo 

silenciamentos. Do mesmo modo, houve processos de silenciamento durante o período 

da ditadura militar brasileira. 

Por conta disso, Orlandi (2010) se questiona a respeito do ocorrido com os 

sentidos que constituíram o evento maio-68. Para abordar essa questão, ela retoma a 

seguinte reflexão:  

 

(...) falar é esquecer. Esquecer para que surjam novos sentidos mas também 

esquecer apagando os novos sentidos que já foram possíveis mas foram 

estancados em um processo histórico-político silenciador. São sentidos que 

são evitados, de-significados (ORLANDI, 2010, p. 62). 

 

Partindo da citação acima, compreendemos que não há memória sem 

esquecimento, aquela é constituída deste. O esquecimento é necessário para que surjam 

novos sentidos e para apagar os novos sentidos que já foram possíveis, como afirma a 

autora. Além disso, ainda que as palavras já ditas tenham sido esquecidas, elas nos 

afetam.  
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A partir disso, Orlandi (2010) conclui que a falha e o esquecimento são 

constitutivos da memória. No entanto, como já afirmamos, em um período de censura, 

os sentidos produzidos são silenciados, isto é, censurados.  

 

(...) o que acontece com os sentidos de 68 é que eles não falham apenas nessa 

memória, eles foram silenciados, censurados, excluídos para que não haja um 

já dito, um já significado constituído nessa memória de tal modo que isso 

tornasse, a partir daí, outros sentidos possíveis. Há faltas – e não falhas – de 

tal modo que eles não fazem sentido, colocando fora do discurso o que 

poderia ser significado a partir deles e do esquecimento produzidos por eles 

para que novos sentidos aí significassem (ORLANDI, 2010, p.65). 

 

Em maio-68, assim como na ditadura militar brasileira, sentidos historicamente 

possíveis foram politicamente interditados e se tornaram inviáveis. Na perspectiva de 

Orlandi (2010), quando o sentido é censurado e excluído, ele deixa de ser um já dito. 

Desse modo, o sentido falta na memória em decorrência da interdição. Segundo Orlandi 

(2010), “isso acontece porque toda uma região de sentidos, uma formação discursiva, é 

apagada, silenciada, interditada” (ORLANDI, 2010, p. 65).  

Fazendo um paralelo com o que ocorreu no Brasil em 64, Orlandi (2010) alude 

aos sentidos de “companheiros”.  Segundo a autora, na época da ditadura, muitos de 

seus colegas foram vistos como guerrilheiros perigosos ou terroristas. Nesse caso, é 

interessante observar que, no depoimento do coronel Ustra, comparece frequentemente 

a expressão “terroristas”, como forma de denominar os opositores à ditadura. O coronel 

Ustra, logo no início de seu depoimento, diz o seguinte: “Quero dizer aos senhores que, 

na primeira quinzena de 1970, o terrorismo aumentava cada vez mais, principalmente, 

no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro.” Nesse sentido, Orlandi (2010) postula uma 

questão que também é do interesse desta pesquisa: “Por onde passam os sentidos do 

terrorismo?” (ORLANDI, 2010, p. 66). 

Esse processo de censura resultou numa grave consequência: sentidos que foram 

excluídos não puderam significar, de modo que, até hoje, os feitos da tortura e do que 

resultou dela ainda não foram politicamente significados. Orlandi afirma que o fato do 

Brasil não ter explanado sobre os crimes cometidos no passado “está fora da memória” 

e “o que está fora da memória não está nem esquecido nem foi trabalhado, 

metaforizado, transferido” (ORLANDI, 2010, p. 66).  

Orlandi (2010), partindo de Pêcheux (1983), afirma que a memória “é o saber 

discursivo que faz com que, ao falarmos, nossas palavras façam sentido. Ela se constitui 

pelo já-dito que possibilita todo dizer” (ORLANDI, 2010, p. 64).   Desse modo, as 
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palavras de um sujeito fazem sentido porque ele enuncia de uma determinada posição 

discursiva inscrita em uma formação discursiva. Além disso, o sujeito se encontra 

historicamente determinado pela memória do dizer, isto é, por aquilo que já foi dito 

antes, em outro lugar. As palavras ditas pelo coronel Ustra e pelo delegado Calandra, 

portanto, fazem sentido porque elas são determinadas historicamente pelo já-dito. Essas 

palavras já-ditas, porém, podem ter sido esquecidas também, e, ainda assim, afetam os 

sujeitos, porque, como já vimos, a memória é constituída pelo esquecimento.  

Mariani (1997), por sua vez, também partindo de Pêcheux (1983), em seu texto 

Discurso, memória, esquecimento e acontecimento, afirma que a memória social resulta 

de um processo histórico no qual um sentido se estabelece como hegemônico, enquanto 

os demais sentidos, aparentemente, foram esquecidos. Há, portanto, a fixação de uma 

interpretação sobre as demais, que também seriam possíveis para um acontecimento.  

 

Entendemos por memória social (...) um processo histórico resultante de uma 

disputa de acontecimentos presentes ou já ocorridos. Como resultado do 

processo, ocorre a predominância de uma de tais interpretações e um (às 

vezes aparente) esquecimento das demais. Naturaliza-se, assim, um sentido 

‘comum’ à sociedade, ou, em outras palavras, mantém-se imaginariamente o 

fio de uma lógica narrativa. Isto não quer dizer, porém, que o sentido 

predominante apague (anule) os demais ou que ele (s, todos) não possa(m) 

vir a se modificar. Muitas vezes os sentidos ‘esquecidos’ funcionam como 

resíduos dentro do próprio sentido hegemônico (MARIANI, 1997, p. 35). 

 

A memória social, portanto, advém de um processo que resulta na naturalização 

de determinados sentidos em detrimento de outros que, por vezes, são aparentemente 

esquecidos. Porém, como diz Mariani (1997), os sentidos supostamente naturalizados 

não são capazes de anular ou apagar os demais, de modo que os sentidos ‘esquecidos’ 

seguem funcionando discursivamente.  

Em decorrência desse processo, na memória social, garante-se um efeito 

imaginário de continuidade entre as épocas. Essa suposta linearidade despida de 

contradições é imaginária, entretanto; isso porque as interpretações silenciadas e o 

deslocamento de sentidos — inerente ao ato da repetição — também constituem esse 

eixo linear que se sustenta pela reprodução dos sentidos pretensamente hegemônicos. 

Desse modo, a contradição está posta, de modo que qualquer pesquisa que busque uma 

linearidade histórica já está sob o efeito do imaginário.  

A memória histórica oficial, por sua vez, segundo Mariani (1997), assemelha-se 

ao papel da memória, uma vez que aquela efetua gestos de exclusão para não escapar ao 

exercício do poder hegemônico. Ademais, a autora afirma que a memória histórica 
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oficial se impõe pelo esquecimento, embora, paradoxalmente, o esquecimento também 

seja necessário para que haja o surgimento de outros sentidos.  

Nesse direcionamento, entendemos que há certa previsibilidade no que respeita 

ao trabalho da memória, pois, como já se disse, a ação da memória resulta na fixação de 

uma interpretação sobre as demais (também possíveis) para um acontecimento, 

conforme a autora (Mariani, 1997), desencadeando um efeito imaginário de causa e 

efeito entre as épocas. Dessa maneira, do ponto de vista analítico, é importante “analisar 

o retorno de interpretações que re-investem comemorativamente um acontecimento, 

visando significá-lo sempre em uma mesma direção” (MARIANI, 1997, p. 36).  

Assim, a memória e o acontecimento não devem ser tratados pelo viés da 

manutenção de um passado, como afirma Mariani (1997), tendo em vista o risco de se 

aderir a uma concepção imobilista da história e da produção dos sentidos. Seguindo essa 

perspectiva, sabemos que a memória oficial produz um efeito de evidência e 

completude, para o qual o analista deve estar sempre atento, de modo que não se possa 

negar que a história e os sentidos mudam e que “a cada mudança histórica outras 

reconfigurações do passado e dos sentidos ocorrem” (MARIANI, 1997, p. 37).  
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3.  A TEORIA DA ANÁLISE DO DISCURSO 

 

“Não há dominação sem resistência: primeiro 

prático da luta de classes, que significa que é 

preciso ousar se revoltar.” 

“Ninguém pode pensar do lugar de quem quer 

que seja: primado prático do inconsciente, que 

significa que é preciso suportar o que venha a 

ser pensado, isto é, é preciso ‘ousar pensar por 

si mesmo’.”  

(Michel Pêcheux) 

 3.1 A teoria da Análise do Discurso: uma disciplina de entremeio 

 

Neste trabalho, como já foi dito, analisamos sequências discursivas que foram 

recortadas dos depoimentos do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra e do delegado 

Aparecido Laertes Calandra. Podemos adiantar que, nessas sequências, a expressão 

ditadura militar não comparece. O coronel Ustra fala em democracia, o que, como 

veremos, implica a produção de determinados sentidos.  

Como analistas do discurso, entendemos, conforme Mariani (2016), que tomar a 

palavra é uma prática política, até porque, na perspectiva discursiva, usar uma palavra 

significa não usar outra, ou seja, usar democracia significa não usar ditadura. Quando 

falamos, subjetivamo-nos, inscrevemo-nos “em redes históricas e sociais de produções 

de sentidos que antecedem à própria prática de falar em si” (MARIANI, 2016, p. 44).  

Do ponto de vista da Análise do Discurso, não somos origem do nosso dizer e 

tampouco temos controle sobre aquilo que dizemos, embora possamos supor que sim. 

Além disso, não temos nenhuma garantia de que, ainda que falemos a mesma língua, 

sejamos compreendidos.  

Além de nunca conseguirmos nos expressar por inteiro, o nosso dizer sempre 

pode se estatelar por meio dos equívocos, das ambiguidades ou das homofonias, e, com 

isso, provocar um deslizamento no significante. Mariani (2016) ressalta que, se por um 

lado, o lugar de onde falamos é constitutivo do dizer, por outro, esse lugar não é 

garantia de nada. Ou seja, não somos totalmente conscientes como supomos, como 

prega o racionalismo cartesiano; precisamos, portanto, “suportar o que venha a ser 

pensado” (PÊCHEUX, 1988 [1975], p. 304). 
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A Análise do Discurso não descarta o equívoco, o impossível da língua. À luz 

dessa perspectiva teórica, então, podemos analisar a fala dos militares, não no intuito de 

apreender o real que, aliás, é inapreensível, mas tendo em conta que ele existe, 

produzindo efeitos. Que efeitos de sentido são produzidos pelas falas do coronel Ustra e 

do delegado Calandra?  

Na introdução do trabalho, vimos que a Análise do Discurso se situa no 

entremeio das ciências humanas e sociais. Essa disciplina tem como objetivo 

“compreender os modos de determinação histórica dos processos de produção dos 

sentidos na perspectiva de uma semântica de cunho materialista” (MARIANI, 1997, p. 

33). Pêcheux, para tanto, como sabemos, propôs articular a linguística, o materialismo 

histórico e a teoria do discurso, ressaltando que tais pressupostos são atravessados por 

uma teoria (não-subjetivista) da subjetividade de natureza psicanalítica. 

Por se tratar de uma disciplina de entremeio, enfatizamos que a Análise do 

Discurso frequentemente busca reterritorializar conceitos ligados ao campo da 

linguagem e da ideologia. Para Pêcheux, uma ciência se estabelece como tal quando 

determina o seu objeto e quando este não se trata de um objeto empírico, mas de uma 

construção. Com isso, o filósofo pretende dizer que “toda ciência é, antes de tudo, a 

ciência da ideologia com a qual rompe” (HENRY, 2014, p. 15), isto é, não se trata de 

aplicar o instrumento de uma ciência à outra, mas de uma reelaboração desse 

instrumento, de uma construção.  

Entendemos, dessa maneira, que, para Pêcheux, a fundação de uma ciência que 

busca se estabelecer com base na utilização de instrumentos de outras áreas, deve 

reinventar ou reelaborar esses instrumentos, para que a atividade científica se constitua 

em prática, como é o caso da Análise do Discurso criada por ele. É por isso que 

Pêcheux não considera como uma prática verdadeiramente científica as teorias que, por 

exemplo, apropriam-se da linguística para analisar textos a partir de uma análise 

linguística. Ele critica, então, o mero aplicacionismo de um instrumento à outra teoria. 

Sabendo, pois, que o filósofo promoveu um rompimento no campo das teorias 

da linguagem e da ideologia, é necessário esclarecer quais foram os deslocamentos 

críticos provocados por ele:  

 

1) linguagem vista como instrumento de comunicação de informações;  2) 

sujeito como indivíduo (do modo como a psicologia e/ou a sociologia 

descrevem; 3) ideologia como ocultação ou máscara (que seria responsável 

pela perpetuação da dominação de uma classe sobre a outra, de acordo com 
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uma certa leitura de Althusser); e 4) sentido ligado às condições de verdade 

(conforme a semântica lógica sempre prescreveu) (MARIANI, 1997, p. 34).  

 

Do ponto de vista do filósofo, as críticas sociais necessitavam de uma 

transformação, porque não se tratavam de ciências, mas apenas de um conjunto de 

ideologias. Para as ciências sociais, a função da ideologia consistia em manter “as 

diferenças necessárias ao funcionamento das relações sociais de produção em uma 

sociedade dividida em classes e, acima de tudo, a divisão fundamental entre 

trabalhadores e não trabalhadores” (HENRY, 2014, p. 23). Daí o desconforto de 

Pêcheux, que visava provocar uma ruptura no campo ideológico das ciências sociais. 

Henry (2014) explica que, dentro desse campo teórico, a linguagem é tratada 

como um instrumento de comunicação, de informações. Além disso, tendo em conta 

que os animais também se comunicam, compreender a linguagem como um instrumento 

de comunicação é conceber que o homem se constitui com base nos mesmos princípios 

das sociedades animais.  

Segundo Mariani (2016), essa ideia de comunicação faz parte do imaginário dos 

leigos, que acreditam que a linguagem serve para representar o mundo. A autora 

observa também que “Esse pressuposto está na raiz da produção do efeito de 

determinadas exigências pedagógicas de clareza e exposição completa do pensamento 

no momento da língua em uso” (MARIANI, 2016, p. 46). Os leigos que supõem, então, 

que a comunicação seja transparente, perdem de vista, muitas vezes, o caráter intrínseco 

entre subjetivação e linguagem.  

No âmbito da Análise do Discurso, a ideia de comunicação é entendida de forma 

crítica, uma vez que trabalhamos com as noções de sujeito, de língua e de produção de 

sentidos a partir do materialismo histórico e da psicanálise. 

 

Pela língua que nos constitui, nos subjetivamos: entramos na cultura e na 

história, sofremos os efeitos da ideologia e da divisão do inconsciente. 

Assim, quando falamos, colocamos em jogo diferentes sentidos e 

materializamos tensões históricas, disputas sociais, lutas por hegemonia, 

além, é claro, de colocarmos nossa própria subjetividade no fio da navalha. 

Dito de outro modo: quando abrimos a boca para falar, sempre dizemos além 

do que supomos, mesmo que as palavras faltem, mesmo que tropecemos no 

dizer (MARIANI, 2016, p. 47).  

    

Observamos, portanto, em conformidade com Mariani (2016), que é por meio da 

língua que nos constituímos e nos subjetivamos. Enquanto sujeitos, podemos enunciar 

de diferentes posições discursivas, de modo que nossas falas são capazes de materializar 
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diferentes tensões histórias. Porém, tendo em vista que, além dos efeitos da ideologia, 

sofremos também os efeitos da divisão do inconsciente, podemos afirmar que 1) não 

temos domínio sobre aquilo que falamos e 2) sempre dizemos além do que supomos, 

como diz a autora. Em nosso corpus, por exemplo, temos um caso em que o coronel 

Ustra diz além do que supõe: ele troca o verbo “agi” pelo verbo “atingi”, que produz 

outros efeitos de sentido (“Nunca ocultei cadáver, eu nunca cometi assassinato, eu 

atingi...eu agi sempre dentro da lei e da ordem, eu nunca, nunca fui um assassino, graças 

a Deus, nunca fui”).  

Para Pêcheux, a língua comunica e não comunica, entendê-la apenas em seu 

aspecto instrumental é estar sob a evidência de unidade de uma língua nacional. De 

acordo com Mariani (2016), a pretensão de comunicar e a efetividade do não comunicar 

convivem sob tensão lado a lado. Estamos submetidos, dessa maneira, à ideologia da 

necessidade de clareza no uso da língua.   

Pêcheux buscou romper com essa concepção instrumental da linguagem e, para 

isso, fez intervir o discurso, que, segundo Orlandi (2008), caracteriza-se por ser uma 

prática — e não um conjunto de textos — de modo que, “para se encontrar sua 

regularidade não se analisam seus produtos, mas os processos de sua produção” 

(ORLANDI, 2008, p. 55).  

No que se refere ao interesse do filósofo, cabe ressaltar que, a ele, o que 

preocupava era a ligação entre o discurso e a prática política, ligação essa que passa pela 

ideologia. Henry (2014) diz que, do ponto de vista de Althusser “é tendo como 

referência a ideologia que Pêcheux introduz o sujeito enquanto efeito ideológico 

elementar. É enquanto sujeito que qualquer pessoa é ‘interpelada’ a ocupar um lugar 

determinado no sistema de produção” (HENRY, 2014, p. 30). Isto é, a ideologia produz 

um processo de evidência no qual o “eu” acha evidente ser sujeito. Além disso, aquele 

que é “chamado”, como diz o autor, é sempre já-sujeito.  

 

Como todas as evidências, inclusive aquelas que fazem com que uma palavra 

‘designe uma coisa’ ou ‘possua um significado’ (portanto inclusas as 

evidências da ‘transparência’ da linguagem), a evidência de que vocês e eu 

somos sujeitos — e que isto não constitua um problema — é um efeito 

ideológico, o efeito ideológico elementar (PÊCHEUX, 1988 [1975], p. 153).  

 

O filósofo se colocou entre o “sujeito da linguagem” e o “sujeito da ideologia” 

(HENRY, 2014). Isso porque Pêcheux se deparou com um impasse teórico, tendo em 

vista o problema em relacionar o objeto da Análise do Discurso com o objeto da 
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Linguística. De qualquer modo, ele conseguiu provocar nas ciências sociais o que Henry 

(2014) nomeia de “reviravolta”, produzindo um instrumento científico que até hoje gera 

inúmeras questões para os pesquisadores.  

É, portanto, a partir das discussões sobre as noções de sujeito da linguagem e 

sujeito da ideologia que Pêcheux “identifica o processo pelo qual se dá o apagamento do 

mecanismo ideológico da interpelação-assujeitamento para o sujeito” (MARIANI, 

1997, p. 35). 

 

É a ideologia que fornece as evidências pelas quais “todo mundo sabe” o que 

é um soldado, um operário, um patrão, uma fábrica, uma greve, etc., 

evidências que fazem com que uma palavra ou um enunciado “queiram dizer 

o que realmente dizem” e que mascaram, assim, sob a “transparência da 

linguagem”, aquilo que chamaremos o caráter material do sentido das 

palavras e dos enunciados (PÊCHEUX, 1988 [1975], p. 160). 

 

Assim sendo, a ideologia é um mecanismo imaginário capaz de produzir, para o 

sujeito, a ilusão de que ele é uno, fonte do dizer e senhor de sua língua; e a ilusão de que 

é normal que ele ocupe uma determinada posição social e não outra (MARIANI, 1997). 

Em outras palavras, entre os efeitos da ideologia estão: a produção da aparência de 

unidade do sujeito e a da transparência do sentido (ORLANDI, 2008), que aparece 

como evidente para o sujeito. 

Porém, vale enfatizar que nenhum processo de assujeitamento pode ser completo 

ou imutável, mesmo porque, como diz Mariani (1997), no todo social, o sujeito não 

ocupa apenas uma posição. Além disso, os mecanismos de resistência e de revolta 

também são constitutivos dos rituais ideológicos de assujeitamento. A revolta se 

sustenta na própria existência de uma divisão do sujeito e, é por isso, que não é possível 

haver dominação sem resistência.   

 

O lapso e o ato falho (falhas do ritual, bloqueio da ordem ideológica) bem 

que poderiam ter alguma coisa de muito preciso a ver com esse ponto sempre 

já-aí, essa origem não-detectável da resistência e da revolta: formas de 

aparição fugidias de alguma coisa “de uma outra ordem”, vitórias ínfimas 

que, no tempo de um relâmpago, colocam em xeque a ideologia dominante 

tirando partido de seu desequilíbrio (PÊCHEUX, 1988 [1975], p. 301).  

 

É necessário reconhecer o primado do inconsciente para compreender que não 

há ritual sem falhas, ou seja, a interpelação ideológica pode falhar não por conta de uma 

‘desidentificação’ — como Pêcheux supunha inicialmente, em Semântica e discurso: 

Uma crítica à afirmação do óbvio — mas porque há o inconsciente. Este, como diz 
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Pêcheux (1988), “é a causa que determina o sujeito exatamente onde o efeito de 

interpelação o captura” (PÊCHEUX, 1988 [1975], p. 300) e, essa causa, por sua vez, 

pode se manifestar pelo lapso, pelo ato falho, etc. Nessa circunstância, em que uma 

palavra pode ser trocada por outra, é que o ritual pode se estilhaçar.  

Pêcheux propôs uma autocrítica no texto Só há causa daquilo que falha ou o 

inverno político francês: início de uma retificação. Inicialmente, ele viabilizou a 

possibilidade de uma “apropriação subjetiva da política do proletariado”, levando em 

conta o conceito de ‘desidentificação’. Isto é, o sujeito poderia romper com 

determinadas identificações imaginárias que o constituem; poderia romper com a 

ideologia dominante burguesa que o interpela e ser interpelado “às avessas”. Essa 

perspectiva, porém, recaia para o idealismo – exatamente o que ele condenava: “levar 

demasiadamente a sério a ilusão de um ego-sujeito-pleno em que nada falha, eis 

precisamente algo que falha em ‘Les Vérités de La Palice’” (PÊCHEUX, 1988 [1975], 

p. 300). 

A acepção de sujeito é muito cara à Análise do Discurso, logo, é fundamental 

esclarecê-la: Pêcheux, partindo de uma leitura de Lacan e de Althusser, concebe um 

sujeito que se inscreve num campo teórico de recusa ao idealismo. Para Pêcheux, “o 

indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia”, ou seja, a ideologia é necessária para 

a constituição do sujeito. Isso porque, no interior do próprio funcionamento da 

ideologia, ela dissimula sua existência e produz para o sujeito um efeito de evidência, 

“colocando o homem na relação imaginária com suas condições reais de existência” 

(ORLANDI, 2001, p. 46). 

Falar em sujeito para a Análise do Discurso francesa, então, é falar em um 

sujeito interpelado pela ideologia e cindido pelo inconsciente. A ideologia, como já se 

disse, é a responsável por interpelar o indivíduo em sujeito e por produzir, para este, um 

mecanismo de evidência.  

Posto isso, acrescentamos que, para a Análise do Discurso, o processo de 

significação não está nas coisas e nem na intenção dos sujeitos que tomam a palavra, 

mesmo porque, a existência das coisas resulta de sua constituição no âmbito da relação 

entre linguagem e história. Do ponto de vista discursivo, Mariani afirma o seguinte 

sobre o processo de significação:  

 

Trata-se de um processo que tem sua materialidade na ordem do discurso ao 

conjugar posições enunciativas e história, ambas inseparavelmente em 
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movimento. E mais, tal movimento resulta da tensão entre o mesmo e o 

diferente, tensão que coloca a linguagem em funcionamento no processo de 

produção de sentidos. É um processo que envolve, para além das formas de 

produção de sentidos nas relações sociais imediatas (relações de força de uma 

dada formação social), os sentidos anteriores, os conflitos ‘existentes’ e o 

futuro do processo significativo. Ou seja, em uma formação social 

historicamente determinada, sendo a base linguística a mesma, os sentidos 

produzidos são diferentes conforme as posições discursivas (MARIANI, 

1997, p. 37).  

 

Em outras palavras, o que se quer dizer é que não interessa à Análise do 

Discurso estabelecer uma separação entre a linguagem, o pensamento e a realidade, até 

porque, isso seria o mesmo que se alinhar a uma perspectiva idealista. 

Quanto ao sentido, como se sabe, ele não está nas intenções, mas é produzido, 

enquanto efeito, no discurso. O sentido se produz nas relações dos sujeitos e dos 

sentidos, “e isso só é possível (...) pela sua inscrição no jogo das múltiplas formações 

discursivas” (ORLANDI, 1992, p. 20).  

Como vimos, é a ideologia que naturaliza os sentidos e produz o efeito de 

evidência. Ao enunciar, o sujeito se inscreve em uma posição e se projeta 

imaginariamente na forma-sujeito da formação discursiva que o domina. É dessa 

maneira que o sujeito pode incorporar o que ele supõe que seja a ‘sua realidade’, assim 

como os ‘seus sentidos’, que lhe parecem evidentes.  

 

É próprio das FDs dissimular como transparentes os sentidos que são 

produzidos historicamente em seu interior. No entanto, embora o sujeito ao 

falar tenha a ilusão de sua enunciação como única, exclusiva e sempre nova, 

como dissemos, todo sentido nasce de outro e aponta para alguma direção: os 

sentidos migram entre as regiões constitutivas das FDs (MARIANI, 1997, p. 

42).  

 

No que concerne aos trabalhos produzidos no campo da Análise do Discurso, 

portanto, afirmamos que é do interesse dos pesquisadores configurar tanto as marcas 

que organizam as paráfrases quanto os traços de heterogeneidade e dispersão da 

produção dos sentidos que também constituem as formações discursivas e que 

atravessam o sujeito, assim como interessa depreender a dimensão imaginária de sua 

homogeneidade, de acordo com Mariani (1997).  

Pensar o discursivo é trabalhar no jogo de relação de forças entre o mesmo 

(paráfrase) e o diferente (polissemia) que se estabelece sobre a materialidade linguística, 

em relação às posições discursivas ocupadas nos processos enunciativos. Assim, 
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compreendemos que o sujeito ocupa diferentes posições enunciativas, tendo em vista 

que ele é afetado por uma multiplicidade de sentidos.  

Sabendo disso, ressaltamos que: é do interesse desta pesquisa buscar depreender, 

compreender e analisar as posições discursivas ocupadas pelo coronel Carlos Alberto 

Brilhante Ustra e pelo delegado Aparecido Laertes Calandra nos depoimentos que 

fazem parte do arquivo da Comissão Nacional da Verdade. 

  Ademais, partindo do pressuposto de que os militares retomam rituais sócio-

enunciativos já existentes no todo social e histórico, questionamo-nos a respeito da 

possibilidade de um estilhaçamento desse ritual, lembrando que qualquer ritual pode se 

estilhaçar no lapso, uma vez que não há processo de assujeitamento que seja completo.  

3.1.2 Como a Análise do Discurso e a Psicanálise entendem a enunciação  

 

No subcapítulo anterior, trouxemos algumas noções fundamentais em Análise do 

Discurso, como a noção de ideologia, de sentido e de sujeito. Além disso, abordamos o 

fato de que Pêcheux se inscreveu num campo de recusa ao idealismo, o que significa 

que ele se contrapunha às ideias de Benveniste, no  que diz respeito a uma noção de 

enunciação centrada na subjetividade de um enunciado que dominaria completamente o 

seu dizer. 

Sabendo disso, optamos por abrir um subcapítulo que se volta para o conceito de 

enunciação. Isso porque, em nosso trabalho, observamos sequências nas quais o sujeito, 

julgando-se na origem do dizer, equivoca-se e troca de palavras. Para compreender o 

equívoco, o lapso de linguagem, buscamos entender não só o que é a enunciação para a 

Análise do Discurso, mas também qual o entendimento da psicanálise sobre esse 

conceito. Dito isso, iniciamos nossa reflexão a partir de uma breve explicação do trajeto 

teórico que Pêcheux fez para abordar essa questão.  

Zoppi-Fontana
6
 (2016), no vídeo da Enciclopédia Virtual da Análise do 

Discurso, disponível no canal do Laboratório Arquivos do Sujeito, explica como a 

enunciação aparece ao longo do trajeto teórico de Pêcheux. Inicialmente, segundo a 

analista do discurso, essa noção comparece em Análise Automática do Discurso (1969) 

                                                 

 6 Zoppi Fontana (2016), em vídeo da Enciclopédia virtual da Análise do Discurso e áreas afins, sobre o 

verbete “Enunciação”, disponível no canal do LAS (Laboratório Arquivos do Sujeito) no site 

www.ufftube.br.  
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representada pela noção de formações imaginárias – que são entendidas como condições 

de produção.  

Como explica Zoppi (2016), Pêcheux (1969) se contrapõe ao esquema de 

comunicação de Jakobson e, em vez de considerar o emissor e o receptor na transmissão 

da mensagem, considera o efeito de sentido entre o lugar de A e o lugar de B. De acordo 

com Pêcheux (2014 [1969]), o termo discurso “implica que não se trata necessariamente 

de uma transmissão de informação entre A e B mas, de modo mais geral, de um ‘efeito 

de sentidos’ entre os pontos A e B” (PÊCHEUX, 2014 [1969], p. 81). Ao propor isso, 

Pêcheux (1969) produz um deslocamento nas noções de emissor e de receptor para a 

noção de lugares, os quais “estão representados nos processos discursivos em que são 

colocados em jogo” (PÊCHEUX, 2014 [1969], p. 82). De acordo com o autor, o quadro 

das formações imaginárias pode ser representado do seguinte modo (o quadro abaixo se 

trata de uma reprodução do quadro de Pêcheux (1969)):  

 

Expressão que designa as 

formações imaginárias 

Significação da expressão Questão implícita cuja 

“resposta” subentende a 

formação imaginária 

correspondente 

IA (A) Imagem do lugar de A para o 

sujeito colocado em A 

“Quem sou eu para lhe falar 

assim?” 

IA (B) Imagem do lugar de B para o 

sujeito colocado em A 

“Quem é ele para que eu lhe fale 

assim?” 

IB (B) Imagem do lugar de B para o 

sujeito colocado em B 

“Quem sou eu para que ele me 

fale assim?” 

IB (A) Imagem do lugar de A para o 

sujeito colocado em B 

“Quem é ele para que me fale 

assim?” 

(Quadro das Formações Discursivas 1) 

 

Sendo assim, o que importa nos processos discursivos são as formações 

imaginárias, as quais são as responsáveis por designar “o lugar que A e B se atribuem 

cada um a si e ao outro, a imagem que eles se fazem de seu próprio lugar e do lugar do 

outro” (PÊCHEUX, 2014 [1969], p. 82).  

O jogo imaginário inclui também, como acrescenta Orlandi (2001), a imagem do 

objeto do discurso (do que estou lhe falando, do que ele me fala?); “a imagem que o 

locutor faz da imagem que seu interlocutor faz dele; a imagem que o interlocutor faz da 

imagem que ele faz do objeto do discurso e assim por diante” (ORLANDI, 2001, p. 40).   
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Logo, o que entra em jogo na significação, como esclarece Zoppi (2017), são os 

lugares imaginários que são representados como posições. Nessa perspectiva, o sujeito 

da enunciação é aquele que, objetivando significar a sua relação com o outro, questiona-

se: “Quem sou eu para lhe falar assim?” e “Quem é ele para que eu lhe fale assim?”. 

Mais adiante, em outro capítulo, veremos o funcionamento das formações imaginárias 

em nosso corpus.  

Em A propósito da análise automática do discurso: atualização e perspectivas 

(1975), Pêcheux e Fuchs vão rever criticamente a noção de enunciação em relação às 

condições de produção que comparece em 69. 

 

(...) impõem-se certos esclarecimentos em relação às formulações ambíguas 

que o texto de 1969 fornecia, principalmente referentes às “condições de 

produção”: essa ambiguidade residia no fato de que o termo “condições de 

produção” designava ao mesmo tempo o efeito das relações de lugar nas 

quais se acha inscrito o sujeito e a “situação” no sentido concreto e empírico 

do termo, isto é, o ambiente material e institucional, os papéis mais ou menos 

colocados em jogo etc. No limite, as condições de produção neste último 

sentido determinariam “a situação vivida pelo sujeito” no sentido de variável 

subjetiva (“atitudes”, “representações” etc.) inerentes a uma situação 

experimental (PÊCHEUX; FUCHS, 2014 [1975], p. 169, grifo nosso).  

 

Conforme explicação de Zoppi-Fontana (2016), os autores vão entender que o 

conceito de situação imediata da enunciação não se confunde com o de lugares sociais 

representados imaginariamente nos processos discursivos. Distinguir ambos os 

conceitos é importante para que se evite uma leitura psicologizante do jogo das 

formações imaginárias. Para evitar tal objeção, fez-se necessário compreender o 

imaginário.  

A fim de superar esse problema, Pêcheux e Fuchs (1975) propõe que 

compreendamos o imaginário, isto é, a ilusão empirista subjetiva que afeta o sujeito 

enunciador “em contraponto com o que seriam as condições reais de existência desse 

sujeito na sua função enunciativa” (ZOPPI-FONTANA, 2016). Nas palavras dos 

autores, o que faltava naquele momento era “uma teoria não subjetiva da constituição do 

sujeito em sua situação concreta de enunciador” (PÊCHEUX; FUCHS, 2014 [1975], p. 

170). 

Na visão de Pêcheux e Fuchs (1975), a enunciação não pode necessariamente 

sempre ter relação entre o sujeito enunciador e o enunciado no nível da língua, porque 

isso acarreta a ilusão segundo a qual o sujeito se encontra na fonte do sentido. Pêcheux 

e Fuchs (1975) se contrapõem à concepção idealista da enunciação de Benveniste 
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(1974), que supunha que a enunciação é a presença do “eu” na linguagem, do “eu” que 

toma a palavra. Nessa perspectiva, a língua funciona como mediadora entre o sujeito e o 

mundo, enquanto o sujeito se apropria do mundo por meio da língua e desta por 

intermédio do aparelho de enunciação. Trata-se, portanto, de uma teoria que reproduz a 

ilusão do sujeito, “através da ideia de um sujeito enunciador portador de escolha, 

intenções, decisões, etc.” (PÊCHEUX; FUCHS, 2014 [1975], p. 175). 

Para se afastar das teorias enunciativas não só de Benveniste, mas também de 

Jakobson e de Bally, os autores vão dizer que a enunciação equivale “a colocar 

fronteiras entre o que é ‘selecionado’ e tornado preciso aos poucos (...) e o que é 

rejeitado” (PÊCHEUX; FUCHS, 2014 [1975], p. 175). O enunciado se constitui, então, 

colocando o “dito” em relação ao “não dito”, que é rejeitado. Nesse sentido, os autores 

consideram que há um espaço vazio no qual se configura um campo em que comparece 

tudo o que teria sido possível ao sujeito dizer, mas que não foi dito. Há ainda nesse 

campo do rejeitado, segundo os autores, “tudo a que se opõe o que o sujeito disse” 

(PÊCHEUX; FUCHS, 2014 [1975], p. 175). Esta zona do rejeitado, para Pêcheux e 

Fuchs (1975), pode vir a estar mais ou menos próxima da consciência do sujeito, 

mesmo porque, ao ser interpelado por um interlocutor sobre o que ele queria dizer, o 

sujeito enunciador pode reformular as fronteiras entre o dito e não dito e reinvestigar a 

zona do rejeitado. Esse efeito de ocultação parcial, em que o sujeito acredita saber o que 

diz e saber do que fala, é chamado por Pêcheux e Fuchs (1975) de esquecimento nº 2; 

enquanto o esquecimento nº 1 é da ordem da constituição da subjetividade, é “o que 

resulta na sensação do sujeito como origem” (ORLANDI, 2012, p. 39).  

Pêcheux e Fuchs (1975) esclarecem que a zona do esquecimento nº 2, que é da 

ordem das práticas enunciativas, caracteriza-se por ser acessível ao sujeito. Isso porque 

o sujeito pode se corrigir para explicitar a si próprio o que disse e reformular o seu 

pensamento. Já a zona do esquecimento nº 1 é inacessível ao sujeito e, por essa razão, é 

que tal esquecimento é constitutivo da subjetividade na língua, como afirmam os 

autores.  

O funcionamento das evidências ocorre pelos esquecimentos nº 2 e nº 1. O 

esquecimento nº 2 é o que produz a impressão de realidade do pensamento para o 

sujeito, uma vez que este se esquece de que aquilo que diz poderia ser dito de outra 

maneira. É nesse sentido, portanto, que o esquecimento nº 2 diz respeito à enunciação, 

entendida por oposição à concepção idealista de Benveniste. 
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Quanto ao esquecimento nº 1, podemos dizer que ele é “da instância do 

inconsciente e resulta do modo pelo qual somos afetados pela ideologia” (ORLANDI, 

2001, p. 35). É por conta desse esquecimento que o sujeito se supõe origem do próprio 

dizer, quando, na verdade, está retomando sentidos já preexistentes. Segundo Orlandi 

(2001), os sentidos “são determinados pela maneira como nos inscrevemos na língua e 

na história e é por isto que significam e não pela nossa vontade” (ORLANDI, 2001, p. 

35).  

O esquecimento nº 1 é caracterizado pelo recalque do interdiscurso e do próprio 

processo discursivo e regula a relação entre o dito e o não dito no esquecimento nº 2, em 

que se estrutura a sequência discursiva (PÊCHEUX e FUCHS, 1975). Segundo palavras 

de Pêcheux e Fuchs, “isto deve ser compreendido no sentido em que, para Lacan, ‘todo 

discurso é ocultação do inconsciente’” (PÊCHEUX e FUCHS, 1975, p. 178). 

O sujeito, portanto, é afetado pelo esquecimento nº 1 e pelo esquecimento nº 2, e 

se supõe origem e fonte do dizer. Em nosso corpus, o sujeito se inscreve em uma 

posição discursiva da qual ele enuncia em 1ª pessoa do singular (Eu não tive 

conhecimento; subordinado meu) para afirmar que nunca teve conhecimento de centros 

clandestinos de tortura durante a ditadura.  

Não. Nunca teve. Nunca teve centro clandestino sob... sob 

tortura. Nunca teve. E se alguém disser que teve... Eu não tive 

conhecimento, e nenhum subordinado meu, que eu saiba, disso. 

(Resposta de Ustra ao ter sido perguntado sobre centros 

clandestinos sob tortura durante a ditadura militar brasileira.) 

Como podemos observar, com base nesse recorte retirado do depoimento do 

coronel Ustra, o sujeito se coloca como centro e origem da enunciação, quando, na 

verdade, ele fala a partir de uma posição entre outras – de acordo com a perspectiva da 

Análise do Discurso.  

A partir da leitura dos recortes que trazemos neste trabalho, observamos que os 

sujeitos analisados parecem bastante centrados e cheios de certezas. Orlandi (2012) 

pontua que “quanto mais centrado o sujeito, mais cegamente ele está preso a sua ilusão 

de autonomia ideologicamente constituída” (ORLANDI, 2012, p. 104).  

Retomando a oposição entre os dois esquecimentos, Pêcheux e Fuchs (1975) 

pontuam o seguinte: 

 

Esta oposição entre os dois tipos de esquecimento tem relação com a 

oposição já mencionada entre a situação empírica concreta na qual se 

encontra o sujeito, marcada pelo caráter da identificação imaginária onde o 
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outro é um outro eu (“outro” com o minúsculo), e o processo de interpelação-

assujeitamento do sujeito, que se refere ao que J. Lacan designa 

metaforicamente pelo “Outro” com O maiúsculo (...) (PÊCHEUX; FUCHS, 

1975 [2014], p. 177). 

 

Nesse sentido, o esquecimento nº 2 tem relação com a imagem que o sujeito 

constrói do outro que participa da situação empírica de enunciação, enquanto o 

esquecimento nº 1 se refere ao processo de interpelação-assujeitamento, no qual antes 

que o sujeito possa dizer “Eu falo”, fala-se ao sujeito e fala-se do sujeito. 

Mariani e Magalhães (2013) afirmam que o conhecimento da psicanálise, tal 

como foi compreendida por Lacan, contribui para a formação de analistas do discurso 

que se filiam ao campo teórico proposto por Pêcheux nos anos 1960. Isso porque a 

Análise do Discurso de linha francesa mobiliza e reterritorializa conceitos que 

pressupõem a psicanálise, tais como: o sujeito dividido, a noção de língua como sujeita 

a falhas, a noção de discurso como efeito de sentidos e a noção de real como o 

impossível de tudo dizer (MARIANI e MAGALHÃES, 2013). 

Entre os anos de 1940 e de 1960, diversos intelectuais franceses propuseram 

releituras das obras de Marx, Saussure e Freud. Entre eles, destaca-se, na releitura da 

obra de Freud, Lacan. Este observou, a partir dos seguintes escritos freudianos, que o 

fundador da psicanálise já compreendia o estudo da linguagem humana como objeto de 

análise: O chiste e sua relação com o inconsciente (1905), A interpretação dos sonhos 

(1900) e Psicopatologia da vida cotidiana (1901). Para Freud, a psicanálise poderia 

explicar e interpretar lapsos de linguagem
7
.  

Lacan, ao ler a obra de Freud, nota que o autor faz estudos no campo da 

linguagem para compreender as manifestações do inconsciente. Apoiado na teoria 

                                                 

 7 Em Psicopatologia da vida cotidiana (1901), por exemplo, Freud aborda o esquecimento dos nomes 

próprios. Freud (1901) relata que, certa vez, em uma viagem de trem, na qual estava acompanhado de 

outro homem, ele não conseguia se lembrar do nome do artista que pintou os afrescos das “Quatro 

Últimas Coisas”, na catedral de Orvieto: Signorelli. Em contrapartida, Freud (1901) se lembrava dos 

nomes de outros dois pintores, mesmo que os rejeitasse como falsos: Botticelli e Boltraffio. Ao analisar 

esse esquecimento, Freud (1901) percebe que o inconsciente se manifesta na própria linguagem, por meio 

de significantes que se relacionam por homofonia e que rompem com a ideia de linearidade do 

significante – num mesmo significante, “Boltraffio”, observa-se a simultaneidade de sentidos. O objeto 

reprimido encontra maneiras de se fazer presente por meio da linguagem. Em outras palavras, a 

lembrança de “Boltraffio” em vez de “Signorelli” resulta num significante que gera um sentido outro, que 

porta um saber do inconsciente. 
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freudiana, Lacan introduz a linguística para formalizar as manifestações do 

inconsciente.  

O psicanalista reterritorializa o termo “significante”, cunhado por Saussure. Este 

postulou que o signo linguístico é formado pela união de um significado (conceito) e de 

um significante (imagem acústica). Lacan, ao retomar essas noções, subverte o 

pensamento saussuriano e introduz a noção na qual o significante é simbolizado por um 

S e o significado por um s. Na concepção de Lacan, entretanto, não há significantes 

presos a significados e estes se encontram abaixo da barra. Esta, para Lacan, remete 

para a primazia do significante.  

O significante, por sua vez, pode ser entendido como um traço que representa o 

sujeito. Assim como em Saussure, o significante não tem significado, “é articulado, é 

pura diferença, tem valor negativo e estrutura-se conforme leis de uma ordem fechada” 

(MARIANI e MAGALHÃES, 2013, p. 111). Já o significado, que se encontra abaixo da 

barra, está recalcado: “O significado (...) se encontra barrado, recalcado. Desses 

significados, recalcados quando de sua inscrição no campo da fala e da linguagem, o 

sujeito nada sabe” (MARIANI e MAGALHÃES, 2013, p. 111). 

É importante ressaltar que os significantes são fundamentais para que haja 

sujeito do inconsciente, que por sua vez, não é o mesmo que o eu. Este é aquele que 

toma a palavra, no entanto, em sua fala, podem se manifestar quebras de sentidos, por 

meio de lapsos de linguagem, que revelam verdades desconcertantes. O sujeito do 

inconsciente remete, pois, a uma verdade que se manifesta por meio de atos falhos. É 

nesse sentido que Freud afirma que todo ato falho é um ato bem-sucedido, segundo 

Mariani e Magalhães (2013). Nas palavras das autoras, “O sujeito do inconsciente é esse 

Outro estranho familiar que nos habita e que nos leva a tropeçar na língua” (MARIANI 

e MAGALHÃES, 2013, p. 114). 

Mariani (2012), em seu artigo Larissas: ou quando a falta de sentido faz sentido 

outro, narra uma situação em que um rapaz fala de uma nova namorada e de uma 

melhor amiga muito próxima a ele, chamada Larissa. Em certo momento da conversa, 

ao falar de seus namoros anteriores, o rapaz se equivoca e diz: “Todas as minhas 

Larissas...”, quando, na verdade, queria dizer “Todas as minhas namoradas...”. Mariani 

(2012) traz esse exemplo para mostrar como é comum que, em situações diversas, 

sujeitos possam trocar palavras e fonemas, esquecer determinadas expressões ou fazer 

chistes. Esse sentido outro que comparece por meio de atos falhos, lapsos ou equívocos 

tem relação com o desejo inconsciente.  
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A partir desse exemplo, a autora explica que, diferente do que pensaria um 

linguista, psicanalistas freudianos e lacanianos julgam que lapsos de linguagem não se 

manifestam apenas como um erro a ser corrigido. Isso porque, como afirma Mariani:  

 

(...) quem fala não controla o que diz, e a linguagem, se é suporte para a 

manifestação desse outro dizer que se manifesta à revelia, isso aponta para o 

fato de que o tal sistema da língua não é tão autônomo e que os signos não 

são tão solidários entre si quanto se supõe (MARIANI, 2012, p. 58). 

 

Nessa perspectiva, os sujeitos não têm controle sobre o que dizem, o que pode 

ser atestado pelos lapsos de linguagem. Há uma abertura na língua que possibilita o 

surgimento de outro dizer.  

Dando continuidade a esse raciocínio, Mariani (2012) ressalta que os lapsos, os 

chistes e os sonhos expressam algo que foi recalcado, o que, para a psicanálise, aponta 

para uma verdade do inconsciente. Sendo assim, aquilo que para um linguista poderia 

ser considerado um erro, como no caso em que o rapaz troca “namoradas” por 

“Larissas”, para a psicanálise, seria um indício de uma verdade inconsciente. O lapso 

aponta, nas palavras da autora, para “uma verdade do inconsciente que se mostra e 

desaparece no mesmo instante em que é articulada no campo do Outro” (MARIANI, 

2012, p. 58).  

Esse exemplo das “Larissas”, entre outros, aponta para o fato de que, para além 

do sujeito da gramática, como diz Mariani (2012), “marca-se uma divisão com a entrada 

em cena de um outro sujeito, pontual e evanescente, que comparece com sua própria 

enunciação” (MARIANI, 2012, p. 58). Aqui, é preciso compreender que, do ponto de 

vista da psicanálise, enunciado e enunciação não se confundem. Aquele é articulado 

pelo “eu” gramatical, enquanto esta se refere ao sujeito do inconsciente, como 

esclarecem Mariani e Magalhães (2013): 

 

Lacan chamará de enunciação a esse dizer outro, que se sobrepõe, desejante, 

ao enunciado. A enunciação, no modo como a psicanálise a define, marca um 

movimento de pulsação, uma janela que se abre e fecha rapidamente, dando a 

ouvir o não sabido do inconsciente (MARIANI e MAGALHÃES, 2013, p. 

116).  

 

O “eu” gramatical é aquele que toma a palavra, no entanto, em sua fala, podem 

se manifestar sentidos, por meio de lapsos de linguagem, que portam verdades 
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desconcertantes
8
. O sujeito do inconsciente, que não se confunde com esse “eu” 

gramatical, remete, pois, a uma verdade que se manifesta por meio de atos falhos.  

Em nosso corpus de análise, comparecem dois tropeços de linguagem, um 

cometido pelo coronel Ustra e outro pelo delegado Calandra:  

Recorte do depoimento do coronel Ustra: 

Eu nunca, nunca, nunca, é... Como é que se diz? Nunca ocultei 

cadáver, eu nunca cometi assassinato, eu atingi... eu agi sempre 

dentro da lei e da ordem, eu nunca, nunca fui um assassino, 

graças a Deus, nunca fui. 

Recorte do depoimento do delegado Calandra: 

O meu enga... engajamento foi em decorrência da minha 

função e da minha atividade de assessoria jurídica que me 

cabia. O resto não... não era minha…(Resposta dada a Dias 

quando este lhe pergunta sobre o engajamento na luta contra a 

subversão e o terrorismo)  

No recorte do coronel Ustra, como mencionamos anteriormente, constatamos 

que, antes de conseguir dizer “atingi”, o militar faz uma troca de palavras e diz “agi”. 

Isso porque quaisquer sujeitos da enunciação jogam sobre as regras da língua, podendo 

produzir um duplo-sentido, um dizer em meias-palavras. Ou seja, embora o sujeito se 

suponha dono do dizer, há algo que escapa e que se refere a uma verdade do sujeito do 

inconsciente, como já dissemos.  

Já no recorte do delegado Calandra, notamos que, ao querer dizer a palavra 

“engajamento”, o sujeito faz uma pausa no “enga”, como se estivesse engasgado. De 

acordo com Mariani (2012), o sujeito do inconsciente não se manifesta apenas por meio 

dos lapsos de linguagem, mas também por meio de sintomas que apontam para algo 

desconcertante, inesperado e imprevisto.  

Sendo assim, é possível compreender porque, para Lacan, a linguagem é 

fundamental para a existência do inconsciente. Este se institui no momento em que o 

bebê se engaja na linguagem e, com isso, é capaz de se subjetivar. Dessa forma, o 

sujeito do inconsciente advém representado entre significantes. Conforme um 

importante aforisma de Lacan, é “o significante que representa o sujeito para outro 

significante”. Com isso, o psicanalista pretende justamente esvaziar qualquer 

                                                 

 8 O valor dos lapsos de linguagem cometidos em análise é fundamental, pois entra em jogo a 

transferência do analisando para o analista. 
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conceituação de sujeito que o suponha consistente, alinhado a alguma significação a 

priori (MARIANI e MAGALHÃES, 2013). 

Desse modo, constata-se que, o que interessa à psicanalise, é “a verdade que fala 

no lapso, no chiste, no tropeço da linguagem”. (MARIANI e MAGALHÃES, 2013, p. 

117) Trata-se, portanto, de uma verdade que advém pela manifestação do sujeito do 

inconsciente, que por sua vez, vale lembrar, é representado de um significante para 

outro. Em nosso trabalho, foi importante pontuar tais conceitos de psicanálise para 

compreendermos os tropeços de linguagem que comparecem em nosso corpus. 

3.2 As condições de produção do discurso 

 

Por estarmos filiados a uma perspectiva discursiva, consideramos, em nossos 

estudos, as condições de produção da linguagem e os seus agentes. Assim sendo, como 

aponta Orlandi (1984), os conhecimentos são socialmente distribuídos, mas não 

partilhados. O falante é aquele que sabe a sua língua, porém, que não tem 

“conhecimento” completo do seu dizer: “o que diz tem relação com o lugar, isto é, com 

as condições de produção do seu discurso, com a dinâmica de interação que se 

estabelece, com outros discursos já produzidos ou que poderiam ser produzidos” 

(ORLANDI, 1984, p. 12). 

É importante ainda considerarmos que a relação do sujeito com o seu lugar 

social não é mecanicista, isto é, não nos referimos a um sujeito totalmente determinado 

pela sua posição na ordem social. Essa relação é tensa, uma vez que há contradição na 

constituição do sujeito. Dessa maneira, “os sujeitos estão numa ordem social com a 

totalidade da qual se comunicam e isto constitui o processo de significação” 

(ORLANDI, 1984, p. 12).  

Segundo Orlandi (1984), a distribuição de conhecimentos ocorre de forma 

desigual, de modo que os conhecimentos podem ser ‘comuns’, mas não ‘iguais’. Essa 

desigualdade, por sua vez, comparece no jogo da interlocução, resultando em posições 

diferentes dos sujeitos no discurso.  

As condições de produção compreendem os sujeitos, a situação e a memória. No 

que se refere ao contexto, Orlandi (2001) promove uma distinção entre a situação 

imediata e a situação ampla em que se produzem os discursos, “com a diferenciação 

entre as circunstâncias de enunciação e o contexto sócio-histórico e ideológico” 

(DELA-SILVA, 2008, p. 21). A situação imediata diz respeito às relações entre os 
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sujeitos e à circunstância em que ocorre o dizer, “enquanto o contexto sócio-histórico e 

ideológico contempla o momento histórico do dizer, as questões sociais e as posições 

sustentadas pelos sujeitos” (DELA-SILVA, 2008, p. 22). 

Quanto à memória, como já dissemos, ela tem suas características próprias 

quando pensada em relação ao discurso. Nessa perspectiva, Orlandi (2001) afirma que a 

memória é tratada como interdiscurso e que este é o responsável por disponibilizar 

dizeres que afetam o modo como o sujeito significa em uma situação discursiva dada, 

ou seja, ele faz com que todo dizer seja possível e retorna sob a forma do pré-construído 

(Orlandi, 2001).  

Em nossa análise, por exemplo, veremos que aquilo que já se disse sobre a 

ditadura militar, sobre terrorismo, sobre tortura, sobre Comissão Nacional da Verdade e 

também todos os dizeres políticos que significaram, em diferentes candidatos, têm um 

efeito sobre o que é dito pelo coronel Ustra e pelo delegado Calandra.   

De acordo com Orlandi (2001), é fundamental, para se compreender o 

funcionamento do discurso e sua relação com os sujeitos e com a ideologia, reconhecer 

que há um já-dito que sustenta a possibilidade de todo dizer. A partir da observação do 

interdiscurso, é que poderemos remeter a fala dos militares a toda uma filiação de 

dizeres e a uma memória.  

Disso deduzimos que há uma relação entre o já-dito e o que se está dizendo, ou 

seja, há uma relação entre o eixo vertical, composto de todos os dizeres já ditos, e o eixo 

horizontal, isto é, o eixo da formulação. Esse eixo vertical, que representa o dizível, é o 

interdiscurso; enquanto o eixo horizontal, que se refere àquilo que é dito em um 

momento dado, representa o intradiscurso.  

 

A constituição determina a formulação, pois só podemos dizer (formular) se 

nos colocamos na perspectiva do dizível (interdiscurso, memória). Todo 

dizer, na realidade, se encontra na confluência dos dois eixos: o da memória 

(constituição) e o da atualidade (formulação). E é desse jogo que tiram seus 

sentidos (ORLANDI, 2001, p. 33).  

 

No processo discursivo, as noções citadas aqui (circunstâncias de enunciação, 

contexto sócio-histórico e ideológico e memória) funcionam conjuntamente. Além 

disso, lembramos que o sujeito é tomado enquanto uma posição sujeito discursiva, ou 

seja, não se trata do lugar empírico do sujeito.  Para compreender isso, acrescentamos 

que o que distingue o lugar e a posição são as projeções que resultam em um jogo 

imaginário que preside a troca de palavras. 
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As condições de produção funcionam de acordo com os seguintes fatores: 1) 

relação de sentidos; 2) mecanismo da antecipação; e 3) relação de forças. Segundo a 

primeira noção, um discurso sempre aponta para outros que o sustentam, de modo que 

todo discurso é visto como um estado de um processo discursivo mais amplo. Por outro 

lado, de acordo com o mecanismo da antecipação, que serve de regulador da 

argumentação, qualquer sujeito pode se colocar no lugar em que o seu interlocutor 

“ouve” suas palavras. Por fim, segundo a relação de forças, as palavras de um sujeito 

significam de uma determinada maneira porque ele fala a partir de um lugar específico, 

ou seja, “o lugar a partir do qual fala o sujeito é constitutivo do que ele diz” (Orlandi, 

2001, p. 39).  

Todos esses mecanismos descritos configuram o que Pêcheux (1969) chama de 

formações imaginárias. Conforme Orlandi, em sua leitura de Pêcheux, deve-se 

compreender as formações imaginárias enquanto projeções:   

 

Assim não são os sujeitos físicos nem os seus lugares empíricos como tal, 

isto é, como estão inscritos na sociedade, e que poderiam ser 

sociologicamente descritos, que funcionam no discurso, mas suas imagens 

que resultam de projeções. São essas projeções que permitem passar das 

situações empíricas – os lugares dos sujeitos – para as posições dos sujeitos 

no discurso. Essa é a distinção entre lugar e posição (Orlandi, 2001, p. 40).  

 

Tendo em vista que há todo um jogo imaginário que preside a troca de palavras, 

interessa-nos compreender que imagens os militares fazem de si e do outro que se 

posicionava contra o regime vigente à época.  

Portanto, as condições de produção abrangem a materialidade do discurso, isto é, 

a língua; a formação social e os mecanismos imaginários já descritos neste texto: a 

relação de sentidos; o mecanismo de antecipação e relação de forças. Tais mecanismos 

são fundamentais para se compreender as imagens do sujeito e também as imagens do 

objeto do discurso.   

Nesta pesquisa, é fundamental ter em conta as posições de sujeito discursivas e 

como se processa esse jogo imaginário nas audiências públicas do coronel e do 

delegado, até mesmo para compreender as condições de produção do discurso. 
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 3.2.1 A criação da Comissão Nacional da Verdade 

 

Neste subcapítulo, buscamos lançar um olhar sobre as condições de produção 

que possibilitaram a criação da Comissão Nacional da Verdade.  

Além do Brasil, muitos foram os países da América Latina que vivenciaram um 

regime militar ditatorial. Não à toa, por volta dos anos 80, com o fim de grande parte 

desses regimes, vários países decidiram instalar suas Comissões da Verdade, uma vez 

que pretendiam se consolidar como países democráticos e reparar o passado. De acordo 

com levantamento feito por Daltoé (2016), estes foram os países que instalaram suas 

Comissões da Verdade: “Bolívia em 1982; Argentina em 1983; Uruguai em 1985; 

Chile, em 1990; El Salvador, em 1991; Guatemala, em 1994; Equador, em 1996; 

Panamá e Peru em 2001; Paraguai, em 2003” (DALTOÉ, 2016, p. 154). 

No Brasil, porém, a instalação da Comissão Nacional da Verdade só ocorreu 

quase trinta anos após o fim da ditadura, em 18 de novembro de 2011, pela então 

Presidenta Dilma Rousseff (2011-2016), a partir da Lei nº 12.528. Essa providência 

decorre da condenação sofrida pelo país pela Organização dos Estados Americanos 

(OEA), como já foi dito anteriormente.  

O projeto da Comissão Nacional da Verdade advém da ação praticada pelas 

famílias dos desaparecidos no Araguaia, pois, ao terem denunciado o Estado, 

provocaram um processo que resultou na sentença da OEA (Organização dos Estados 

Americanos): entre as onze punições determinadas, estava a obrigação do país de criar 

sua Comissão da Verdade.   

A Comissão Nacional da Verdade, por sua vez, foi criada, como já se disse, em 

18 de novembro de 2011, “com a finalidade de examinar e esclarecer as graves 

violações de direitos humanos praticadas no período de 1946 a 1988, a fim de efetivar o 

direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional”, conforme 

o 1º- artigo da Lei. 

Todavia, enfatizamos que, conforme consta no primeiro relatório produzido pela 

Comissão Nacional da Verdade — época ainda referente ao governo do Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva (2003-2011), — foram convocados — pela Secretaria de Direitos 

Humanos na gestão do ministro Paulo de Tarso Vannuchi — 1.200 delegados de 

conferências estaduais, para revisar e atualizar o Programa Nacional de Direitos 

Humanos (PNDH). Neste já se vislumbravam diretrizes do eixo orientador Direito à 
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memória e à verdade, como podemos constatar no seguinte recorte feito do decreto de 

Lei nº 7.037: 

 

VI - Eixo Orientador VI: Direito à Memória e à Verdade:  

a) Diretriz 23: Reconhecimento da memória e da verdade como Direito 

Humano da cidadania e dever do Estado;  

b) Diretriz 24: Preservação da memória histórica e construção pública da 

verdade; e  

c) Diretriz 25: Modernização da legislação relacionada com promoção do 

direito à memória e à verdade, fortalecendo a democracia. 

 

O novo programa foi assinado pelo então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 

que, nessa época, já levava em consideração a importância de se criar uma Comissão da 

Verdade. No dia 13 de janeiro de 2010, o presidente instituiu o grupo responsável pelo 

anteprojeto de lei para a criação da Comissão Nacional da Verdade. 

Erenice Guerra, a então secretária-executiva da Casa Civil, presidia o tal grupo 

que, por sua vez, teve a participação dos seguintes políticos: Paulo de Tarso Vannuchi, 

secretário de Direitos Humanos da Presidência da República; Paulo Abrão, presidente 

da Comissão Nacional da Verdade; Vilson Vedana, consultor jurídico do Ministério da 

Defesa; Marco Antônio Rodrigues Barbosa, presidente da Comissão Especial sobre 

Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP), do governo federal; e Paulo Sérgio 

Pinheiro, representante da sociedade civil.   

O projeto de lei da Comissão Nacional da Verdade resultou do trabalho 

realizado por esse grupo e foi encaminhado ao Congresso Nacional em maio de 2010 

pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como pode ser lido no primeiro capítulo do 

relatório final da Comissão. O projeto, por fim, foi aprovado pelo Congresso Nacional, 

e a Lei nº 12.528 foi sancionada pela Presidenta Dilma Rousseff em 18 de novembro de 

2011. 

A Comissão Nacional da Verdade foi instaurada em 16 de maio de 2012, em 

cerimônia realizada no Palácio do Planalto, pela Presidenta Dilma Rousseff. Além da 

presidenta, a cerimônia contou com a participação destes políticos: o ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor de Mello e José 

Sarney.  

O trabalho dessa Comissão durou por quase três anos, até o dia 10 de dezembro 

de 2014, época em que foi entregue o relatório final à Presidência da República. O 

relatório teve um papel crucial no que tange à demonstração de que as violências 

praticadas durante o regime militar brasileiro fizeram parte de uma política de Estado, 

como enfatiza Duarte-Plon (2016): 
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O texto do relatório demonstra, apoiado em extensa documentação, que 

crimes como detenções ilegais, torturas, violência sexual, execuções 

sumárias, ocultação de cadáver e desaparecimento forçado de opositores 

políticos não constituíram exceções e nem eram praticados por grupos ou por 

agentes do Estado (policiais e militares) fora do controle de seus superiores.  

Segundo o relatório, cerca de 20 mil pessoas foram vitimas de torturas que 

faziam parte de uma gama de 30 tipos de sevícias aplicadas pelas Forças 

Armadas em todo o território nacional. As análises da CNV levaram à 

conclusão de que essas violências faziam parte de uma política de Estado e 

eram do conhecimento de toda a linha de comando da repressão política, 

começando no presidente da República e passando por ministros e 

comandantes militares (DUARTE-PLON, 2016, p. 83). 

 

Podemos inferir, de acordo com Duarte-Plon (2016), que a tortura era legitimada 

pelo Estado. Não à toa o coronel Ustra, em sua fala, afirma que nunca agiu fora da lei, 

uma vez que ele agia a mando do exército brasileiro, sob as ordens do presidente da 

república. 

Ainda a respeito da política de Estado adotada durante a ditadura militar 

brasileira, acrescentamos que, desde a publicação do livro Escadrons de la Mort, 

L’École Française (2004), de Robin, sabemos que a doutrina francesa foi fundamental 

para o estabelecimento das ditaduras latino-americanas, além de ter servido de “alicerce 

ao edifício teórico que elaborou a tese do inimigo interno e redesenhou a Doutrina de 

Segurança Nacional” (DUARTE-PLON, 2016, p. 37). De acordo com essa teoria 

militar, o inimigo interno a ser combatido engloba os comunistas, os intelectuais, os 

operários, os camponeses, os líderes sindicais, os estudantes, os artistas e todos os 

simpatizantes de ideias tidas como subversivas.    

Dessa maneira, sabemos que, ao contrário do que se pensava, os americanos não 

foram os únicos a influenciar o pensamento militar brasileiro. Os militares brasileiros 

importaram da França a teoria da guerra revolucionária, um pensamento sobre o inimigo 

comunista, com teorias e técnicas de luta antissubversiva. Inclusive, segundo Chirio 

(2012), em 1960, uma missão militar francesa permanente foi instalada no Brasil e na 

Argentina para que os militares brasileiros e argentinos tivessem acesso à doutrina 

francesa. Ademais, textos sobre a teoria francesa foram traduzidos e incluídos no 

programa curricular dos oficiais.  

Na perspectiva da doutrina francesa, o antídoto para combater a guerra 

revolucionária e o inimigo interno consiste em estabelecer interrogatórios supostamente 

coercitivos em centros clandestinos, desaparecer com os corpos de opositores, controlar 

a população civil, promover execuções sumárias, esquadrões da morte e promover a 

prática de jogar de um avião os subversivos ou terroristas.  
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Sendo assim, o relatório da Comissão Nacional da Verdade entregue à 

Presidência da República foi crucial para demonstrar e corroborar que as práticas de 

tortura, entre outras práticas de violação dos direitos humanos, fizeram parte de uma 

política de Estado legitimada por todos que participaram do comando de repressão 

política.   

Sobre a historicidade das condições de produção da Comissão Nacional da 

Verdade, acrescentamos ainda que a Presidenta Dilma Rousseff designou, inicialmente, 

sete brasileiros para integrar a Comissão: Claudio Lemos Fonteles, ex-procurador geral 

da República; Gilson Langaro Dipp, ministro do Superior Tribunal de Justiça; José 

Carlos Dias, advogado, defensor de presos políticos e ex-ministro da Justiça; José Paulo 

Cavalcanti Filho, advogado e ex-ministro da Justiça; Maria Rita Kehl, psicanalista e 

jornalista; Paulo Sérgio Pinheiro, professor titular de ciência política da Universidade de 

São Paulo (USP); e Rosa Maria Cardoso da Cunha, advogada criminal e defensora de 

presos políticos. No entanto, Claudio Lemos Fonteles renunciou ao cargo em setembro 

de 2013, de modo que sua vaga foi ocupada por Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari, 

advogado e professor titular de direito internacional do Instituo de Relações 

Internacionais da USP. Além de Fonteles, Gilson Langaro Dipp deixou o cargo por 

motivos (de problema) de saúde.  

Nesta pesquisa, o foco converge para as audiências públicas com o coronel 

Carlos Alberto Brilhante Ustra e com o delegado Aparecido Laertes Calandra. Vale 

registrar que a Comissão Nacional da Verdade percorreu todo o Brasil para realizar 

audiências públicas
9
 e colher depoimentos de vítimas e de acusados de graves violações 

de direitos humanos. As audiências públicas foram registradas pela Empresa Brasil de 

Comunicação e disponibilizadas no Youtube no canal da Comissão.  

Acrescentamos ainda que da audiência do coronel Ustra participaram Cláudio 

Fonteles, José Carlos Dias e Gilberto Natalini; e, da audiência do delegado Calandra 

participaram Paulo Esteves, José Carlos Dias e Pedro Dallari. Além desses, ambos os 

militares contaram, cada qual, com a participação de seus respectivos advogados.  

                                                 
9   Soares (2002) considera a audiência pública como uma forma de participação e de controle popular da 

Administração Pública no estado Social e Democrático de Direito. Dentre as características de uma 

audiência publica, a autora destaca os traços de oralidade e o debate sobre a matéria em questão.   
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A audiência com o coronel Ustra aconteceu no dia 10 de maio de 2013, em 

Brasília, e a audiência com o delegado Calandra aconteceu no dia 12 de dezembro de 

2013, em São Paulo.  

 3.2.2 O contexto imediato da audiência com o coronel Carlos Alberto Brilhante 

Ustra: 10 de maio de 2013 

 

A audiência pública com o coronel Ustra teve duração de 01h 07min, como pode 

ser conferido no vídeo disponível no Youtube pelo canal da Comissão Nacional da 

Verdade
10

. Como já dissemos, Ustra foi convocado a depor para esclarecer casos de 

violações de direitos humanos praticados por ele no período da ditadura militar. 

O advogado do coronel pediu permissão para que seu cliente, antes de ser 

questionado por José Carlos Dias ou por Cláudio Fonteles, pudesse se manifestar sobre 

a vivência dele durante o período da ditadura militar. O pedido foi aceito pela 

Comissão, de modo que o coronel, com base em um texto escrito, leu por 

aproximadamente 11 min, sem ser interrompido.  

Durante a sua leitura, o coronel Ustra quis deixar registrado que nunca agiu fora 

da lei e que, na época, estava defendendo o país do terrorismo. Além disso, o coronel 

afirmou que, se houve crime, o julgamento deveria recair sobre o exército brasileiro, e 

não sobre ele, que sempre agira sob o respaldo do exército brasileiro, o qual, por sua 

vez, estava sob as ordens do então presidente da república. Para corroborar o que diz, o 

coronel exibe para o público a Medalha do Pacificador com Palma
11

, a mais alta 

condecoração que o exército brasileiro pode conceder para um militar, segundo o 

próprio coronel Ustra.  

                                                 
10 Tomada pública de Depoimentos de Agentes da Repressão: Coronel Ustra. 

<https://www.youtube.com/watch?v=pWsv4EndpfY> Acesso em: maio de 2016. 

11 A Medalha do Pacificador com Palma foi criada em 1953 em razão dos 150 anos de nascimento de 

Duque de Caxias. Ela é concedida aos “militares e aos civis brasileiros que, em tempo de paz, no 

exercício de suas funções, bem como no cumprimento de missões de caráter militar ou de segurança, se 

hajam distinguido por atos pessoais de abnegação, coragem e bravura, com risco de vida.” (Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D92695.htm> Acesso em: 14 de janeiro de 

2018. 
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Abaixo, seguem dois trechos do depoimento do coronel Ustra que dizem 

respeito ao momento inicial em que ele decidiu se manifestar sobre a vivência dele, com 

base em um texto escrito:  

 

(...) Quando cheguei com o major, vindo da escola de Estado-Maior, 

transferido para São Paulo, no início de 1970, os terroristas já haviam 

assaltado mais de 300 bancos e carros-fortes, encaminhado mais de 300 

militantes para cursos em Cuba e na China – cursos de terrorismo. Convém 

ressaltar que muitos desses militantes foram enviados para a China em pleno 

governo democrático de Jânio Quadros. Em 1962, eles já foram enviados, 

preparados para a guerrilha que se preparava no Brasil. Eles já haviam 

atacado quartéis e roubado armas, tinham incendiado várias radiopatrulhas, 

explodidos dezenas de bombas, sendo a mais significativa a colocada no 

aeroporto de Guararapes, em Recife, que ocasionou duas mortes e treze 

feridos graves. (Depoimento do coronel Ustra, 10/05/2013, transcrição nossa) 

 

Durante o meu comando, nunca fui punido, nunca fui repreendido, recebi os 

melhores elogios da minha vida militar e recebi a mais alta condecoração 

outorgada pelo exército brasileiro em tempo de paz: a Medalha do 

Pacificador com Palma, cuja roseta estendo aqui com muito orgulho. Isso só 

é distribuído àqueles que cumpriram com o seu dever com risco de vida, 

como foi não só meu caso, mas como o caso da minha mulher e o caso das 

minhas filhas que também tiveram risco de vida. Por tudo isso, eu recebi a 

mais alta condecoração concedida pelo exército brasileiro. E, com muito 

orgulho, eu digo aos senhores que cumpri a minha missão. (Depoimento do 

coronel Ustra, 10/05/2013, transcrição nossa) 

 

Ao final de sua leitura, os integrantes da Comissão deram início as perguntas 

que deveriam ser respondidas pelo coronel Ustra. A primeira pergunta feita ao coronel 

foi efetivada por José Carlos Dias. Aliás, este foi o responsável por conduzir as 

perguntas durante toda a parte inicial da audiência pública. Já na metade para o final, 

Cláudio Fonteles assumiu a condução da audiência.  

Além de José Carlos Dias e de Cláudio Fonteles, estava presente na audiência 

Gilberto Natalini. Cláudio Fonteles perguntou ao coronel se ele conhecia Gilberto 

Natalini e lhe descreveu o depoimento deste, que afirmou ter sido preso e interrogado, 

além de torturado, em 1972, pelo coronel Ustra. Este, todavia, negou-se a responder e 

disse que já enviara uma carta aberta a Natalini, a qual não fora respondida. 

No que respeita à presença de Gilberto Natalini na audiência com o coronel 

Ustra, esclarecemos que ele não estava ali para fazer perguntas, mas para uma possível 

acareação com o militar, a qual foi negada por este. O coronel argumentou que não faria 

acareação com ex-terrorista.  

De modo geral, as perguntas feitas ao coronel foram sobre as práticas de tortura 

cometidas pelo próprio Brilhante Ustra. Este, por sua vez, negou tais práticas. Além 
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disso, em vários momentos de sua fala, o coronel mencionou que havia disponibilizado 

para a Comissão o seu livro A verdade sufocada
12

 que, de acordo com o advogado do 

coronel Ustra, contém todas as informações de valor histórico. Não cabia ao coronel, 

portanto, responder a mais nenhuma pergunta, uma vez que tudo já fora escrito em seu 

livro.  

3.2.3 O contexto imediato da audiência com o delegado Calandra: 12 de 

dezembro de 2013 

 

A audiência pública com o delegado Calandra teve duração de 47 min e 53 seg., 

como também pode ser conferido no vídeo disponível no Youtube pelo canal da 

Comissão Nacional da Verdade
13

. A audiência pública com o delegado se inicia com a 

fala de Pedro Dallari, que esclarece que, embora a Comissão não seja de natureza 

jurisdicional ou inquisitorial, ela tem a responsabilidade legal “de construir um quadro 

fático que procure revelar para a sociedade brasileira os eventos relacionados a essas 

graves violações de direitos humanos”, segundo palavras do próprio Dallari.  

Após essa breve explicação sobre a proposta da Comissão, Pedro Dallari pede 

para que o delegado Calandra se apresente e, em seguinte, passa a palavra para José 

Carlos Dias, que deve conduzir parte das perguntas. Dallari intervém em vários 

momentos para corroborar as perguntas de José Carlos Dias. Uma dessas intervenções 

acontece, por exemplo, quando o delegado nega que tenha participado de algum 

interrogatório; Dallari lhe pergunta se ele está certo disso, tendo em vista que há 

diversos depoimentos que apontam o delegado Calandra como um dos integrantes das 

sessões de interrogatório.  

Dallari também faz menção ao codinome Capitão Ubirajara para questionar o 

delegado Calandra, mas este é categórico ao afirmar que nunca usou tal codinome e que 

tampouco participou de interrogatórios ou violou direitos humanos. Ele faz afirmações 

como: “Nunca usei esse codinome” e “E nunca interroguei ninguém, muito menos 

violei direitos humanos”.   

                                                 
 12 USTRA, Carlos Alberto Brilhante. A verdade sufocada: a história que a esquerda não quer que o 

Brasil conheça. Brasília, Editora Ser, 2006. 

 13 Audiência com Agente da Repressão: Calandra, o capitão Ubirajara. 

<https://www.youtube.com/watch?v=BjIQz7TefA0> Acesso em: maio de 2016. 
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Muitas das perguntas de José Carlos Dias e Pedro Dallari se voltam para a 

relação do delegado Calandra com o DOI-CODI, local onde o depoente afirma ter 

trabalhado por cerca de oito anos, oferecendo trabalho de assessoria jurídica. José 

Carlos Dias o questiona sobre o significado de assessoria jurídica, e, o delegado 

Calandra lhe responde que ele apenas avaliava documentos e lavrava autos de exibição 

e apreensão. Em outras palavras, o depoente não esclarece as questões propostas pelos 

condutores da audiência. 

Ainda no início da audiência pública, passados aproximadamente uns 15 min, 

Pedro Dallari entrega para o advogado do delegado Calandra, Paulo Esteves, um 

documento oficial no qual consta um elogio ao militar pela eficiência e dedicação com 

que ele combateu, no ano de 1976, o terrorismo e a subversão. Nesse documento, consta 

também a participação do militar no sistema de informações na área do 2º Exército. 

Apesar do documento, o delegado insiste que a sua função era a de assessor jurídico e 

que a expressão “sistema de informações” se justifica pela linguagem que era usada na 

época. 

3.3 Procedimentos de análise e construção do corpus 

 

A criação da Comissão Nacional da Verdade foi importante porque possibilitou 

uma discussão social em torno dos crimes cometidos durante a ditadura militar, além 

disso, a investigação efetuada pela equipe da Comissão contribuiu para a formação de 

arquivos relativos às violações de direitos humanos praticadas no Brasil entre 1946 e 

1988.   

Em Ler o arquivo hoje, Pêcheux (2010) compreende que o arquivo se apresenta 

como um campo de documentos pertinentes e disponíveis sobre uma questão. Além 

disso, para o autor, o arquivo se constitui em um espaço polêmico, tendo em vista que 

ele é formado pelas polêmicas formas de ler.  

Roudinesco (2006) também analisa a noção de arquivo, tendo em conta que este 

é a condição da história. Segundo a autora, todo historiador ou pessoa apaixonada pelo 

arquivo alimenta uma espécie de “culto narcísico do arquivo” (ROUDINESCO, 2006, 

p. 9), como se este pudesse narrar a história, como se tudo estivesse arquivado, vigiado 

e anotado. Todavia, se assim fosse, a história como criação não seria mais possível, 

como ressalta Roudinesco (2006). A história seria substituída “pelo arquivo 

transformado em saber absoluto, espelho de si” (ROUDINESCO, 2006, p. 9). Por outro 
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lado, se nada pudesse ser arquivado, a história tenderia para a fantasia ou para o delírio, 

para um arquivo reinventado que funcionaria como dogma (ROUDINESCO, 2006). 

Sendo assim, o arquivo existe entre dois impossíveis, o do excesso e o da falta. 

 

Entre esses dois impossíveis, que são como dois limites de uma mesma 

interdição — interdição do saber absoluto, interdição da soberania 

interpretativa do eu —, não há como não admitir que o arquivo (destruído, 

presente, excessivo ou apagado) é a condição da história (ROUDINESCO, 

2006, p. 9). 

   

Para a autora, então, o arquivo é a condição da história. Porém, o sujeito que se 

depara com o arquivo não pode ter uma obediência cega a ele, pois, como já se disse, 

isso levaria a uma impossibilidade da história, uma vez que esta é também criação. 

Roudinesco (2006) afirma que “o culto excessivo do arquivo resulta numa contabilidade 

(a história quantitativa) destituída de imaginação e que proíbe que possamos pensar a 

história como uma construção capaz de suprir a ausência de vestígios” 

(ROUDINESCO, 2006, p. 9). Em contrapartida, negar o arquivo também é um erro, 

porque conduziria ao delírio, como também já dissemos.  

Temos que lidar com o fato de que o tudo não se arquiva e que a completude é 

uma ilusão. Para a Análise do Discurso, “o arquivo (...) joga com a fronteira entre a 

ilusão do tudo reunir e o reconhecimento do furo de que não é possível arrebanhar todos 

os campos de documento sobre uma dada questão” (ROMÃO, LEANDRO-FERREIRA, 

DELA-SILVA, 2011, p. 19).   

Diante disso, podemos nos indagar, assim como as autoras, sobre a designação 

“da verdade” da Comissão Nacional da Verdade. 

 

Indagamos, como analistas do discurso, o que a designação “da verdade” 

inscreve como lugar de/por onde o arquivo de dizeres será gestado, ou seja, 

como recorte que toma o legitimado sobre a ditadura como mentira, ou seja, 

como avesso do que será produzido agora (ROMÃO, LEANDRO-

FERREIRA, DELA-SILVA, 2011, p. 17).   

 

Muitos dos arquivos da ditadura militar brasileira continuam reservados apenas 

para alguns ou impedidos de acessos para diversos segmentos da sociedade, 

dificultando o trabalho de alguns pesquisadores. No entanto, a Comissão Nacional da 

Verdade foi de grande contribuição para os arquivos sobre a ditadura militar, uma vez 

que ela apurou inúmeros casos de violações de direitos humanos.  

O acervo produzido pela Comissão Nacional da Verdade reúne documentos, 

testemunhos de vítimas e familiares, depoimentos de agentes da repressão política, 
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fotografias, vídeos de audiências públicas, laudos periciais, livros, entre outros. Grande 

parcela desse acervo se encontra disponível na página governamental da Comissão 

Nacional da Verdade, aliás, foi por meio dessa página que tivemos acesso às audiências 

públicas do coronel Ustra e do delegado Calandra (elas também estão disponíveis no 

Youtube). Ou seja, nem todos os documentos produzidos pela Comissão podem ser 

pesquisados no site. Segundo informações da própria página da Comissão Nacional da 

Verdade, o acervo completo está disponível para o público no Arquivo Nacional (este 

tem a guarda permanente de tal acervo desde 24 de julho de 2015).  

Como podemos notar, o documento é fundamental para a formação de quaisquer 

arquivos.  

 

 A concepção de documento em arquivística está fortemente vinculada a um 

determinado modo de fazer da História o qual supõe a possibilidade de 

reconstituição do passado a partir de uma matéria inerte, o texto documental. 

Tal procedimento técnico, suporte de um trabalho de exegese por parte do 

historiador, por sua vez, se coaduna com uma concepção de transparência da 

linguagem. Suponhamos, então, que um pesquisador se dirija a um arquivo e 

consiga esgotar, ou seja, ter acesso, ler e fazer a exegese do conjunto de 

documentos pertinentes a sua pesquisa. Isso significa que ele esgotou seu 

tema de pesquisa? Ou isso significa que ele leu o gesto do arquivista que 

selecionou o que pertencia àquele arquivo? (MARIANI, 2016, p. 15) 

 

Mariani (2016) afirma nessa citação que o documento está vinculado à crença de 

que o passado pode ser reconstituído, quando temos acesso a um texto documental. 

Porém, do ponto de vista da Análise do Discurso, sabemos que o funcionamento de um 

arquivo é opaco e que ele nunca está pronto, pré-estabelecido. 

Nesta pesquisa, estamos trabalhando com uma parcela, ainda que ínfima, do 

material produzido pela Comissão Nacional da Verdade. Para isso, tivemos que lidar 

com o arquivo disponibilizado na internet. Dito isso, esclarecemos que, na perspectiva 

da Análise do Discurso, “Não há arquivo em si, ou a priori, sem o gesto de leitura que o 

constitui” (MARIANI, 2016, p. 10). Atemo-nos ainda à seguinte afirmação da autora: 

“Na organização dos arquivos, sempre se encontram os efeitos do funcionamento da 

ideologia, naturalizando alguns processos de significação e, simultaneamente, apagando 

outros” (MARIANI, 2016, p. 15).  

Ademais, a constituição dos arquivos é marcada pelas condições históricas de 

produção, de modo que não podemos perder de vista a conjuntura política sob a qual se 

estabeleceu a Comissão Nacional da Verdade.  



60 

 

 

 

Aos nos depararmos, pois, com parte dos documentos que estão disponíveis na 

internet, não podemos tomá-los como transparentes, mesmo porque, em arquivos 

eletrônicos vigora a lógica de uma organização aparentemente inequívoca, como se tudo 

pudesse ser encontrado.  

 

Nesses arquivos eletrônicos em vigor nas bibliotecas e acervos variados, há 

uma ilusão de organização com uma lógica aparentemente inequívoca, que 

permitiria tudo encontrar, produzindo um efeito de transparência. Para além 

de supor que essa lógica produz um efeito de transparência para aqueles que 

organizaram o arquivo, está em jogo, como já foi dito, uma questão política 

inscrita na constituição de qualquer arquivo (MARIANI, 2016, p. 21).    

 

Partindo dessa citação de Mariani (2016), compreendemos, portanto, que o 

arquivo eletrônico que disponibiliza o trabalho que foi desempenhado pela Comissão 

Nacional da Verdade porque está em jogo uma determinada conjuntura histórico-

política. Mariani (2016) observa ainda que o arquivo institucionalizado nunca esgota 

uma determinada temática, ou seja, é uma ilusão supor a completude de um arquivo. 

Isso porque, como já vimos, a constituição do arquivo resulta de gestos de leitura 

daqueles que o organizam em dado momento histórico. Portanto, ainda que não 

restringíssemos nossa pesquisa ao arquivo digital presente no site governamental da 

Comissão Nacional da Verdade e fôssemos direto ao Arquivo Nacional, estaríamos 

diante da incompletude, tendo em vista que o arquivo não é completo e tampouco é de 

todo acessível. Isso porque muitos dos arquivos referentes à ditadura militar brasileira 

não foram abertos e, portanto, ainda não estão disponíveis.  

Para a constituição do corpus de nossa pesquisa, de início, fizemos um 

levantamento dos depoentes
14

 que atuaram durante o período da repressão militar 

brasileira e que participaram das audiências públicas da Comissão Nacional da Verdade. 

Como já foi dito na introdução, por conta de uma pesquisa desenvolvida anteriormente, 

optamos por analisar as falas do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra e do delegado 

Aparecido Laertes Calandra.  

Tais falas constituem o nosso corpus empírico, ou seja, tivemos que estabelecer 

um recorte para decidir o que faz parte do corpus. O corpus discursivo, por sua vez, foi 

estabelecido a partir de recortes efetuados nos depoimentos, permitindo a depreensão de 

sequências discursivas. “O recorte é uma unidade discursiva. Por unidade discursiva 

                                                 
 14 Entre outros, assistimos aos depoimentos do coronel Paulo Malhães e do delegado Cláudio Guerra. 
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entendemos fragmentos correlacionados de linguagem-e-situação. Assim, um recorte é 

um fragmento da situação discursiva” (ORLANDI, 1984, p. 14).  

O recorte se distingue da segmentação — método utilizado de modo geral por 

linguistas — visto que o segmento é simplesmente uma unidade ou da frase ou do 

sintagma, etc. “No caso da segmentação, o linguista visa a relação entre unidades 

dispostas linearmente” (ORLANDI, 1984, p. 14), enquanto que, no caso do recorte, há o 

compromisso com as condições de produção, com a situação discursiva. Acrescentamos 

a isso que o recorte compreende um contexto menos imediato de interlocução: o da 

ideologia. Os recortes, uma vez organizados, configuram-se em sequências discursivas. 

Temos que ter em mente que, no processo de análise de um corpus, este não 

pode ser associado a um banco de dados. Do ponto de vista de Pêcheux (1982), o 

corpus se define por ser “um sistema diversificado, estratificado, disjunto, laminado, 

internamente contraditório, e não um reservatório homogêneo de informações ou uma 

justaposição de homogeneidades contrastadas” (PÊCHEUX, 2016 [1982], p. 165). 

Tendo em vista que o corpus é formado por sequências discursivas, pontuamos, em 

conformidade com o pensamento do autor, que as sequências não correspondem a uma 

articulação de informações, mas sim comportam “uma série de mudanças de níveis, 

sintaticamente recuperáveis (ao menos em parte)” (PÊCHEUX, 2016 [1982], p. 166). 

Pêcheux (1982) afirma que a primeira etapa do tratamento do corpus consiste 

em segmentá-lo em sequências discursivas autônomas, e, essa segmentação se efetiva a 

partir de critérios sintáticos, que levam em conta as ligações interfrásticas. No que se 

refere a tais ligações, Pêcheux diz o seguinte: 

  

Essas ligações são, de um lado, os conectivos compreendendo as conjunções 

de coordenação, as locuções adverbiais e preposicionais e alguns advérbios 

frasais; de outro lado, as anáforas e a elipse. Entrando igualmente dentro dos 

critérios de segmentação, as marcas de enunciação: o sistema modo-aspecto-

tempo e os determinantes (PÊCHEUX, 2016 [1982], p. 167). 

 

A segmentação do corpus em sequências pode seguir, pois, critérios sintáticos.   

A análise propriamente dita se reflete sobre o corpus discursivo, que é definido 

por Courtine (2014) do seguinte modo: 

 

Definiremos um corpus discursivo como um conjunto de sequências 

discursivas, estruturado segundo um plano definido em relação a um certo 

estado das CP (condições de produção) do discurso. A constituição de um 

corpus discursivo é, de fato, uma operação que consiste em realizar, por meio 

de um dispositivo material de uma certa forma (isto é, estruturado conforme 
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um certo plano), hipóteses emitidas na definição dos objetivos de uma 

pesquisa (COURTINE, 2014,  p. 54).  

 

O corpus discursivo da nossa pesquisa é composto por sequências discursivas 

recortadas das falas de ambos os militares, lembrando que, segundo Courtine (2014) as 

sequências discursivas podem ser definidas como “sequências orais ou escritas de 

dimensão superior à frase” (COURTINE, 2014, p. 55).  

Essa definição, porém, como o próprio Courtine (2014) afirma, é vaga. Na 

perspectiva da Análise do Discurso, ao estabelecermos as sequências discursivas, temos 

que considerar que elas se constituem pelo cruzamento entre os eixos da constituição 

(interdiscurso) e o da formulação (intradiscurso), conceitos já explicados anteriormente. 

Acrescentamos ainda que esse processo de cruzamento entre o interdiscurso e o 

intradiscurso não é explícito ao sujeito, o que faz com que este se considere origem do 

próprio dizer e com que suponha uma ilusão de literalidade (relação linguagem-

pensamento-mundo). Cabe a nós, analistas do discurso, por meio da teoria e do 

dispositivo de análise, questionar esse efeito de literalidade e nos afastarmos da ilusão 

de que o que é dito, só poderia ser dito de uma determinada maneira.  

Ancorados em uma perspectiva discursiva, é importante lembrar que, o que nos 

interessa, no caso, é como cada depoimento significa, a fim de nos distanciarmos de um 

ponto de vista conteudístico. Do mesmo modo, interessa-nos enveredar por uma análise 

que tenha em foco que as filiações dos sentidos são produzidas na relação com o 

interdiscurso.  

Mariani (1998), em sua tese O PCB e a imprensa, ao ressaltar que a Análise do 

Discurso tem por objetivo descrever e analisar as direções de sentido, ou tomadas de 

posição, traz uma citação de Pêcheux que retomamos:  

 

(...) todo enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, diferente 

de si mesmo, se deslocar discursivamente de seu sentido para derivar para um 

outro (...). Todo enunciado, toda sequência de enunciados é, pois, 

linguisticamente descritível como uma série (léxico-sintaticamente 

determinada) de pontos de deriva possíveis, oferecendo lugar a interpretação. 

É nesse espaço que pretende trabalhar a análise do discurso (PÊCHEUX, 

2015 [1983], p. 53). 

 

Para Mariani, Pêcheux aponta, ao afirmar isso, que “as práticas discursivas estão 

em permanente processo de repetição e/ou ruptura em função da permanência e/ou 

transformação dos rituais enunciativos que as constituem” (MARIANI, 1998, p. 50). 
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Isto é, os sentidos fazem parte de um processo migratório, no qual pode haver sinais de 

resistência, ruptura ou transformações.  

Quando pensamos discursivamente a linguagem, Orlandi (2001) nos diz que é 

difícil traçar limites estritos entre o mesmo e o diferente, de modo que consideramos 

que “todo funcionamento de linguagem se assenta na tensão entre processos 

parafrásticos e processos polissêmicos” (ORLANDI, 2001, p. 36). A paráfrase 

representa o retorno aos mesmos espaços do dizer e produz diferentes formulações de 

um dizer já sedimentado. A polissemia, por outro lado, joga com o equívoco e produz 

rupturas nos processos de significação. Os sentidos e os sujeitos se movimentam nessa 

tensão entre o mesmo e o diferente.  

A estabilização que se estabelece nos processos de produção de sentidos pode 

ser afetada pela emergência de um acontecimento discursivo, que se define, como já 

vimos, por ser aquilo que provoca interrupção, podendo escapar à inscrição ou ser 

absorvido na memória como se nunca tivesse ocorrido (PÊCHEUX, 2010 [1983]).   

Ribeiro (2016), partindo de Pêcheux (2010 [1983]), afirma que o choque do 

acontecimento estabelece um jogo de forças na memória, de modo que, por um lado, 

tenta-se provocar uma desestabilização na rede de sentidos parafrásticas pré-existentes 

e, por outro, tenta-se manter a regularização pré-existente. Esse jogo de forças entre 

memória e atualidade é regulado pela tensão entre a ‘metáfora (perturbação)’ e a 

‘metonímia (a reconstrução)’. Aquela pode tomar a forma de um lapso ou de um ato 

falho, o que pode perturbar uma determinada rede de sentidos; nesse caso, a metonímia 

se encarrega de tentar “tratar” essa perturbação e de ‘reconstruir’ suas condições de 

aparecimento (RIBEIRO, 2016). Essa relação de forças entre a metáfora e a metonímia, 

entretanto, dá-se como efeito de opacidade. 

Do ponto de vista da Análise do Discurso, a possibilidade de transformação e de 

movimentação dos sujeitos e dos sentidos se dá porque o real da língua é sujeito à falha, 

bem como o real da história é passível de ruptura. Segundo Orlandi (2001), “é porque a 

língua é sujeita ao equívoco e a ideologia é um ritual com falhas que o sujeito, ao 

significar, se significa” (ORLANDI, 2001, p. 37). Desse modo, na Análise do Discurso, 

devido a incompletude da linguagem, nem os sentidos, nem os sujeitos e nem o discurso 

estão prontos ou acabados.  

Dando prosseguimento a questão da paráfrase e da polissemia, Orlandi (2001) 

distingue criatividade de produtividade.  
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A “criação” em sua dimensão técnica é produtividade, reiteração de 

processos já cristalizados. Regida pelo processo parafrástico, a produtividade 

mantém o homem num retorno constante ao mesmo espaço dizível: produz a 

variedade do mesmo. Por exemplo, produzimos frases da nossa língua, 

mesmo as que não conhecemos, as que não havíamos ouvido antes, a partir 

de um conjunto de regras de um número determinado. Já a criatividade 

implica na ruptura do processo de produção da linguagem, pelo deslocamento 

das regras, fazendo intervir o diferente, produzindo movimentos que afetam 

os sujeitos e os sentidos na sua relação com a história e com a língua. 

Irrompem assim sentidos diferentes (ORLANDI, 2001, p. 37). 

 

  

Assim sendo, a paráfrase está para a produtividade, assim como a polissemia 

está para a criatividade. Se, por um lado, esta é capaz de romper com o processo de 

produção da linguagem, por outro, a produtividade retorna sempre aos mesmos espaços 

de dizer, isto é, diz o mesmo de maneiras diferentes. 

É mais comum nos depararmos com a produtividade do que com a criatividade, 

segundo a autora. Na visão de Orlandi (2001), para haver criatividade é necessário um 

trabalho que ponha em conflito o já produzido e o que ainda vai se instituir.  

A partir disso é que podemos entender a paráfrase como uma matriz de sentido, 

uma vez que não há sentido sem repetição. Por outro lado, a polissemia representa a 

condição de existência dos discursos, pois, caso contrário, os sentidos não seriam 

passíveis de se tornarem outros. 

Neste trabalho, portanto, temos em conta a força da repetição parafrástica que se 

estabelece para impedir a reconfiguração dos processos de significação, a fim de manter 

os mesmos sentidos sobre o ocorrido durante a repressão militar brasileira. Pretendemos 

observar também a possibilidade de, por meio da repetição, advir o novo, o possível, o 

diferente.  

Veremos, no processo de análise, ao formarmos as famílias parafrásticas das 

sequências discursivas, que há algo que se repete, que é da ordem do mesmo. Todavia, 

tendo em vista que o discurso se faz na tensão entre o mesmo e o diferente, pela 

materialidade de uma ordem ideológica, buscaremos compreender o processo de 

construção dos sentidos na relação entre o linguístico e o político, regida pela 

simbolização das relações de poder.  
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4. AS FORMAÇÕES IMAGINÁRIAS E O  FUNCIONAMENTO DISCURSIVO 

DO SILÊNCIO NA FALA DOS TORTURADORES 

  

 “(...) um corpo torturado é um corpo 

roubado ao seu próprio controle; corpo 

dissociado de um sujeito, transformado em 

objeto nas mãos poderosas do outro – seja 

o Estado ou o criminoso comum [...]. A fala 

que representa o sujeito deixa de lhe 

pertencer, uma vez que o torturador pode 

arrancar de sua vítima a palavra que ele 

quer ouvir, e não a que o sujeito teria a 

dizer. Resta ao sujeito preso ao corpo que 

sofre nas mãos do outro o silêncio, como 

última forma de domínio de si, até o limite 

da morte.”  

 

(Maria Rita Kehl) 

 

4.1 A imagem do sujeito torturador de onde enuncia 

 

A fim de organizar as análises, chamarei de “A” a imagem do militar na posição 

de quem combate o terrorismo; de “AJ” a imagem que o delegado Calandra faz da 

imagem de militar como assessor jurídico;  de “B” a imagem do militar na posição de 

democrata; e chamarei de “C” a imagem que o militar faz do outro na posição de 

terrorista
15

. 

 

IU (A) Imagem que o coronel Ustra faz da imagem do 

militar que combate o terrorismo a serviço do 

presidente 

IC (A(AJ)) Imagem que o delegado Calandra faz da imagem 

de militar como assessor jurídico 

IU (B) Imagem do militar democrata 

IU (C) Imagem do outro como terrorista 

(Quadro das formações imaginárias 2) 

 

                                                 
 15 IU = imagem Ustra/  IC = imagem Calandra.  
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A seguir, vamos apresentar sequências discursivas recortadas do depoimento do 

coronel Ustra, para demonstrar como o sujeito constrói de si uma imagem de um 

cumpridor de “ordens legais”.  

Antes, porém, de apresentarmos as sequências, gostaríamos de destacar que 

todas as sequências discursivas que apresentaremos a seguir fazem parte do depoimento 

que o coronel Ustra deu à Comissão antes de responder a quaisquer perguntas dos 

integrantes da Comissão da Verdade. Tendo isso em mente, consideramos relevante 

fazer intervir, em nossa análise, o mecanismo de antecipação, tal como foi descrito por 

Pêcheux (1969) e retomado por Orlandi (2001).    

 

(...) segundo o mecanismo de antecipação, todo sujeito tem a capacidade de 

experimentar, ou melhor, de colocar-se no lugar em que o seu interlocutor 

“ouve” suas palavras. Ele antecipa-se assim a seu interlocutor quanto ao 

sentido que suas palavras produzem. Esse mecanismo regula a argumentação, 

de tal forma que o sujeito dirá de um modo, ou de outro, segundo o efeito que 

pensa produzir em seu ouvinte. Este espectro varia amplamente desde a 

previsão de um interlocutor que é seu cúmplice até aquele que, no outro 

extremo, ele prevê como adversário absoluto. Dessa maneira, esse 

mecanismo dirige o processo de argumentação visando seus efeitos sobre o 

interlocutor (ORLANDI, 2001, p. 39). 

 

O mecanismo de antecipação faz parte das formações imaginárias, as quais 

contribuem para as condições em que o discurso se produz, como diz Orlandi (2001). 

Ocupando o lugar social e político de depoente em uma Comissão da Verdade, o sujeito 

tem uma determinada imagem de seus entrevistadores, imagem essa que se constitui no 

confronto do simbólico com o político. Desse modo, podemos dizer que quando o 

coronel Ustra se antecipa a quaisquer perguntas e pede para se manifestar sobre o 

ocorrido durante a ditadura militar, ele está sob o efeito do imaginário, lembrando que 

em todo funcionamento de linguagem está implicado o imaginário. Nesse sentido, 

sempre temos um imaginário do que seja um professor, um filho, uma mãe, ou mesmo 

do que seja um torturador e um entrevistador de uma Comissão da Verdade. 

Segundo Orlandi (1981), a antecipação é “um processo sobre o qual se funda a 

estratégia do discurso e que é de natureza argumentativa” (ORLANDI, 1987 [1981], p. 

126). Como sabemos, é pela antecipação que o locutor pode se colocar no lugar de seu 

ouvinte. Assim sendo, em condições de produção como as apresentadas neste trabalho, 

em que o sujeito fala numa audiência pública, a maneira como ele responde às 

perguntas é afetada pelas antecipações.  

Esse mecanismo de antecipação, como diz a autora, é constitutivo do discurso. 
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(...) a antecipação diz respeito a um mecanismo mais complexo que o de 

discordar e concordar. Quando digo que o locutor supõe o que o outro vai 

pensar, estou dizendo, em termos discursivos, que o locutor pretende saber a 

relação existente entre o que o interlocutor vai dizer e o seu lugar, e isto vai 

constituir o seu próprio (do locutor) dizer (ORLANDI, 1987 [1981], p. 127). 

 

A partir dessa afirmação de Orlandi, podemos entender que o que caracteriza 

esse procedimento argumentativo da antecipação é a posição do locutor, bem como a do 

interlocutor e o tipo de relação da interlocução estabelecida.  

 

São, de forma geral, três coisas que presidem a argumentação em termos de 

discurso: relação de forças (lugares “sociais” e posição relativa no discurso), 

relação de sentido (o “coro de vozes” em um dizer; a relação que existe entre 

os vários discursos) e a antecipação (...). Esses fatores derivam das condições 

de produção do discurso, constituindo formações imaginárias (ORLANDI, 

1987 [1981], p. 128). 

 

Sendo assim, um sentido sempre tem relação com outros sentidos e discursos. 

Além disso, todo discurso é perpassado por uma relação de forças. Tais características 

presidem a argumentação e derivam das condições de produção.  

Segundo Orlandi (1981), é complexa a relação entre o mecanismo da 

argumentação e as formações discursivas. Isso porque, o fato de haver diferenças nos 

mecanismos de argumentação não resulta em diferentes formações discursivas. Do 

ponto de vista da autora, a argumentação pode servir para manter a relação com a 

mesma formação discursiva. Nesse sentido, argumentos podem ser renovados para 

reforçar uma mesma configuração ideológica.  

Outro ponto levantado pela autora a respeito do mecanismo de argumentação se 

refere ao fato de que, para Orlandi (1981), ao falarmos de antecipação, estamos 

aludindo a um processo de interação, no qual não há a dominância do interlocutor. Nas 

palavras da autora, “o mecanismo de antecipação coloca o ouvinte como constitutivo 

mas não desvaloriza com isso o papel (e a posição) do locutor; acredito, antes, em 

momentos diferentes do mesmo processo” (ORLANDI, 1987 [1981], p. 129). Dessa 

forma, um pólo está impregnado do outro e vice-versa.  

Em síntese, o que Orlandi (1981) quer destacar no mecanismo de antecipação é 

que não podemos pender para o lado do locutor ou do ouvinte, mas sim perceber sua 

inter-relação, mesmo porque, o que nos interessa é a análise da imagem que o sujeito 

faz do outro no discurso.  
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A análise é importante na medida em que podemos atravessar o imaginário “que 

condiciona os sujeitos em suas discursividades” e explicitar “o modo como os sentidos 

estão sendo produzidos” (ORLANDI, 2001, p. 42). Para compreender esse processo, 

precisamos referir o dizer às condições de produção, que já foram explicitadas no 

capítulo anterior, e compreender as relações que o dizer estabelece com a sua memória.  

Dito isso, apesentamos a seguir as sequências discursivas referentes ao 

depoimento do coronel Ustra. Observamos, nas sequências discursivas apresentadas 

adiante, a imagem do militar que combate o terrorismo a serviço do exército e do 

presidente da república.  

 

IU (A) – A imagem que o coronel Ustra faz da imagem do militar que combate o 

terrorismo a serviço do presidente 

 

SD1 [IU (A)] – Quero dizer aos senhores que, na primeira 

quinzena de 1970, o terrorismo aumentava cada vez mais, 

principalmente, no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro. Os 

[nossos]
16

 oficiais, assim, surpreendidos, estavam 

despreparados para enfrentar as ações terroristas (...). 

 

SD2 [IU (A)] – Haviam assassinado 66 pessoas, sendo 20 

policiais militares, sete militares, sete policiais civis, dez 

guardas de segurança e 22 civis. Já haviam sequestrado três 

diplomatas estrangeiros. (...) Em face disso tudo, o presidente 

da República elaborou uma diretriz de segurança interna que 

deu poderes aos generais, comandantes, militares de área para 

combater o terrorismo. 

 

SD3 [IU (A)] – Assim, cada exército ficou – e hoje é Comando 

[inaudível], hoje é Comando do Sudeste, outro é Comando do 

Leste – cada área dessas, cada general de quatro estrelas ficou 

responsável pelo combate ao terrorismo. 

 

SD4 [IU (A)] – (...) foi criado um conselho de defesa interna, 

um centro de operações de defesa interna e um Destacamento 

de Operações de Informações – DOI. Sendo esse DOI um órgão 

de informações e de combate às organizações terroristas.    

 

SD5 [IU (A)] – Portanto, eu creio que quem deve estar aqui não 

é o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Quem tem que 

estar aqui é o exército brasileiro! Não sou eu, não, senhor! O 

exército brasileiro que assumiu, por ordem do presidente da 

república, a ordem de combater o terrorismo e sob os quais eu 

                                                 
 16 Trecho de difícil compreensão. 
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cumpri todas as ordens, ordens legais, nenhuma ordem ilegal, 

diga-se de passagem. 

 

A partir da leitura das sequências, questionamo-nos de que posição o sujeito 

enuncia. Observamos que o sujeito enuncia da 1ª (singular e plural) e da 3ª pessoa 

(singular e plural).  

 

Posição da qual o sujeito enuncia 

1ª pessoa do singular  “Quero dizer aos senhores...” 

(SD1) 

 “Eu creio que quem deve estar 

aqui não é o coronel Carlos 

Alberto Brilhante Ustra” (SD5) 

 “(...) eu cumpri todas as ordens, 

ordens legais...” (SD5) 

1ª pessoa do plural  “Os [nossos] oficiais, assim, 

surpreendidos...” (SD1) 

3ª pessoa do singular  “o terrorismo aumentava cada 

vez mais...” (SD1) 

 “(...) o presidente da República 

elaborou uma diretriz de 

segurança...” (SD2)  

3ª pessoa do plural  “Haviam assassinado 66 

pessoas...” (SD2) 

(Quadro das formações imaginárias 3) 

 

 Examinando o quadro acima, observamos que, quando o sujeito enuncia da 1ª 

pessoa, é para se representar como um cumpridor de “ordens legais”. A 1ª pessoa se 

contrapõe a 3ª pessoa, que comparece ora para indicar o presidente da República como 

o responsável pelo combate ao terrorismo, ora para indicar que o outro assassinava e 

sequestrava.  

O sujeito constrói uma imagem de si de cumpridor de “ordens legais” porque o 

combate ao terrorismo não era uma prática desempenhada somente por ele, mas por 

toda a corporação militar, como podemos observar no quadro abaixo.  
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Combate ao terrorismo 

Oficias (SD1) Enfrentar as ações terroristas 

Presidentes da República/ generais, comandantes, 

militares da área (SD2) 

Combater terrorismo 

Cada exército, cada general (SD3) Combater terrorismo 

DOI (SD4) Combate às organizações terroristas 

Exército brasileiro (SD5) Combater o terrorismo  

(Quadro das formações imaginárias 4) 

 

Como podemos ver, o coronel Ustra nega que tenha cometido qualquer ordem 

ilegal com base na política de Estado da época. Na posição de onde esse sujeito enuncia, 

deve-se “enfrentar”/ “combater as ações terroristas”/ “o terrorismo”/ “as organizações 

terroristas”. Enquanto os terroristas já estavam organizados, os oficiais estavam 

“surpreendidos” e “despreparados”. O outro é o que assassina e sequestra.  

Sobre essa imagem que se constrói do outro, falaremos mais adiante com mais 

rigor, pois, por ora, interessa-nos ressaltar, a respeito da imagem que o sujeito faz de si 

mesmo, que o sujeito que participa da ação de combate ao terrorismo não age desse 

modo por vontade própria. Em Sd5 [IU (A)], o sujeito se inscreve em uma posição na 

qual é da ordem da evidência que, ao fazer parte do exército, ele está sob as ordens 

deste.  

4.1.2 A banalidade do mal para Hannah Arendt 

 

Quando o depoente se posiciona como alguém que não cometeu nenhum crime, 

porque agia sob as ordens do exército e do presidente da república da época, podemos 

nos reportar ao caso de Eichmann em Jerusalém. Arendt (1999 [1963]), ao ter relatado o 

julgamento de Eichmann, conceituou a chamada “banalidade do mal”.  

  

(...) quando falo da banalidade do mal, falo num nível estritamente factual, 

apontando um fenômeno que nos encarou de frente no julgamento. Eichmann 

não era nenhum Iago, nenhum Macbeth, e nada estaria mais distante de sua 

mente do que a determinação de Ricardo III de “se provar um vilão”. A não 

ser por sua extraordinária aplicação em obter progressos pessoais, ele não 

tinha nenhuma motivação. E essa aplicação em si não era de forma alguma 

criminosa; ele certamente nunca teria matado seu superior para ficar com seu 

posto. Para falarmos em termos coloquiais, ele simplesmente nunca percebeu 

o que estava fazendo (ARENDT, 1999 [1963], p. 310). 
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Para Arendt (1999 [1963]), Eichmann nunca percebeu o que estava fazendo. 

Essa constatação a levou a defender sua tese de que o mal é banal. Sob esse ponto de 

vista, o mal não necessariamente é provocado por psicopatas, mas por homens comuns, 

que não refletem sobre seus atos. A banalidade do mal, para Arendt (1999 [1963]), é 

uma das lições que pudemos aprender com o julgamento de Jerusalém:  

 

Essa distância da realidade e esse desapego podem gerar mais devastação do 

que todos os maus instintos juntos – talvez inerentes ao homem; essa é, de 

fato, a lição que se pode aprender com o julgamento de Jerusalém 

(ARENDT, 1999 [1963], p. 311). 

 

Com isso, ela revela o seu espanto diante de um homem que apresentava 

dificuldade para se expressar verbalmente porque era incapaz de pensar do ponto de 

vista de outra pessoa. No caso dos militares brasileiros, não nos parece que se trata de 

uma dificuldade de reflexão, mas de uma identificação com uma determinada formação 

discursiva e não outra. 

Arendt (1999 [1963]) busca compreender ainda o argumento do acusado, que se 

posicionava como um mero funcionário, o que nos leva a fazer uma associação também 

com o depoimento do delegado Calandra que, em diferentes momentos, afirma ter sido 

apenas um “assessor jurídico”. Para compreender esta posição de Arendt, em termos 

discursivos, é necessário incluir a noção de ideologia, que, como diz Orlandi (2017), é o 

mecanismo responsável por constituir “a ilusão do sujeito como origem de si e dos 

sentidos como evidentes, realizando a estrutura e funcionamento da forma-sujeito 

histórica, a do capitalismo, que sustenta no jurídico” (ORLANDI, 2017, p. 25). 

Observemos as sequências discursivas abaixo, que constroem a imagem do assessor 

jurídico, produzindo um efeito de verdade: 

 

IC (A(AJ)) – A imagem que o delegado Calandra faz da imagem de militar como 

assessor jurídico 

 

IC6 (A(AJ)) – Não. Eu fui designado pelo diretor do Dops pra 

dar assessoria jurídica ao Comando Militar do Sudeste, que 

era o comando de 2
o
 Exército. A única função nossa era 

assessorar o comando do 2
o
 Exército. Fora isso, eu não tinha 

atividade nenhuma. (Resposta do delegado ao ter sido 

questionado sobre sua participação em equipes do DOI-CODI) 

 



72 

 

 

 

IC7 (A(AJ)) – A fun... a minha função no Comando Militar do 

Sudeste era justamente de assessor jurídico. (ainda sobre o 

DOI-CODI) 

 

IC8 (A(AJ)) – De maneira nenhuma. Minha função era só de 

assessoria jurídica. (Dias pergunta a Calandra se ele participava 

dos interrogatórios) 

 

IC9 (A(AJ)) – O que eu fazia, pura e simplesmente, era 

assessorar, na parte jurídica, o Comando Militar do Sudeste.  

 

IC10 (A(AJ)) – Esse elogio era parte da conduta do Comando 

Militar do Sudeste, pra aqueles que se dedicavam à, à sua 

específica função. E a minha função era exatamente como 

assessor jurídico, nada mais.  

 

IC11 (A(AJ)) – O DOI-CODI era um órgão do sistema. Mas eu 

não tinha nada a ver com a atividade do DOI. Minha atividade 

era especificamente essa, de assessoria jurídica. Nada mais.  

 

IC12 (A(AJ)) – O meu enga... engajamento foi em decorrência 

da minha função e da minha atividade de assessoria jurídica 
que me cabia. O resto não... não era minha…(Resposta dada a 

Dias quando este lhe pergunta sobre o engajamento na luta 

contra a subversão e o terrorismo) 

 

A partir da leitura desses recortes, podemos tecer alguns comentários, entre eles, 

o fato de que o sujeito fala de uma posição discursiva da qual é importante ratificar uma 

primeira afirmação. Em IC6 (A(AJ)), por exemplo, o sujeito diz que “A única função 

nossa era assessorar o comando do 2
o
 Exército”, para, em seguida, ratificar essa 

afirmação com a frase “Fora isso, eu não tinha atividade nenhuma”. Do mesmo modo, 

em IC8 (A(AJ)), o sujeito responde que “De maneira nenhuma” participava de 

interrogatórios, enfatizando depois que sua “função era só de assessoria jurídica”. Por 

meio de tal ratificação, produz-se um efeito de estabilidade de um enunciado de base.  

Sobre a IC10 (A(AJ)), gostaríamos de esclarecer que ela consiste em uma 

resposta de Calandra à Comissão acerca dos elogios que ele recebera por ter colaborado 

com o sistema de informações. Pedro Dallari apresenta para o advogado do delegado 

Calandra um documento que versa sobre o sistema de informações. Segundo Dallari, 

em uma das folhas do documento, há um ofício, de 14 de abril de 1977, que apresenta 

descrições elogiosas ao delegado pela eficiência e dedicação com que ele executou o 

trabalho de combate à subversão e ao terrorismo durante o ano de 1976. Conforme 
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consta no documento oficial apresentado pela Comissão, o delegado foi integrante do 

sistema de informações na área do 2º Exército.  

Porém, a despeito de quaisquer testemunhos de acusação ou de documentos que 

comprovem a participação do delegado em práticas de violação dos direitos humanos, 

ele nega o tempo todo. Em IC11 (A(AJ)), o sujeito afirma que “O DOI-CODI era um 

órgão do sistema”, mas que ele não tinha nada a ver com a atividade do DOI. Nessa 

sequência, chama-nos a atenção a presença da conjunção adversativa “mas”, que indica 

um não-dito que aponta para as práticas de tortura que aconteciam no DOI-CODI. 

O delegado Calandra, ao se posicionar como mero assessor jurídico, constrói 

uma imagem de si que não condiz com as atividades do DOI. Ele nega, portanto, que 

tenha participado de quaisquer atividades não burocráticas. 

Arendt (1963) propõe uma reflexão sobre o acusado que afirma ter agido apenas 

como um funcionário:  

 

Se o acusado se desculpa com base no fato de ter agido não como homem, 

mas como mero funcionário cujas funções podiam ter sido facilmente 

realizadas por outrem, isso equivale a um criminoso que apontasse para as 

estatísticas do crime – que determinou que tantos crimes por dia fossem 

cometidos em tal e tal lugar – e declarasse que só fez o que era 

estatisticamente esperado, que foi um mero acidente ele ter feito o que fez e 

não outra pessoa, uma vez que, no fim das contas, alguém tinha que fazer 

aquilo (ARENDT, 1999 [1963], p. 312).  

 

Para Arendt (1963), desculpar-se assentado no argumento de que agiu como 

mero funcionário e não como homem equivale a um criminoso que comete um crime 

com base em estatísticas. A filósofa aponta para a falácia desse argumento, pois, embora 

governos totalitários busquem desumanizar os homens e transformá-los em 

“funcionários e meras engrenagens” (ARENDT, 1999 [1963], p. 312), o procedimento 

judiciário não pode se sustentar com base em tais premissas. É válido ressaltar que, 

quando falamos aqui em procedimento judiciário, estamos nos referindo ao julgamento 

de Eichmann, tendo em vista que, no Brasil, a Comissão Nacional da Verdade não teve 

o poder de julgar e condenar nenhum torturador.  

De todo modo, o caso Eichmann nos interessa porque, como analistas do 

discurso, entendemos que nenhum sujeito é origem do dizer, bem como todo dizer tem 

uma determinação histórica e uma relação com o interdiscurso. Dessa maneira, os 

depoimentos do coronel Ustra e do delegado Calandra apontam para uma memória que 

remete ao julgamento de Jerusalém. Isso porque, se, por um lado, Calandra se posiciona 
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como assessor jurídico, o que nos reporta ao Eichmann; por outro, Ustra se defende com 

base em um argumento próximo ao do criminoso nazista: ambos afirmam ter agido sob 

o comando de ordens superiores e, portanto, as funções exercidas por eles poderiam ter 

sido realizadas por qualquer outro funcionário. 

Dando continuidade a reflexão que Arendt (1999 [1963]) propõe sobre esse 

julgamento e a articulação que propomos fazer com o caso do coronel Ustra e do 

delegado Calandra, constatamos que o que há em comum entre esses casos é que todos 

cometeram crimes dentro de uma ordem supostamente legal. Arendt (1999 [1963]) 

afirma que, segundo a teoria de ato de Estado, as ações do Estado “não estão sujeitas às 

mesmas regras que os atos dos cidadãos do país” (ARENDT, 1999 [1963], p. 314). 

Nesse sentido, “um governo pode se ver levado a cometer atos que são geralmente 

considerados crimes, a fim de garantir sua própria sobrevivência e a sobrevivência da 

legalidade” (ARENDT, 1999 [1963], p. 314). Dentro dessa perspectiva, as guerras e 

mesmo as ditaduras da América latina poderiam ser justificadas. 

No caso brasileiro, como não houve julgamento, fica-nos difícil avaliar. De todo 

modo, podemos observar que, no código militar brasileiro
17

, que data de 1969, na parte 

que corresponde ao título “do crime”, há os seguintes artigos a respeito da obediência 

hierárquica: “1º) Responde pelo crime o autor da coação ou da ordem e 2º) Se a ordem 

do superior tem por objeto a prática de ato manifestamente criminoso, ou há excesso 

nos atos ou na forma da execução, é punível também o inferior.” Como se pode notar, o 

princípio de obediência hierárquica é fundamental na instituição militar, de modo que, 

se o superior propuser um ato manifestamente criminoso, o inferior também será 

punido.  

A partir disso, é interessante observar, ainda no código militar brasileiro, o Art. 

42, que determina em que circunstâncias o ato não será considerado crime: “1) em 

estado de necessidade; 2) em legítima defesa; 3) em estrito cumprimento do dever legal 

e 4) em exercício regular de direito”. Como podemos notar, em cumprimento do dever 

legal e em exercício regular do direito, não há crime. Logo, o próprio código militar 

serve de argumento de autoridade para os torturadores. 

                                                 
 17 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del1001.htm>. Acesso em 9 de 

julho de 2017. 
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Contudo, resta-nos ainda, para refletir sobre as condições de produção de nosso 

corpus, retomar o pensamento de Arendt (1999 [1963]), que aponta o que parece ser 

para ela o problema fundamental que comparece em todos os julgamentos pós-guerra: 

 

O que exigimos nesses julgamentos, em que os réus cometeram crimes 

“legais” é que os seres humanos sejam capazes de diferenciar o certo do 

errado mesmo quando tudo o que têm para guiá-los seja apenas seu próprio 

juízo, que, além do mais, pode estar inteiramente em conflito com o que eles 

devem considerar como opinião unânime de todos a sua volta (ARENDT, 

1999 [1963], p, 318). 

 

Em Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal (1963), o 

intuito de Arendt (1999 [1963]) foi compreender como um homem comum e normal 

que se colocava como um burocrata pôde abdicar de sua capacidade de discernir sobre o 

que é o certo ou errado e cometer crimes sem a menor convicção. Foi a partir dessa 

concepção de normalidade que a filósofa teorizou a banalidade do mal.  

Nesse aspecto, parece-nos importante esclarecer que, dentro da perspectiva 

discursiva teórica com a qual trabalhamos e que estamos articulando com Arendt, não 

concebemos um sujeito que tenha total controle sobre o seu dizer e sobre as suas 

convicções. Para a Análise do Discurso, como já dissemos em outro capítulo, o sujeito 

resulta de um processo, no qual a ideologia recruta sujeitos entre os indivíduos. E, uma 

vez que esteja submetido à ideologia, o sujeito recebe como evidente o sentido do que 

ouve, do que lê e do que escreve. Nessa lógica, pode ser evidente para o sujeito que, 

enquanto militar, ele tenha que cumprir ordens, ainda que essas ordens o levem a violar 

direitos humanos. 

O crime cometido pode ainda ser negado ou silenciado, como acontece nos 

recortes dos depoimentos que compõem nosso corpus. Tendo isso em vista, buscamos, 

em nossa análise, compreender o funcionamento discursivo do silêncio e da negação.  

Assim sendo, mais adiante, iniciaremos nosso percurso de análise com base em 

outras sequências discursivas recortadas do depoimento do coronel Ustra, para 

compreendermos como, por meio do funcionamento discursivo do silêncio, o sujeito diz 

x para não dizer y e, desse modo, contribui para a construção de uma determinada 

memória no que se refere à ditadura militar brasileira. 

Antes, porém, resta-nos ainda abordar a imagem que o sujeito constrói do militar 

como um defensor da democracia.   
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4.1.3 O militar como democrata 

 

Apresentamos a seguir uma sequência discursiva que aponta para o 

anticomunismo e para a defesa de democracia. A sequência faz parte do depoimento do 

coronel Ustra. 

 

SD13 [IU (B)] – Então, nós estávamos cientes que nós 

estávamos lutando para preservar a democracia, nós estávamos 

lutando contra o comunismo, nós estávamos lutando para, 

como disse Elio Gaspari, isso aqui não se, não se transformasse 

num enorme Cubão. Se não fosse a nossa luta, se não os 

tivéssemos derrotado hoje eu não estaria aqui porque eu já 

tinha ido pro paredão. Hoje, não existiria democracia nesse 

país. Os senhores estariam sob o regime comunista, tipo Fidel 

Castro, mas eu estou aqui porque nós fizemos, nós lutamos pela 

democracia, e os nossos inimigos, os terroristas que foram 

eleitos pelo golpe dentro da democracia, que nós preservamos, 

e, por isso, dentro da democracia, eu estou aqui, nesse 

momento. 

 

Indursky (2013), em sua análise sobre o discurso dos presidentes no período da 

ditadura militar brasileira, revela que os recortes examinados refletem a imagem de um 

presidente democrata. Segundo a autora, essa imagem construída no discurso 

presidencial representava o desejo dos presidentes “de ir ao encontro do imaginário de 

boa parte da opinião pública para a qual o presidente deve ser um democrata” 

(INDURSKY, 2013, p. 69).  A construção da imagem do presidente democrata era 

fundamental para a construção de outra imagem: a do poder legítimo, “porque exercido 

com base nas instituições democráticas e emanado da vontade do povo” (INDURSKY, 

2013, p. 69).   

Tendo em conta que trabalhamos a noção de interdiscurso, chama-nos a atenção 

que a imagem do democrata retorna: preservar a democracia/ se não fosse a nossa luta 

(...) não existiria democracia nesse país/ nós lutamos pela democracia. Em defesa dessa 

democracia, justifica-se a luta contra o comunismo, do ponto de vista do depoente.  

A respeito da luta contra o comunismo, Chirio (2012) salienta que as Forças 

Armadas não descobriram o anticomunismo com a Guerra Fria, “ou quando parte de sua 

oficialidade se convence de que uma ‘guerra revolucionária’ está em curso em solo 

nacional” (CHIRIO, 2012, p. 34). Na perspectiva da historiadora, o sentimento de 

antagonismo em relação ao comunismo foi alimentado na instituição militar desde os 



77 

 

 

 

anos de 1930, ou melhor, o anticomunismo teve como marco a revolta dos militares 

comunistas em 1935. 

 

(...) no imaginário coletivo das Forças Armadas brasileiras, uma temática 

ocupa um lugar especial: o medo de uma infiltração em massa de agentes 

comunistas no Exército e a traição dos camaradas de farda. A revolta de 

militares comunistas em 1935, pejorativamente denominada Intentona, 

constitui o acontecimento fundador de um “relato nacional” 

maniqueísta, no qual o Brasil e sua instituição militar são definidos por 

oposição à ameaça constante de sua desagregação pelo próprio Exército 

(CHIRIO, 2012, p. 35, grifo nosso).  

 

Para Chirio (2012), então, o discurso do anticomunismo resulta em parte da 

revolta comunista ocorrida em 1935. Dizemos em parte porque a autora acrescenta 

ainda que a cultura anticomunista militar está relacionada a “um conjunto de 

referências, imagens, palavras que os conspiradores mais ativos mobilizam dentro de 

uma conjuntura política particular” (CHIRIO, 2012, p. 34).  

No que se refere às narrativas acerca da Intentona Comunista de 1935, Mariani 

(1998) ressalta que tais narrativas se parecem com outras que também versam sobre 

movimentos sociais de natureza revolucionária. Há, portanto, diversos dizeres que já 

circularam em torno da denominação “comunistas” que legitimam determinadas 

representações pejorativas.  

Mariani (1998) observou, em diferentes jornais, os mecanismos narrativos sobre 

o movimento comunista de 1935. Segundo a autora, desde o dia 28 de novembro a 

expressão “intentona” já fora colocada em circulação, “logo após ter sido iniciada a 

prisão e encarceramento de centenas de comunistas em todo o Brasil” (MARIANI, 

1998, p. 199). Anteriormente, ainda se notava certa instabilidade na maneira de 

designar/ nomear o movimento, porém, após o ocorrido houve um fechamento de 

sentidos para a expressão “intentona”. Com a instalação desse sentido, outros foram 

silenciados. E, como Mariani (1998) enfatiza, “a designação ‘intentona’ condensa a 

negativização ‘sobre’ um movimento de caráter comunista, portanto, um ato político-

ideológico” (MARIANI, 1998, p. 200). Logo, nomear o movimento de “intentona” é 

produzir um silenciamento sobre sentidos próprios de uma formação discursiva 

comunista.  

Mariani (1988) concluiu que “(...) o uso da palavra ‘comunismo’ nos jornais, ao 

longo dos anos, para além de designar uma ideologia partidária, passou a determinar um 

sentido que (...) é sempre negativo” (MARIANI, 1988, p. 107). 
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 Para Mariani (1988), muitas vezes, a experiência política do comunismo esteve, 

no discurso jornalístico, associada a uma sociedade ditatorial e sem valores. Nessa 

perspectiva, o comunista ocupa a posição de “inimigo social”, como ressalta a autora 

(1988). Desse modo, como podemos constatar, as denominações que circularam nos 

jornais a respeito dos comunistas significaram-nos de modo negativo. Denominar, nessa 

perspectiva, é significar. 

As denominações que circularam nos jornais acerca dos comunistas provocaram 

uma ilusão de estabilidade, pois, ao significarem, deram uma direção ao sentido. Nas 

palavras da autora, as denominações “organizam uma determinada região de sentidos 

em torno dos comunistas e, ao mesmo tempo, silenciam outros processos de 

significação” (MARIANI, 1988, p. 122). O ato de denominar, portanto, não é sem 

implicações ideológicas, porque, quando se denomina, apagam-se outras possíveis 

formas de significação.  

Segundo Mariani (1988), o Partido Comunista do Brasil foi fundado em 1922. 

Nessa época, ainda não havia uma discursividade sobre o comunismo, mas havia sobre 

a categoria ‘anarquismo’. A autora afirma que, na década de 20, o que estava em jogo, 

no Brasil, eram os movimentos operários anarquistas, que foram importados da Europa 

pelos imigrantes europeus. Assim, quando o partido foi fundado, vários de seus 

membros eram originalmente anarquistas ou socialistas. 

No Brasil, as ideias de Marx não foram recebidas com facilidade, de modo que a 

divulgação de suas ideias foi marcada pela leitura de Lenin e Stalin. Com isso, Mariani 

(1998) assegura que a figura do PCB passou a ficar atrelada à figura do Estado 

Soviético e de Stalin.  

A partir disso, constrói-se no Brasil a imagem do comunista como inimigo.  

 

Configura-se, deste modo, a confluência de dois discursos importantes na 

representação do comunista como inimigo: o que é produzido sobre os 

comunistas na Europa e aquele que se constrói sobre a atuação dos 

comunistas nos movimentos sociais brasileiros (MARIANI, 1998, p. 143).  

 

Como podemos notar, já no início da República, os movimentos sociais foram 

significados negativamente, tanto por conta dos dizeres que eram produzidos na Europa 

quanto por conta dos dizeres que circularam nos jornais. Mariani (1998) constata que 

“nas primeiras décadas do século XX, o combate ao anarquismo e ao comunismo 

representa (...) a luta contra uma política de transformações radicais e violentas” 

(MARIANI, 1998, p. 144). 
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É, portanto, dessa confluência de discursos, antagonizando-se com a 

República recente, que vai sendo construído e determinado, nos jornais, a 

construção discursiva do referente comunismo/ comunista no Brasil. E, nesse 

modo de designar, encontra-se a ‘importação’ de vocabulário pertencente a 

outros domínios especializados, tais como as ciências médicas e o 

positivismo filosófico. Assim, a representação de ‘comunismo’ se encontra 

vinculada ao caos anarquista, à Rússia bolchevista e vermelha, bem como aos 

micróbios, invisíveis e mortais (MARIANI, 1998, p. 144). 

 

O comunismo e os comunistas no Brasil foram, durante muito tempo, vinculados 

à imagem dos anarquistas e à imagem dos soviéticos no discurso jornalístico. Por conta 

da recorrência na forma de denominar o comunismo, dificilmente se encontram 

reportagens nas quais o comunismo seja discutido como teoria política ou como modelo 

de sociedade.  

Percebemos, portanto, que, no processo de fundação do discurso contrário ao 

comunismo, há um discurso já consolidado sobre os movimentos anarquistas e sobre os 

comunistas de fora do Brasil. O discurso jornalístico ajudou a consolidar a evidência de 

que o comunista é um inimigo e, com isso, a denominação comunista/ inimigo foi 

ganhando um contorno de pré-construído, como ressalta Mariani (1998).  

Retornando ao recorte apresentado, no qual se constrói a imagem do militar 

democrata, examinamos que o sujeito contrapõe democracia a comunismo. Na formação 

discursiva de onde o sujeito enuncia, é inadmissível considerar o 1º de abril de 1964 

como golpe e a República Militar como ditadura, pois esta só seria viável em um 

governo comunista. Sendo assim, como preservador da democracia, o sujeito se vê 

“lutando contra o comunismo”.    

Essa imagem, portanto, mostra como esse sujeito torturador deseja ser visto: 

como alguém que lutava contra o comunismo e que defendia a democracia, pois, se não 

fosse a luta dele e de outros militares, sequer existiria democracia no país. Isso pode ser 

atestado pelo uso dos verbos empregados: “estávamos lutando”, “fizemos”, “lutamos”. 

No que respeita ao uso dos verbos, examinamos ainda que eles comparecem na 1ª 

pessoa do plural, indicando que o sujeito não agiu sozinho. 

Tendo abordado as imagens que os sujeitos fazem de si mesmos, no próximo 

capítulo, partiremos para a análise da imagem que o sujeito enunciador faz da posição 

do outro. 
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4.2 A análise discursiva do outro  

 

Tendo feito o exame das imagens que os sujeitos fazem de si, resta-nos agora 

examinar a construção da imagem do outro. Nas sequências discursivas do coronel 

Ustra, esse outro aparece como “terrorista”, “inimigo” ou aquele que assalta, sequestra e 

mata.  

 

IU (C) - O outro como terrorista 

 

SD14 [IU (C)] – Haviam assassinado 66 pessoas, sendo 20 

policiais militares, sete militares, sete policiais civis, dez 

guardas de segurança e 22 civis. Já haviam sequestrado três 

diplomatas estrangeiros. (...) Em face disso tudo, o presidente 

da República elaborou uma diretriz de segurança interna que 

deu poderes aos generais, comandantes, militares de área para 

combater o terrorismo. 

 

SD15 [IU (C)] – Quando cheguei com o major, vindo da escola 

de Estado-Maior, transferido para São Paulo, no início de 

1970, os terroristas já haviam assaltado mais de 300 bancos e 

carros-fortes, encaminhado mais de 300 militantes para cursos 

em Cuba e na China – cursos de terrorismo. 

 

SD16 [IU (C)] – os nossos inimigos, os terroristas que foram 

eleitos pelo golpe dentro da democracia, que nós preservamos, 

e, por isso, dentro da democracia, eu estou aqui, nesse 

momento. 

 

SD17 [IU (C)] – Não. Não faço acareação com ex-terrorista. 

Não faço. (Resposta sobre a possibilidade de fazer uma 

acareação com Gilberto Natalini) 

 

SD18 [IU (C)] – Essa mesma imprensa deixou de publicar que, 

no mesmo período, só em São Paulo, os terroristas mataram, 

entre civis e policiais militares, 53 pessoas tá-tá-tá-tá-tá.  

 

Examinando o recorte acima, percebemos que a denominação do outro como 

“terrorista” produz efeitos de sentido específicos. Na SD14 [IU (C)], notamos uma 

indeterminação do sujeito, indicada pelo uso do verbo na 3ª pessoa do plural. Por conta 

da expressão “combater o terrorismo”, podemos concluir que o sujeito se refere a 

“terrorista”. Já na sequência SD15 [IU (C)], o terrorista é aquele que assalta e que 

encaminha militantes para cursos em Cuba e na China; na sequência SD16 [IU (C)], o 



81 

 

 

 

terrorista é o inimigo; na SD17 [IU (C)], o referente é específico: Gilberto Natalini e na 

SD18 [IU (C)] o terrorista é o que mata. 

Em relação à SD16 [IU (C)], percebemos que a denominação “inimigos” é 

apresentada como equivalente de “terroristas”. Como já vimos com Mariani (1998), 

“denominar é significar” (MARIANI, 1998, p. 118).  

Mariani (1998) constatou que as denominações no discurso-jornalísticos 

designavam e descreviam os comunistas a partir de um imaginário já constituído a 

respeito dos anarquistas como inimigos da pátria, do Brasil. Entre outras coisas, os 

comunistas foram denominados de “inimigo”; “inimigos da ordem”; “inimigo da lei”; 

“inimigos mortais e jurados da democracia” e “inimigo da pátria” (MARIANI, 1998, p. 

120).  

Do mesmo modo, observamos, no depoimento do coronel Ustra, a denominação 

“inimigos” para se referir aos terroristas, isto é, a todos aqueles que se opunham ao 

governo da época. Os opositores eram os “inimigos da lei”, porque ele, enquanto sujeito 

militar, agia dentro da lei e da ordem, sob o comando do exército brasileiro.  

Já em relação à sequência discursiva SD17 [IU (C)], na qual o referente é 

específico, Gilberto Natalini é nomeado de “ex-terrorista”. O coronel Ustra foi 

questionado sobre a possibilidade de fazer uma acareação com Gilberto Natalini, porém, 

o militar se recusou, afirmando que não faria acareação com “ex-terrorista”. Nessa 

sequência discursiva, devido às condições de produção, o outro não comparece mais 

como “terrorista”, mas sim como “ex”. De todo modo, o termo “terrorista” ainda está aí, 

para marcar que, ainda que “ex”, esse sujeito já foi um agente do terror. 

No que concerne à imagem que se constrói do outro no depoimento do coronel 

Ustra, observamos, portanto, que o termo “terrorista” é recorrente, produzindo um 

silenciamento em outras possíveis formas de significação. A respeito disso, Orlandi 

(2000) observa que, durante o período da ditadura militar brasileira, os que lutaram pela 

liberdade foram denominados, “pelo poder militar e pelos órgãos de repressão, no 

início, como subversivos; depois, como guerrilheiros; e, finalmente, como terroristas” 

(ORLANDI, 2000, p. 100).  

Em seu artigo Lexicografia discursiva, Orlandi (2000) analisa o funcionamento 

dos dicionários, com enfoque nos seguintes verbetes: subversão, subversivo, subverter, 

terror, terrorismo e terrorista. Na análise, Orlandi (2000) demonstra que o efeito 

ideológico do funcionamento discursivo do dicionário é apagar a própria ideologia, 

pois, conforme palavras da autora, “o dicionário silencia sobre o fato de que não há 



82 

 

 

 

palavra, não há sentido, sem ideologia, já que, segundo a Análise do Discurso, fala-se a 

mesma língua, mas fala-se diferente” (ORLANDI, 2000, p. 101).  

A partir da leitura dos verbetes em tais dicionários, a autora observa os efeitos da 

discursividade que ficou conhecida como a de Maio/68 (ORLANDI, 2000). Segundo a 

análise de Orlandi (2000), nos três dicionários que ela escolheu, “terrorista” é definido 

em relação a “terrorismo”. Porém, em Aurélio, que foi muito mais marcado por 

Maio/68, terrorismo é definido da seguinte maneira: “modo de coagir, ameaçar ou 

influenciar outras pessoas (...) ou de impor-lhe a vontade (...) pelo uso sistemático do 

terror” (FERREIRA, 1974 apud ORLANDI, 2000, p. 107). Nessa definição, como 

constata Orlandi (2000), já comparece a posição em que o terrorista é colocado “na rede 

de filiações da violência, seja contra o outro, seja contra o poder constituído” 

(ORLANDI, 2000, p. 107).  

Analisando esses e os outros verbetes aqui mencionados, Orlandi (2000) observa 

que o discurso político foi atingido pelo acontecimento discursivo de Maio/68, o que 

produz efeitos ideológicos, “disponibilizando modos de dizer e sentidos que vão estar 

presentes na dicionarização” (ORLANDI, 2000, p. 108).  

Acrescentamos que, etimologicamente, a palavra “terror”, segundo o Dicionário 

Etimológico Nova Fronteira (1982), de Antônio Geraldo da Cunha, origina-se do latim 

e significa aterrar. Nesse dicionário, terrorismo se define por ser o “modo de coagir ou 

ameaçar outras pessoas, impondo-lhes a vontade pelo uso sistemático de terror”; ou, por 

uma “forma de ação política que combate o poder estabelecido mediante o emprego da 

violência” (CUNHA, 1994 [1982], p. 766).  

Em nossa pesquisa, analisamos como esses sentidos ressoam ainda hoje. E, 

quando dizemos que nos interessa o funcionamento do silêncio, é porque nos 

questionamos sobre aquilo que um discurso cala, isto é, o que é silenciado quando se 

nomeia o outro de terrorista? O dizer do Ustra remete a uma rede de memória que 

constitui determinadas evidências sobre o que é estar na posição de terrorista.  

Duarte-Plon (2016), a respeito da expressão “terrorista” salienta o seguinte: 

 

Carlos Marighella, Apolônio de Carvalho, Franklin Martins, Dilma Rousseff 

e os frades dominicanos – que ajudavam a esconder e dar fuga aos 

revolucionários perseguidos pela polícia da ditadura – também eram 

“terroristas” para os militares brasileiros. Nelson Mandela era considerado 

terrorista pelo regime de apartheid que vigorava na África do Sul e que ele 

combatia. Anos depois, ganhou o prêmio Nobel da paz. Os resistentes 

palestinos também são qualificados de terroristas por Israel. Quando se nega 

ao inimigo a condição de combatente ou resistente, qualificando-o de 



83 

 

 

 

“terrorista”, todos os desvios passam a ser justificados por quem os pratica” 

(DUARTE-PLON, 2016, p. 103).  

 

Para Duarte-Plon (2016), como podemos ler, o termo “terrorista” serve para 

englobar, em diferentes momentos da história, pessoas que resistem ao governo vigente 

de suas épocas. No que se refere aos sujeitos que resistiram à ditatura militar brasileira, 

a autora destaca que o termo “terrorista” serviu para qualificar não só os integrantes da 

luta armada, mas como todos aqueles que de algum modo tentaram resistir ao governo 

militar.  

O coronel Ustra chefiou o Doi-Codi entre outubro de 1969 e dezembro de 1973 

e, segundo Duarte-Plon e Meireles (2014), que, por sua vez, baseiam-se no livro 

Tortura nunca mais, “mais de quarenta presos foram mortos e outros quinhentos foram 

torturados nas dependências da ‘Casa dos horrores’, como ficou conhecido o Doi-Codi” 

(DUARTE-PLON, MEIRELES, 2014, p. 187). Tal fato é silenciado no depoimento do 

coronel, que busca construir a imagem do outro como terrorista.  

Ainda a respeito da expressão “terroristas”, as autoras destacam o papel dos 

jornalistas nessa construção narrativa: 

 

Os jornalistas brasileiros foram obrigados a assimilar a língua moldada pelo 

regime, na qual os revolucionários eram “terroristas”. Quando um 

revolucionário morria fuzilado ou sob tortura, os jornais anunciavam a 

“morte de terrorista em troca de tiros com a polícia ao reagir à prisão”. 

Mesmo que conhecesse a informação verdadeira, era a versão policial que a 

mídia publicava (DUARTE-PLON, MEIRELES, 2014, p. 259). 

 

A mídia, portanto, como ressaltam as autoras, contribuiu para a construção de 

uma determinada memória em relação à ditadura militar brasileira. Os jornalistas, a 

serviço do regime militar, viram-se obrigados a denominar o outro de “terroristas”, 

assim como os torturadores o fazem, em sua maioria, até hoje. Porém, há de se levar em 

consideração que há mais de uma posição jornalística.  

A respeito do discurso jornalístico, Mariani (1998) afirma que o considera como 

uma modalidade do discurso sobre. 

 

Os discursos sobre são discursos que atuam na institucionalização dos 

sentidos, portanto, no efeito de linearidade e homogeneidade da memória. Os 

discursos sobre são discursos intermediários, pois ao falarem sobre um 

discurso de (discurso-origem), situam-se entre este e o interlocutor, qualquer 

que seja. De modo geral, representam lugares de autoridade em que se efetua 

algum tipo de transmissão de conhecimento, já que o falar sobre transita na 

co-relação entre o narrar/ descrever um acontecimento singular, 

estabelecendo sua relação com um campo de saberes já reconhecido pelo 

interlocutor (MARIANI, 1998, p. 60). 
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O discurso jornalístico, portanto, funciona como uma modalidade do discurso 

sobre porque ele fala sobre algo que é transformado em objeto. Como diz Mariani 

(1998), o discurso jornalístico “coloca o mundo como objeto” (MARIANI, 1998, p. 61), 

uma vez que a imprensa tem como função falar sobre esse mundo. Na análise da autora, 

o jornalista formula juízos de valor e emite opiniões sobre um determinado objeto 

porque ele, enquanto enunciador, “produz um efeito de distanciamento (...) e marca uma 

diferença com relação ao que é falado” (MARIANI, 1998, p. 60).  

Por meio desse mecanismo, sentidos são institucionalizados e cristalizados. 

Nessa lógica, a imprensa contribui para a constituição do imaginário social no que se 

refere ao revolucionário, que frequentemente foi significado de “terrorista”. Desse 

modo, compreendemos que a maneira como o outro é qualificado no depoimento do 

coronel Ustra se inscreve em uma rede de filiação de sentidos na qual esse outro é 

significado como “terrorista”. 

4.2.1 O funcionamento da memória pela narratividade  

 

Em sua tese, Mariani (1998) trabalhou com o conceito de narratividade. Tal 

conceito é entendido pela autora como um mecanismo discursivo que atua junto à 

memória e que possibilita “a reorganização imaginária do acontecer histórico em suas 

repetições, resistências e rupturas” (MARIANI, 1998, p. 106). Além disso, trata-se de 

um conceito vinculado ao funcionamento institucional do jornalístico escrito. Em nossa 

pesquisa, para analisarmos como o outro se inscreve no depoimento do sujeito 

torturador, também faremos intervir a noção de narratividade, porém, interessa-nos aqui 

a maneira como essa noção vem sendo trabalhada por Orlandi (2017), uma vez que, 

diferente de Mariani (1998), a autora leva em consideração a posição de pessoas 

individualmente falando:   

 

Pela observação da narratividade flagramos a inscrição do (s) outro (s) no 

discurso do sujeito, assim como a determinação mais ampla da voz do Outro 

(interdiscurso, ideologia) presente no espaço da interpretação do sujeito 

individuado. O funcionamento da memória no sujeito se faz pela 

narratividade (ORLANDI, 2017, p. 309). 

 

Para a Análise do Discurso, como já dissemos anteriormente, a memória, ou 

interdiscurso, é irrepresentável, de modo que, em análise, só podemos trabalhar com o 
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que a memória produz e com o seu funcionamento. De acordo com Orlandi (2017), 

“uma maneira de flagrar a memória em seu funcionamento” (ORLANDI, 2017, p. 309), 

é trabalhar com o que a autora chama de narratividade. 

O funcionamento da memória pela narratividade se dá em certas condições, nas 

quais o sujeito se vincula a certos espaços de interpretação. Para Orlandi (2017), “o 

modo como a memória se diz no sujeito, pela narratividade, atesta os processos 

identitários e os efeitos ideológicos, na constituição do sentido” (ORLANDI, 2017, p. 

310).  

A concepção de narratividade implica um sujeito afetado pelo funcionamento do 

interdiscurso, nas condições de produção em que se encontra e um sujeito afetado pela 

relação do inconsciente com a ideologia. Conforme Orlandi (2017), a narratividade 

pode servir, para o analista, de instrumento de observação da relação entre o 

inconsciente e a ideologia, uma vez que ela carrega marcas de ambos na formulação 

produzida pelo sujeito.  

Do ponto de vista da Análise do Discurso, o funcionamento da memória pela 

narratividade nos possibilita, também, observar a relação espaço-tempo que se instala na 

formulação do sujeito: 

 

Pensando as condições de produção – incluindo, além dos sujeitos, a 

conjuntura da formulação, a conjuntura sócio-histórica, e também a memória 

– importa lembrar que a memória não é cronológica, é histórico-simbólica. O 

funcionamento da memória, pela narratividade, na formulação, instala a 

relação espaço-tempo. Quando se diz “Era meu primeiro ano na escola 

x” ou “foi meu primeiro ano na escola x”, algo difere quanto à 

narratividade; a relação espaço-tempo se altera (era/foi), o que tem 

consequências sobre a relação do sujeito com seu próprio dizer e, faz 

inscrever-se, na formulação, o modo como a memória funciona narrando-se 

no sujeito, filiando-o a uma rede de sentidos (saber discursivo, interdiscurso, 

memória), individuando-o (ORLANDI, 2017, p. 311, grifo nosso). 

 

Em outras palavras, Orlandi (2017) destaca que, a partir da análise da relação 

espaço-tempo, podemos chegar a conclusões diferentes sobre a natureza da relação do 

sujeito com seu próprio dizer. Sendo assim, o uso do verbo no pretérito perfeito ou no 

pretérito imperfeito, produz efeitos de sentido distintos e indica o modo “como a 

memória funciona narrando-se no sujeito”.  

A partir disso, buscamos identificar os tempos verbais em que se encontram os 

verbos.  Nas sequências SD14 [IU (C)], SD15 [IU (C)] e SD18 [IU (C)], podemos 

encontrar as seguintes formulações: “Haviam assassinado 66 pessoas”/ “Já haviam 

sequestrado três diplomatas estrangeiros”/ “Quando cheguei com o major (...), os 
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terroristas já haviam assaltado mais de 300 bancos e carros-fortes”/ “os terroristas 

mataram”.  

De acordo com a gramática normativa, os tempos verbais encontrados nas 

sequências são classificados do seguinte modo: 

 

Haviam assassinado Pretérito mais-que-perfeito composto 

Haviam sequestrado Pretérito mais-que-perfeito composto 

Cheguei Pretérito perfeito 

Haviam assaltado Pretérito mais-que-perfeito composto 

Mataram Pretérito perfeito 

(Quadro de tempos verbais) 

Segundo Bechara (2009), os verbos auxiliares, tais como o verbo “haver”, “se 

combinam com o particípio do verbo principal para constituírem novos tempos, 

chamados ‘compostos’, que, unidos ao simples, formam o quadro completo da 

conjugação da voz ativa” (BECHARA, 2009, p. 230). A voz ativa, por sua vez, é a 

“forma em que o verbo se apresenta para, normalmente, indicar que a pessoa a que se 

refere é o agente da ação” (BECHARA, 2010, p. 195). As orações presentes nas 

sequências discursivas estão, portanto, na voz ativa, o que implica determinados efeitos 

de sentido. Nesse caso, o sujeito pratica a ação, logo, ele é o agente do terror. Os 

sujeitos de SD15 [IU (C)] e de SD18 [IU (C)], por sua vez, são os terroristas; e, no caso 

de SD14 [IU (C)], embora o sujeito seja indeterminado, sabemos que se trata dos 

terroristas também.  

O uso da voz ativa se contrapõe ao da voz passiva, que pode ser observado em 

SD21, quando o sujeito afirma que “Nunca ninguém foi estuprado lá dentro daquele 

órgão”. Podemos observar, em conformidade com Orlandi (2017), que a relação espaço 

e tempo no discurso funciona ideologicamente, isto é, o fato da posição sujeito variar da 

voz ativa para a voz passiva é simbólico. Isso demonstra a maneira como a memória 

discursiva se inscreve no sujeito, como este se deixa afetar “no seu modo de 

individuação e de produção de sentidos” (ORLANDI, 2017, p. 312). Isso porque, 

quando o sujeito enuncia de uma posição da qual ele faz uso da voz ativa, o agente da 

ação é o terrorista. Já quando ele enuncia de uma posição na qual comparece a voz 

passiva, o agente da ação é omitido, porém, o agente omitido não é o terrorista, mas o 

possível estuprador, torturador. 
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Além disso, no que se refere ao funcionamento do silêncio, pontuamos que a 

presença do termo “terroristas” implica o apagamento de outros sentidos possíveis, 

como o de revolucionário, por exemplo, ou mesmo o de subversivo e/ou guerrilheiro. 

Observamos ainda que há uma generalização na produção de sentido inscrita no termo 

“terrorista”, tendo em vista que este é o que mata, sequestra e assalta, ou seja, o 

assaltante, o assassino e o sequestrador produzem o mesmo sentido, todos são 

terroristas; todos são violentos, portanto; uma vez que, como já vimos, a expressão 

“terrorista” se inscreve numa rede de filiação de sentidos associada à violência.   

Retomando a concepção de narratividade, gostaríamos de esclarecer, a partir de 

Orlandi (2017), que tal noção não se confunde com a definição de narrativa. Esta é um 

tipo, um gênero, como diz Orlandi (2017), enquanto a narratividade é um 

funcionamento da memória. Em outras palavras, o que nos importa aqui é a relação do 

discurso com a sua exterioridade, a relação entre sujeito, a memória discursiva e as 

condições de produção. De acordo com Orlandi (2017), “a narratividade é “o modo 

como a memória se diz, se reporta, vinculando o sujeito individuado a espaços de 

interpretação, em práticas discursivas determinadas” (ORLANDI, 2017, p. 313).  

Nesse caso, interessa-nos compreender como o funcionamento da memória 

discursiva, enquanto narratividade, diz-se no sujeito, em suas formulações. Em nossa 

análise do depoimento do coronel Ustra, pudemos observar como o emprego dos verbos 

e a nomeação do outro remetem a certos dizeres que circularam durante o período da 

ditadura militar brasileira. 

Além disso, a narratividade, como parte do funcionamento da memória, não é a 

palavra, mas o texto, ou, como prefere Orlandi (2017), é a narratividade textualizada, 

“na relação com as condições de produção, que nos permite acessar o efeito de unidade 

significativa, o texto como unidade discursiva da linguagem” (ORLANDI, 2017, p. 

316). Sendo assim, um texto estruturado pela narratividade pode se produzir em 

diferentes versões, se pensarmos a relação da estrutura com a amarração da memória no 

texto e se pensarmos na articulação do tempo e do espaço.  

No texto produzido pelo coronel Ustra, a versão que se produz é a de um sujeito 

que enuncia a partir de uma posição identificada com uma formação discursiva na qual 

terrorista é todo o sujeito que mata, assalta ou sequestra, produzindo um apagamento 

sobre esse outro que, aliás, não se autodenominava de terrorista. 
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4.3 O funcionamento discursivo da política de silêncio na fala do coronel Ustra e do 

delegado Calandra 

 

A noção de silêncio em Análise do Discurso nos é importante para 

compreendermos os recortes que fizemos dos depoimentos do coronel Ustra. Orlandi 

(1992), em As formas do silêncio, considera importante compreender o silêncio 

discursivamente, porque, para a autora, o não-dizer tem relação com a história e com a 

ideologia, ou seja, há implicações ideológicas quando se deixa de dizer algo. Além 

disso, Orlandi (1992) compreende dois fatores fundamentais a respeito do silêncio: 1) 

que o silêncio não é ausência de palavras, porque ele existe nas palavras, fala por meio 

delas e 2) que, ao estudar o silenciamento, ela pôde notar que há uma dimensão do não-

dito que não se confunde com a noção de implícito. 

A concepção de implícito, cunhada por Ducrot (1972), não leva em consideração 

a opacidade do não-dito, uma vez que este está sempre em relação a um dito. O silêncio, 

em contrapartida, “não tem uma relação de dependência com o dizer para significar” 

(ORLANDI, 1992, p. 68). Desse modo, bem como a linguagem, o silêncio não é 

transparente.  

Por não ser transparente e por existir e atravessar as palavras, como afirma 

Orlandi (1992), é que o silêncio problematiza a noção de literalidade e linearidade. Se, 

por um lado, o funcionamento do silêncio sustenta a ilusão do um, de um sentido único 

e fixo (afinal, dizer também é não dizer algo), por outro, ele possibilita o múltiplo e 

atesta o movimento do discurso. Isso porque, como sabemos, na perspectiva da Análise 

do Discurso, o sentido não está alocado em um lugar, ele se produz nas relações dos 

sujeitos e dos sentidos, de modo que, um sentido sempre tem relação com outro.  

 

O silêncio não é pois, em nossa perspectiva, o ‘tudo’ da linguagem. Nem o 

ideal do lugar ‘outro’, como não é tampouco o abismo dos sentidos. Ele é, 

sim, a possibilidade para o sujeito de trabalhar sua contradição constitutiva, a 

que o situa na relação do ‘um’ com o ‘múltiplo’, a que aceita a reduplicação e 

o deslocamento que nos deixam ver que todo o discurso sempre se remete a 

outro discurso que lhe dá realidade significativa (ORLANDI, 1992, p. 23). 

 

O silêncio, portanto, é o que possibilita a circulação do sujeito entre o mesmo e o 

diferente. Quando ocorre a interdição de determinados dizeres, isso não se dá sem 

consequências para a identidade do sujeito. É necessário, então, para a constituição da 

própria identidade do sujeito que ele trabalhe sua contradição, situando-se na relação do 

‘um’ com o ‘múltiplo’.  
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Para enfatizar a crítica à noção de literalidade e de linearidade, Orlandi (1992) 

aponta que os gramáticos intuíram a importância do silêncio, embora a tenham 

rejeitado. Os gramáticos reconhecem a elipse como falta necessária, ou seja, mesmo na 

sintaxe a falta é necessária para que haja sentido. A diferença é que, do ponto de vista 

discursivo, a falta significa, porque “quanto mais falta, mais silêncio se instala, mais 

possibilidade de sentidos se apresenta” (ORLANDI, 1992, p. 49).  

Orlandi (1992) parte da hipótese de que, se o silêncio não é ausência de palavras 

e se ele existe nas palavras e as atravessa, é porque ele é a própria condição do dizer e, 

portanto, o silêncio é fundador. Sem o silêncio, não haveria a incompletude da 

linguagem, e, sem incompletude, não haveria sentido, mesmo se, como diz Orlandi 

(1992), do ponto de vista estritamente sintático (como podemos observar no seguinte 

exemplo trazido pela autora): “A mulher que eu vi que tinha um livro que era amarelo 

que tinha comprado para seu primo que morava ao lado...” (ORLANDI, 1992, p. 71).  

Orlandi (1992) formulou não só a concepção de silêncio fundador, mas também 

a de política do silêncio, que se subdivide em duas outras existências: 1) o silêncio 

constitutivo e 2) o silêncio local (a censura). A diferença do silêncio fundador para a 

política de silêncio é que aquele significa por si mesmo, enquanto este “produz um 

recorte entre o que se diz e o que não se diz” (ORLANDI, 1992, p. 75).  

Em seu primeiro texto sobre a noção de silêncio, denominado A fala de muitos 

Gumes (1987), a autora demonstra como se pode dizer “x” para não dizer “y”, o que 

configura o chamado silêncio constitutivo. Antes, todavia, é preciso esclarecer que o 

silêncio constitutivo é determinado pelo caráter fundador do silêncio, uma vez que ele 

“pertence à própria ordem de produção do sentido e preside qualquer produção de 

linguagem” (ORLANDI, 1992, p. 75). Ademais, a autora afirma que o silêncio 

constitutivo instaura o antiimplícito, porque o não-dito não comparece em relação a um 

dito, ele é apagado, excluído.  

Orlandi (1987), para exemplificar o que foi dito anteriormente, analisa o 

discurso promovido por Tancredo Neves, no dia 15 de novembro de 1984, em Vitória, 

na União Parlamentar Interestadual (UPI), intitulado “Nova República”. Para a autora, a 

adjetivação “nova” produz um duplo silenciamento: 1) silencia todo um período 

anterior, marcado por anos de ditadura militar e 2) silencia uma possível discussão 

sobre o que vem a ser república, uma vez que esta palavra comparece como pressuposto 

de que sempre houve república no Brasil, após o Império.  
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Segundo a autora, isso ocorre porque, no discurso da história do Brasil, os 

governos que seguiram ao Império dificilmente foram denominados como ditadura, a 

fim de apagar determinados acontecimentos que marcaram o país. Orlandi (1987) 

observa ainda que o golpe de 64 era denominado de revolução, o que também produz 

um silenciamento.  

Do mesmo modo, em relação ao nosso corpus, o termo “democracia” comparece 

silenciando ditadura, bem como a expressão “terroristas”, que produz um silenciamento 

sobre outras possíveis formas de se nomear esse outro.  Ao se nomear “terrorista”, 

deixa-se de falar em guerrilheiro ou em revolucionário, por exemplo.  

Como podemos constatar não se trata de um implícito, mas de um não-dito que 

significa e que tem relação com determinadas condições de produção. Dizer 

“democracia” e “terroristas” é se filiar a uma formação discursiva que não reconhece 64 

como golpe e tampouco a República Militar como ditadura.  

A noção de silêncio constitutivo será definida do seguinte modo por Orlandi 

(1992): 

 

É o não-dito necessariamente excluído. Por aí se apagam os sentidos que se 

quer evitar, sentidos que poderiam instalar o trabalho significativo de uma 

“outra” formação discursiva, uma “outra” região de sentidos. O silêncio 

trabalha assim os limites das formações discursivas, determinando 

consequentemente os limites do dizer (ORLANDI, 1992, p. 76). 

 

O silêncio constitutivo, portanto, apaga outros sentidos possíveis de uma outra 

formação discursiva. Em nosso corpus de análise, observamos que isso se dá não só 

pela nomeação do outro como “terrorista”, mas como pela afirmação do sujeito em 

SD13 [IU (B)], de que houve luta pela democracia.  

Nessa mesma sequência discursiva, observamos a seguinte afirmação: “(...) e os 

nossos inimigos, os terroristas que foram eleitos pelo golpe dentro da democracia.” De 

acordo com essa posição-sujeito, o golpe se refere ao período da redemocratização, mais 

especificamente, à vitória do PT. No recorte seguinte, a presidenta Dilma Rousseff é 

mencionada por ter participado de organizações terroristas: 

 

SD19 - Desejo ressaltar que aos senhores todos que todas as 

organizações terroristas, todas elas, e mais de quarenta eram 

elas, e todos seus estatutos, seus programas, está lá escrito 

claramente: o objetivo final era a implantação de uma ditadura 

do proletariado, do comunismo. O objetivo intermediário era a 

luta contra os militares, derrubar os militares e implantar o 
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comunismo. Isso está lá escrito e isso foi, foi, foi... e isso consta 

em todas as organizações, inclusive nas quatro organizações 

terroristas que a nossa atual presidente da República... Hoje, 

está lá na presidência da República, ela pertenceu a quatro 

organizações terroristas que tinham no seu programa isto: 

implantar o comunismo no Brasil. 

 

O depoente enuncia de uma posição da qual o comunismo é significado como 

ditadura do proletariado: “o objetivo final era a implantação de uma ditadura do 

proletariado, do comunismo”. Nessa perspectiva, defender a democracia é um dever, 

tendo em vista que só um governo comunista poderia ser entendido como ditadura. 

Nota-se, pois, um apagamento do período histórico que vigorou no Brasil a partir do 

golpe de 64.  

Como diz Orlandi (2012), embora o silêncio não fale, ele significa, ou seja, não 

dizer ditadura, acarreta significados. O silêncio tem sua materialidade:  

 

A forma material é a forma (não empírica nem abstrata) constituída pela/na 

discursividade, forma em que se inscrevem os efeitos da articulação 

língua/história, acontecimento do significante no sujeito (ORLANDI, 2012, 

p. 129). 

 

 Por esse ângulo, silêncio também é discurso, mas tem sua materialidade própria, 

que se constitui entre o dito e o não-dito. Desse modo, ao analisarmos as falas dos 

depoentes, um questionamento nos guiou: o que é calado em tais depoimentos? O 

delegado Calandra se diz assessor jurídico para não dizer torturador, do mesmo modo 

que o coronel Ustra se diz um cumpridor de ordens;  a expressão ditadura militar não 

comparece, tampouco regime militar, dando lugar a palavra democracia; o outro é 

nomeado de terrorista, para não se dizer revolucionário.  

Nesses depoimentos, os sentidos de assessoria jurídica, democracia e terrorista 

aparecem como evidentes. Como analistas do discurso, no entanto, buscamos trabalhar 

contra as evidências dos sentidos, porque entendemos que estes sempre podem ser 

outros, mesmo porque, como diz Orlandi (2012) “só se está na linguagem pela 

interpretação” e o movimento desta está sujeito “à instabilidade, ao imprevisto, ao 

provisório, ao improvável, mas também às injunções das normas, ao controle das 

instituições, aos desígnios administrativos visíveis dos sentidos” (ORLANDI, 2012, p. 

130).  
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4.3.1 As reticências como um processo de funcionamento do silêncio 

 

 Neste trabalho, ao fazermos as transcrições das audiências públicas, 

frequentemente usamos as reticências como sinal de pontuação, para indicar a pausa de 

fala e, eventualmente, mudança no sentido do que está sendo dito.  

Na literatura, Lisbôa (2008) afirma que as reticências apontam para a 

incompletude da linguagem. Ao analisar a pontuação na obra de Clarice Lispector, a 

autora destaca que as reticências podem indicar aquilo que não se consegue dizer, 

fazendo com que as palavras faltem. Isso ocorre porque “há algo na experiência 

subjetiva que é da ordem do indizível” (LISBÔA, 2008, p. 107). 

Orlandi (2012), por sua vez, analisando o uso da pontuação em textos escritos, 

ressalta que a pontuação não só pode mudar o sentido de um texto, como serve para 

“separar formações discursivas, para distribuir diferentes posições dos sujeitos na 

superfície textual” (ORLANDI, 2012, p. 116). 

 Sabendo disso, esclarecemos que optamos por marcar a fala dos depoentes com 

as reticências para indicar a pausa de uma fala. Marcamos os depoimentos com 

reticências, portanto, para indicar o espaço em que a continuidade falta, como podemos 

observar em alguns exemplos abaixo: 

 

Alguns exemplos de uso das reticências indicando uma pausa na fala 

Coronel Ustra Delegado Calandra 

 “Isso está lá escrito e isso foi, foi, foi... e 

isso consta em todas as organizações, 

inclusive nas quatro organizações 

terroristas que a nossa atual presidente da 

República... Hoje, está lá na presidência 

da República, ela pertenceu a quatro 

organizações terroristas que tinham no 

seu programa isto: implantar o 

comunismo no Brasil.” 

 “Nós nunca... nunca roubamos nada, 

nunca pegamos nada. Poderia, até, ora... 

“Ah, isso é souvenir, não, não estou 

roubando, não...” Então, era um alerta. Só 

isso. Absolutamente.” 

 “Nunca teve centro clandestino sob... sob 

tortura. Nunca teve. E se alguém disser 

que teve... Eu não tive conhecimento, e 

nenhum subordinado meu, que eu saiba, 

disso.” 

 “Não vou poder... Eu... Está na apostila 

ou está no livro, eu vou exercer o direito 

de me... de me manter calado, agora. Não 

vou mais falar nada.” 

 “A fun... a minha função no Comando 

Militar do Sudeste era justamente de 

assessor jurídico. Isto aqui era um dos 

trabalhos que a gente fazia na segunda 

seção do 2
o
 Exército. Toda parte jurídica 

era destinada pra... pra segunda seção, e a 

gente, lá, lavrava.” 

 “Sem... Sempre usei o meu próprio 

nome... trabalhando.” 

 “Era só eu, que presidia os autos, e tinha 

um escrivão, que trabalhava da... 

digitalizando as coisas.” 

 “Eu trabalhei, não lembro ao certo, uns... 

cerca de sete a oito anos. Eu não lembro 

ao certo.” 
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Segundo Orlandi (2012), as reticências podem ser compreendidas do seguinte 

modo: 

 

As reticências [...] são signos de silêncio, presença de uma ausência 

anunciada. Um acréscimo radical que abre para tudo, para qualquer coisa. 

Não é o vazio: elas marcam o lugar de um acréscimo possível, mesmo 

necessário, livrado à memória, aberto ao efeito leitor. Presenças que aludem a 

uma ausência apenas delineada (ORLANDI, 2012, p. 121). 

 

 Para Orlandi (2012), a pontuação é o lugar “em que o sujeito trabalha seus 

pontos de subjetivação” (ORLANDI, 2012, p. 110). Por ser esse lugar, ela deixa ver o 

modo como a memória se atualiza. Além disso, Orlandi (2012) afirma que, se pensamos 

na questão do silêncio, temos em conta que a pontuação é necessária para a marcação do 

ritmo entre o dizer e o não dizer.  

Hartmann (2007), analisando mensagens postadas em um programa de 

computador, chama a atenção para o fato de que as reticências oscilam entre uma falta e 

um excesso:  

 

Ao mesmo tempo lugar de uma falta e lugar de um “dizer a mais”, as 

reticências oscilam entre uma falta ou um excesso que afeta igualmente o 

sentido; de um lado as reticências presentificam um espaço vazio (uma 

lacuna) na qual a possibilidade semântica é simplesmente sugerida, na qual a 

espera do sentido se encontra diferente; do outro, elas assinalam a infinitude 

de um dizer a mais do qual não podemos mensurar o limite, pois o plural do 

sentido assim evocado autoriza uma infinidade de possibilidades 

(HARTMANN, 2007, p. 166).   

 

As reticências exprimem a falta do acabamento e representam o silêncio no 

texto. Como diz Hartmann (2007), elas representam a falta na cadeia discursiva e 

marcam a impossibilidade de tudo dizer. Abaixo, podemos ver (em grifo nosso), como 

as reticências apontam para essa impossibilidade: 

 

Reticências que apontam para a impossibilidade de tudo dizer no depoimento do delegado Calandra 

 “O DOI-CODI era um ór… era um órgão operacional do segundo exército. Agora o resto…” 

 “Era o órgão que fazia as atividades de combate à subversão. Agora, o resto eu não sei…” 

 Eu nunca vi, porque eu pouco ficava no pátio. Eu não ficava...” 

 “Absolutamente. Eu acho que isso é uma, como uma condição da carreira, ser nomeado pra 

uma função é uma condição da carreira. E quem decide é o executivo, né? Não há o que…” 
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Nesses exemplos, as reticências, como recurso de escrita para delimitar uma 

pausa na fala, servem para demonstrar que existem outras possibilidades de se enunciar 

aquilo que foi dito e que se poderia falar mais e produzir outros sentidos. Porém, como 

podemos observar no decorrer do depoimento do delegado Calandra, percebe-se que, na 

posição de depoente na Comissão Nacional da Verdade, não é do interesse desse sujeito 

esclarecer os crimes do passado, pelo contrário, ele prefere dizer o mínimo possível. 

Ocorre, por parte do sujeito, uma tentativa de controle do dizer.  

Segundo Orlandi (1992), mesmo não estando sob uma ditadura, pode haver 

interdições do dizer. A censura “se dá na relação do dizer e do não poder dizer” 

(ORLANDI, 1992, p. 108), funciona sempre em relação a um discurso outro que 

delimita o que o sujeito está ou não autorizado a dizer. Desse modo, a censura se refere 

a um traço do formulável que é proibido em determinadas condições. 

Com base nisso, podemos inferir que o sujeito enuncia de uma posição da qual 

ele não se sente autorizado a dizer algo que contribua com as investigações da Comissão 

Nacional da Verdade. Embora a Comissão tenha sido instaurada durante um governo 

democrático, o sujeito mantém seu compromisso com o Estado que programou a 

censura e se cala durante o seu depoimento. 

O tenente coronel Paulo Malhães, que de certo modo rompeu com esse 

compromisso ao explicar para a Comissão como os militares faziam para desaparecer 

com os corpos, foi assassinado. Já o delegado Cláudio Guerra, que se propôs a colaborar 

com a Comissão, afirma ter recebido ameaças.  

A partir disso, podemos supor, então, que é do interesse da corporação militar 

manter muitos fatos omitidos. Observemos abaixo mais um exemplo do uso das 

reticências, neste caso, no depoimento do coronel Ustra: 

 

 É mentira, sim, senhor. O senhor vai me desculpar. É mentira porque está aqui, escrito. Dentro 

do DOI, não houve nenhum... não... Eram uns anjinhos que estavam lá dentro que foram 

mortos? Não, senhor. Foram mortos de armas na mão, na rua. 

 

Cláudio Fonteles apresentou ao coronel Ustra um documento oficial produzido 

pelo Serviço Nacional de Informações. Segundo esse documento, pessoas foram 

mortas dentro do DOI-CODI. O coronel refutou essa informação e afirmou que as 

mortes não ocorreram dentro do DOI-CODI, mas em combate. O trecho acima se 
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refere ao momento em que Ustra busca frisar para a Comissão que o fato relatado é 

mentira.  

As reticências comparecem nesse trecho para indicar que o sujeito muda a 

direção do sentido da resposta para questionar se as pessoas que morreram eram 

“uns anjinhos”. Novamente, como podemos ver, há uma tentativa por parte do 

sujeito de controlar o dizer e os sentidos, no caso, o sentido do fato apresentado no 

documento confidencial.  

Quando fizemos as transcrições das audiências públicas para a forma escrita, 

usamos as reticências como forma de indicar os exemplos aqui apresentados. No 

geral, as reticências podem apontar, como foi possível compreender, nesse trecho do 

depoimento do coronel Ustra, para uma tentativa do sujeito de silenciar, em sua 

enunciação, determinados fatos históricos.  

Ao marcar sua fala com um vazio, o sujeito quebra a linearidade de sua frase e a 

deixa em aberto. Hartmann (2007) analisa em seu corpus que, quando isso acontece, 

significa que essa abertura funciona como um convite para que o outro responda a 

frase e proporcione outros sentidos. Nos depoimentos dos militares, porém, as 

interrupções marcadas pelas reticências não são um convite ao outro, porque elas 

produzem um sentido de silenciamento sobre aquilo que poderia ser dito. Desse 

modo, compreendemos que o silêncio se marca não só nas palavras, mas nas 

interrupções simbolizadas pelas reticências no trabalho de transcrição.  
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5. O FUNCIONAMENTO DISCURSIVO DA NEGAÇÃO NA FALA DOS 

TORTURADORES  

 

“(...) militares brasileiros, no comando da 

repressão política, torturaram 

institucionalmente. (...) Falar desses fatos, 

hoje em dia, não é posição antimilitar, nem 

revanchismo. A lembrança deles é 

resistência cívica oposta às enormes 

pressões no sentido de que sejam calados 

— em nome da impunidade. Não se pode, 

dentro da ética pessoal e comunitária, 

anistiar a tortura. (...) para que possamos 

anistiar um erro, é preciso não 

esquecermos aquilo que nos confere 

grandeza para esquecê-lo. Na tortura, o 

torturador desonra e destrói a condição 

humana e, portanto, foge da possibilidade 

‘social’ da anistia.”  

 

(Hélio Pellegrino) 

 

5.1 O funcionamento parafrástico no depoimento do coronel Ustra 

 

Neste subcapítulo, pretendemos analisar determinadas sequências recortadas do 

depoimento do coronel Ustra, que funcionam pela negação, buscando depreender o que 

há de parafrástico no funcionamento discursivo de tais sequências. De início, já 

adiantamos que comparecem, em todas estas sequências, o advérbio “nunca”.  

Abaixo, apresentamos o grupo de sequências parafrásticas que analisaremos 

neste capítulo.  

 

SD20 – Durante o meu comando, nunca fui punido, nunca fui 

repreendido, recebi os melhores elogios da minha vida militar e 

recebi a mais alta condecoração outorgada pelo exército 

brasileiro em tempo de paz: a Medalha do Pacificador com 

Palma, cuja roseta estendo aqui com muito orgulho. 

 

 SD21 - É mentira! Nunca! Nunca! Nunca ninguém foi 

estuprado lá dentro daquele órgão. Eu digo isso em nome de 

Deus. É verdade o que eu estou falando. (Afirmação de Ustra ao 

ter sido questionado sobre a ocorrência de estupros dentro do 

DOI-Codi) 
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SD22 - Não. Nunca teve. Nunca teve centro clandestino sob... 

sob tortura. Nunca teve. E se alguém disser que teve... Eu não 

tive conhecimento, e nenhum subordinado meu, que eu saiba, 

disso. (Resposta de Ustra ao ter sido perguntado sobre a 

existência de centros clandestinos durante a ditadura militar) 

 

SD23 - Eu nunca, nunca, nunca, é... Como é que se diz? 

Nunca ocultei cadáver, eu nunca cometi assassinato, eu 

atingi... eu agi sempre dentro da lei e da ordem, eu nunca, 

nunca fui um assassino, graças a Deus, nunca fui. 

 

SD24 - No momento, estou sendo acusado de sequestro por 

quarenta anos de um homem que vive comigo, que eu não sei 

quem é (coitado de mim!), um homem que eu nunca vi, que eu 

cometi junto com um delegado que eu nunca conheci, e que eu 

o sequestrei, e eu nunca vi esse homem. E esse homem tá 

comigo há quarenta anos, eu não sei onde ele está, mas tô sendo 

processado por ocultação de cadáver. 

 

SD25 - Nós nunca... nunca roubamos nada, nunca pegamos 

nada. Poderia, até, ora... “Ah, isso é souvenir, não, não estou 

roubando, não...” Então, era um alerta. Só isso. Absolutamente. 

(Resposta do coronel quando foi perguntado sobre a instrução da 

apostila de militares que tinha como uma de suas instruções 

operacionais a proibição de “guardar souvenir”) 

 

Nas sequências apresentadas podemos observar a recorrência do advérbio “nunca”, que 

se manifesta em diferentes estruturas sintáticas: 

 

Estrutura sintática 1 Adjunto adverbial + verbo transitivo direto + objeto 

direto 

SD23 a) Nunca ocultei cadáver 

b) Nunca cometi assassinato 

SD24 c) Nunca vi esse homem 

SD25 d) Nunca roubamos nada 

e) Nunca pegamos nada 

 

Estrutura sintática 2 Adjunto adverbial + verbo de ligação + predicativo 

do sujeito 
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SD23 Nunca fui um assassino 

 

 

Estrutura sintática 3 Adjunto adverbial + verbo transitivo direto + 

objeto direto + adjunto adverbial 

SD22 Nunca teve centro clandestino sob tortura 

 

Estrutura sintática 4 Orações subordinadas adjetivas 

SD24 a) Um homem que eu nunca vi 

b) Um delegado que eu nunca conheci  

 

Organizamos tais tabelas para analisarmos como se dá o processo parafrástico 

nessas orações que comportam o advérbio “nunca”. De acordo com Pêcheux (1982), a 

paráfrase sintática é fruto de duas hipóteses fundamentais da Análise do Discurso: 1) 

“hipótese da importância teórica do núcleo autônomo da sintaxe” e 2) “hipótese sobre a 

produção discursiva do sentido” (PÊCHEUX, 2016 [1982], p. 169).    

O autor ressalta que, para os linguistas, a paráfrase sintática é aquela que coloca 

em relação duas sequências e que mantém o mesmo conteúdo lexical, uma vez que a 

variação se encontra no nível da sintaxe. Nesse caso em que há identidade lexical, os 

linguistas consideram que as sequências são semanticamente equivalentes.  

Para Pêcheux (1982), a variação sintática produz diferença de sentido, diferença 

essa que o autor denomina de “espelhamento”. Por outro lado, quando não há variação 

na estrutura sintática, mas há variação lexical, ocorre o que ele denomina de “deriva”. 

Haveria ainda, além desses dois tipos de paráfrase, a paráfrase mista, que “se caracteriza 

pela combinação das variações dos dois tipos precedentes: variação lexical e paráfrase 

sintática” (PÊCHEUX, 2016 [1982], p. 171).  

Há, portanto, na visão de Pêcheux (1982), três tipos de paráfrase: 1) o 

espelhamento, que consiste na paráfrase sintática com identidade lexical e variação de 

tipo sintático; 2) a deriva, que consiste na paráfrase de estrutura sintática fixa e variação 

lexical e 3) a paráfrase mista, que articula a variação lexical com a paráfrase sintática. 
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Em nosso corpus, podemos observar que há estruturas sintáticas fixas que se 

repetem e outras que variam. Na SD23, por exemplo, encontramos a seguinte variação: 

a) Nunca cometi assassinato e b) Nunca fui um assassino. Em ambas as orações, o 

sujeito se coloca em 1ª pessoa para enunciar, porém, na primeira oração, o adjunto 

adverbial se refere a um verbo de ação, para marcar que o sujeito nunca praticou a ação 

de matar; já na segunda oração, o adjunto adverbial se refere a um verbo de ligação, 

para marcar que o sujeito da oração, o “eu”, não se considera um assassino.  

Segundo Pêcheux (1982), no processo de produção discursiva de sentido, 

encontram-se dois pólos opostos:  

 

(...) aquele do mesmo (da identidade, da repetição, assegurando a estabilidade 

da forma lógica do enunciado) e aquele da alteridade (da diferença 

discursiva, da alteração do sentido induzido pelos efeitos de espelhamento e 

de deriva (PÊCHEUX, 2016 [1982], p. 172). 

 

Sendo assim, a identidade do sentido pode ser ameaçada pelo espelhamento e 

pela deriva, que provocam alterações de sentido no enunciado. Porém, como sabemos, 

“o funcionamento da linguagem se assenta na tensão entre processos parafrásticos e 

polissêmicos” (ORLANDI, 2001, p. 36), então, por mais que possamos depreender uma 

deriva de sentido, há sempre uma tentativa de se retornar para o mesmo, uma vez que o 

sujeito se encontra em uma posição discursiva na qual ele julga ter o controle sobre 

aquilo que diz.  

O sentido do verbo “roubar” deriva, por exemplo, para “pegar”. O coronel Ustra 

diz que nunca houve roubo em resposta à pergunta de José Carlos Dias. O advogado 

criminalista lhe pergunta por que, na apostila dos militares, havia uma instrução 

operacional para que estes não guardassem souvenir no momento de estouro de um 

aparelho. O verbo “guardar” da pergunta de José Carlos Dias, na resposta do coronel, 

deriva para o sentido de roubar/ pegar. Na posição discursiva em que o coronel está 

inscrito, guardar/ roubar/ pegar se aproximam semanticamente. Na resposta do coronel, 

podemos notar ainda o funcionamento de um jogo imaginário de antecipação, pois o 

sujeito antecipa o sentido de “guardar” e responde a partir da imagem que ele constrói 

do outro que o interpela.  

Além disso, questionamo-nos sobre o sentido de “souvenir” nessas condições de 

produção. “Souvenir” é um termo de origem francesa, que significa lembrança, 

recordação. Nesse caso, quando o sujeito enuncia – “Ah, isso é souvenir, não, não estou 
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roubando, não...” – “souvenir” funciona como um eufemismo para roubo, silenciando 

os objetos que os presos portavam e que foram roubados.   

É necessário analisarmos ainda outras três estruturas sintáticas que comparecem 

nas sequências do coronel Ustra, mas que não estão inseridas na tabela: “Nunca 

ninguém foi estuprado lá dentro daquele órgão” (SD21); “Nunca fui punido” (SD20) e 

“Nunca fui repreendido” (SD20). Nessas construções, as formas verbais indicam que a 

pessoa é o objeto da ação verbal, encontram-se, portanto, na voz passiva. Como diz 

Bechara (2009), a voz passiva é a forma “em que se apresenta o verbo para indicar que a 

pessoa recebe a ação” (BECHARA, 2009, p. 222). Neste caso, de acordo com o 

gramático, a pessoa é o “paciente” da ação verbal.  

A presença da voz passiva implica determinados efeitos de sentido, tendo em 

vista a omissão do agente da ação. Em SD21, o sujeito se inscreve numa posição na 

qual ele nega uma outra posição discursiva: alguém foi estuprado lá dentro daquele 

órgão. Além de o sujeito estar numa posição de confronto em relação à outra posição, 

ele está identificado com uma formação discursiva que nega o agente da ação: o 

estuprador. Do mesmo modo, em SD20, a voz passiva marca que o sujeito está 

identificado com uma formação discursiva na qual não há um sujeito que possa punir/ 

repreender o militar, que agia dentro da lei.  

Toda a estrutura das sequências discursivas sofre o efeito do interdiscurso, 

destacando que este evidencia a presença de um discurso outro. Os elementos da 

sequência funcionam a partir de uma formação discursiva dada, que pode importar 

elementos pertencentes a uma sequência de outra formação discursiva. Por conta disso é 

que o sujeito, ao falar de uma determinada posição, pode estar em confronto com 

posições de outras formações discursivas, como podemos observar em nosso corpus. 

Isto é: é porque circulam enunciados que apontam o coronel Ustra como estuprador, 

torturador e assassino, que ele pode falar de uma posição da qual negue tais crimes.  

Salientamos que, na perspectiva de Pêcheux, quem possibilita a construção da 

sequência e a produção de sentidos não é o sujeito estratégico operatório, “munido de 

uma maquinaria lógica da qual ele se considera base” (PÊCHEUX, 2016 [1990], p. 

144). Essa é a perspectiva cognitivista, a qual é criticada por Pêcheux, em texto 

publicado por Maldidier (1990) em L’ inquietude du discours
18

.  
                                                 

 18 Tradução brasileira: A inquietação do discurso: reler Michel Pêcheux hoje. 

Campinas: Pontes, 2003. 
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Nesse campo teórico cognitivista, entende-se que há uma maquinaria lógica 

associada ao sujeito, que possibilita a construção de sequências e o tratamento da 

informação. Além disso, conforme Pêcheux (1990), durante a produção e a 

compreensão de sequências orais e escritas, “as línguas naturais são empregadas pelo 

sujeito epistêmico a partir de um arsenal de ferramentas, as quais permitem manipular 

as marcas linguísticas como traços de operações inscritas nesta ou naquela metalíngua 

lógica” (PÊCHEUX, 2016 [1990], p. 145). De acordo com esse ponto de vista, a 

produção e a interpretação de uma sequência se passam na esfera individual do sujeito 

psicológico, que vê a língua como uma ferramenta lógica.  

A Análise do Discurso diverge dessa posição cognitivista. Na perspectiva 

discursiva, a condição de produção de uma sequência reside “na existência de um corpo 

sócio-histórico de traços discursivos que constitui o espaço de memória da sequência” 

(PÊCHEUX, 2016 [1990], p. 145). Em outras palavras, o que constitui o espaço da 

memória da sequência é o interdiscurso, que é exterior e anterior à existência de uma 

sequência dada.  

Nesse sentido, o que fica de fora da sequência, o não-dito, não pode ser 

reconstruído sobre a base de operações lógicas internas, como diz Pêcheux (1990). O 

não-dito da sequência, para a Análise do Discurso, remete a um já-dito, àquilo que já foi 

dito em outro lugar. Desse modo, se afirmamos que “Nunca ninguém foi estuprado lá 

dentro daquele órgão” se contrapõe a um dizer outro, não-dito, que afirma que “Alguém 

foi estuprado lá dentro daquele órgão” é porque consideramos que este enunciado pode 

ser atestado pelo domínio da memória.  

Em análise, portanto, interessa-nos a natureza linguístico-discursiva de uma 

sequência, em referência “a um corpo interdiscursivo de traços sócio-históricos” 

(PÊCHEUX, 2016 [1990], p. 146). Dito de outro modo, devemos ter em conta o 

primado do interdiscurso sobre o intradiscurso, buscando, por exemplo, compreender 

como as modalidades dos efeitos interdiscursivos, isto é, o pré-construído, o discurso 

relatado ou o discurso transverso intervém na estruturação de uma sequência.  

Pêcheux (1990) pontua que os efeitos interdiscursivos incidem de diferentes 

formas na estruturação de uma sequência, porém, todos evidenciam a presença do 

discurso outro “como discurso de um outro e/ ou discurso do Outro” (PÊCHEUX, 2016 

[1990], p. 148). O “Outro” se refere à afirmação lacaniana de que o inconsciente é o 

discurso do Outro, enquanto o “outro” pode se referir a um interlocutor, ao locutor de 
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uma fala relatada, etc. De todo modo, o discurso outro irrompe na sequência discursiva 

enquanto não-dito.  

Neste ponto em que nos reportamos ao não-dito, destacamos que Pêcheux 

(1990) retoma Ducrot (1980), porque este trabalhou a incidência do não-dito dentro do 

funcionamento de conectores como “mas” e “então”. Pêcheux traz o seguinte exemplo 

de Ducrot: “Pedro está lá, mas João não o verá” (DUCROT, 1980 apud PÊCHEUX 

2016 [1990], p. 148).  

Pêcheux (1990) explica que, na visão de Ducrot, o conector “mas” não liga 

diretamente o enunciado A “Pedro estava lá” ao enunciado B “João não o verá”. 

Conforme a explicação de Pêcheux a respeito da teoria de Ducrot, “é preciso supor um 

enunciado B’ pertencente ao não-dito da sequência, do tipo ‘João verá Pedro’ para 

construir a significação de ‘A mas B’ com (B) = neg (B’)” (PÊCHEUX, 2016 [1990], p. 

148). 

Para Pêcheux (1990), o problema dessa análise linguística de Ducrot é que ele 

desconsidera a referência a qualquer corpus interdiscursivo. Segundo Pêcheux, diante 

de uma sequência como “Pedro está lá, mas João não o verá”, o analista deve relacioná-

la ao corpus. Além disso, a partir dessa relação da sequência com o corpus, o analista 

deve reconstruir os elementos interdiscursivos que, “a partir do enunciado ‘Pedro estava 

lá’, permitem a introdução do nome próprio ‘João’, como pré-construído com relação à 

presença de Pedro e a ligação transversa entre ‘estar lá’ e ‘ser visível’” (PÊCHEUX, 

2016 [1990], p. 149). Dentro dessa perspectiva, portanto, “os diferentes níveis de 

análise lexical, sintática e enunciativa estão em interação com o nível de análise 

discursiva” (PÊCHEUX, 2016 [1990], p. 149). 

O conceito de pré-construído, citado mais acima pelo autor, foi introduzido por 

Paul Henry e, segundo Pêcheux (1988 [1975]), designa “o que remete a uma construção 

anterior, exterior, mas sempre independente, em oposição ao que é ‘construído’ pelo 

enunciado” (PÊCHEUX, 1988 [1975], p. 99). É um efeito discursivo que se liga ao 

encaixe sintático, como diz Pêcheux.  

O pré-construído se inscreve no intradiscurso e aponta a presença de um 

discurso em outro, demonstrando que há algo que já foi dito antes da enunciação. Desse 

modo, todo elemento discursivo que tenha sido produzido em outro lugar, em outro 

discurso, independentemente, pode ser entendido como um pré-construído. Este, 

enquanto elemento do interdiscurso, representa discursos produzidos por outros, em 
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contextos sócio-históricos diversos, e que, no entanto, aparecem como evidentes para os 

sujeitos.  

Em nosso corpus de análise, funcionam como pré-construídos os enunciados que 

apresentaremos a seguir: a) “Alguém foi estuprado lá daquele órgão” e b) “Teve centro 

clandestino sob tortura”. Tais enunciados representam o contrário do que foi dito pelo 

coronel Ustra: “Nunca ninguém foi estuprado lá dentro daquele órgão” e “Nunca teve 

centro clandestino sob tortura”. Ao realizarmos tal transformação visamos produzir 

enunciados que, de algum modo, aproximem-se aos que circulam nos testemunhos dos 

que sofreram com as sevícias e torturas praticadas durante o regime militar. 

Lembramos, aqui, que, conforme Orlandi (2008), “à enunciação corresponde a sua 

‘horizontalidade’, enquanto que o enunciado dimensiona o discurso na ‘verticalidade’ 

(interdiscurso)” (ORLANDI, 2008, p. 111). A enunciação corresponde, portanto, ao 

eixo do intradiscurso, isto é, da formulação; enquanto o enunciado corresponde ao eixo 

do interdiscurso, isto é, da constituição. 

A respeito desse procedimento metodológico, que foi feito inicialmente por 

Indursky (2013), a autora afirma: 

 

Não pretendemos atestar tais enunciados, contrastando-os com sequências 

discursivas efetivamente realizadas em D2, para identificarmos enunciados 

de referência oriundos do exterior e presentes nos discursos presidenciais. 

Para o nosso propósito, tais enunciados serão atestados por intermédio da 

memória discursiva (...), visando identificá-los como enunciados pré-

construídos, para então examinar seu funcionamento no corpus em análise 

(INDURSKY, 2013, p. 269).  

 

Frisamos que a pesquisa de Indursky (2013) é em relação ao funcionamento do 

discurso dos presidentes no período da ditadura militar brasileira. Dessa maneira, 

quando ela fala em “enunciados” está se referindo aos possíveis enunciados que 

circulavam no discurso da oposição e que podem ser atestados pela memória discursiva. 

Do mesmo modo, as transformações que fizemos podem ser atestadas por essa 

memória, que regula o deslocamento das fronteiras das formações discursivas.  

O dito de tais enunciados, embora não compareça de maneira explícita nas 

sequências discursivas recortadas da fala do coronel Ustra, é constitutivo delas e se 

instaura por meio da negação. Esse não-dito que comparece no recorte do militar é 

componente do interdiscurso. 

Esse discurso-outro que comparece como não-dito nas sequências SD21 e SD22 

do coronel Ustra irrompe por meio da negação. Aliás, no que concerne à negação, 
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gostaríamos de destacar que Indursky (2013) trabalha com esse conceito e o define 

como “um dos processos de internalização de enunciados oriundos de outros discursos 

podendo indicar a existência de operações diversas no interior do discurso em análise” 

(INDURSKY, 2013, p. 261). A negação, portanto, é um dos mecanismos que evidencia 

a presença do discurso-outro nas sequências discursivas. 

Para analisar a presença do discurso-outro por intermédio da negação, a autora 

destaca três modos de operação desta: 1) a negação externa; 2) a negação interna e 3) a 

negação mista. A primeira “incide sobre o que não pode ser dito no interior de FD1”, a 

segunda “incide sobre o que pode, mas não convém ser dito nesse domínio de saber” e a 

última “mobiliza as duas modalidades anteriores numa única operação de negação” 

(INDURSKY, 2013, p. 264).  

A negação externa, em outras palavras, é a que estabelece uma oposição entre 

um discurso e outro, é a que nega, portanto, um discurso que provenha de uma 

formação discursiva adversa. Retomando palavras da autora, acrescentamos que “essa 

modalidade estabelece fronteiras entre discursos ideologicamente antagônicos” 

(INDURSKY, 2013, p. 264). A negação interna, em contrapartida, não estabelece 

fronteiras ideológicas. A função dessa modalidade é a de estipular diferenças no interior 

da mesma formação discursiva. Já a negação mista, como ressalta Indursky (2013), 

“incide a um só tempo sobre enunciados inscritos em diferentes domínios de saber” 

(INDURSKY, 2013, p. 265).  

Nas sequências SD21 e SD22 podemos constatar o funcionamento da negação 

externa, visto que, nessa modalidade, o discurso do outro é implícito. Em sua análise do 

discurso presidencial, a autora frisa o seguinte ao abordar a negação externa: 

 

(...) o discurso-outro, não podendo ser dito pelo sujeito de D1, passa a 

constituir o indizível desse discurso que permanece, para sempre, recalcado 

em seu interdiscurso específico. É o discurso da implicitação. Ou seja, D1 

constitui-se na modalidade negativa, negando D2, que está implicitado. Seu 

funcionamento transforma o discurso do outro em seu contrário e como tal o 

incorpora (INDURSKY, 2013, p. 267). 

 

A negação externa implica o discurso da implicitação, porque o discurso-outro 

comparece recalcado no interdiscurso. Sendo assim, o sujeito que nega o estupro e a 

existência de centros clandestinos de tortura, está negando um dito que afirma o 

contrário. Aliás, na SD22, veremos que o sujeito se inscreve em uma posição na qual 

ele refuta o dizer de outro enunciado, pois, nessa sequência discursiva, observamos que 

o enunciador de Nunca teve se opõe a outro, para reafirmar sua fala: E se alguém disser 
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que teve... Eu não tive conhecimento, e nenhum subordinado meu, que eu saiba, disso. 

Dessa forma, confrontam-se duas posições de sujeito incompatíveis. O sujeito retoma 

em sua fala discursos que legitimam a existência de centros clandestinos de tortura 

durante a ditadura para refutá-los e afirmar o contrário. Esse confronto se estabelece 

porque ambas as posições de sujeito estão afetadas por formações discursivas 

antagônicas. 

As formações discursivas, como já afirmamos, determinam o que pode e deve 

ser dito a partir de uma determinada posição e conjuntura histórica. Como afirma 

Orlandi (2008), elas não funcionam como uma máquina lógica, ao contrário; a formação 

discursiva “é uma unidade dividida, uma heterogeneidade em relação a si mesma” 

(ORLANDI, 2008, p. 109). Devido às lutas ideológicas e aos confrontos político-

sociais, há, como diz a autora, “um deslocamento contínuo em suas fronteiras” 

(ORLANDI, 2008, p. 109).  Dessa maneira, entendemos que a formação discursiva se 

define em sua relação com outras formações, em sua contradição.  

Quando o sujeito, então, inscreve-se numa posição em que ele nega a tortura ou 

o estupro, ele está se inscrevendo em uma determinada formação discursiva, a qual se 

relaciona e se confronta com outras. Assim, “o que define o sujeito é o lugar do qual ele 

fala em relação aos diferentes lugares de uma formação social” (ORLANDI, 2008, p. 

109-110). Logo, para entendermos os efeitos de sentido que estão em jogo nas 

sequências discursivas apresentadas, precisamos pensá-las em relação a outras 

formações discursivas e produções de sentido. 

No caso da SD21 e SD23, observamos que, a fim de produzir um efeito de 

verdade, o sujeito se inscreve em uma posição na qual ele faz referência à ordem do 

discurso religioso. Com base nessa reflexão, compreendemos que o sujeito de SD21 e 

SD23 tenta ocupar uma posição de sustentação em sua fala se apropriando do discurso 

religioso para produzir um efeito de verdade. Isso porque, em uma sociedade cristã, 

como a brasileira, na qual até em nota de dinheiro o nome de Deus comparece, a figura 

divina tem o valor de verdade absoluta e incontestável.  

Em ambas as sequências discursivas, portanto, atestamos uma relação com o 

discurso religioso, o que demonstra que contradição, repetição, memória, esquecimento, 

o mesmo e o diferente, como diz Orlandi (2008), “jogam o tempo todo na produção de 

um discurso” (ORLANDI, 2008, p. 110). A autora destaca ainda que, na produção de 

um enunciado, há não só as condições de produção, mas as condições da formação 

discursiva específica em que se inscreve o enunciado, ou seja, há “a constituição do 
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saber próprio a essa formação discursiva, na dependência do interdiscurso (o repetível)” 

(ORLANDI, 2008, p. 110). 

Segundo Orlandi (2008), o domínio de memória da sequência discursiva deriva 

da articulação entre as condições de produção e as condições de formação. 

 

A partir do domínio de memória é que se pode entender os efeitos que são 

produzidos numa sequência discursiva. É nesse domínio (o da memória) que 

podemos observar a ‘pluralidade contraditória’ das sequências discursivas, já 

que, como vimos, estas se ligam (necessariamente) a diferentes formações 

discursivas: a uma delas por dominância, mas também a outras por diferentes 

relações, seja de antagonismo, recobrimento, aliança, etc (ORLANDI, 2008, 

p. 110).  

 

Por meio da memória discursiva, então, é que podemos atestar os enunciados 

formulados a partir das transformações metodológicas. As formulações do coronel Ustra 

têm relação com o enunciado, isto é, com aquilo que já foi repetido e que constitui o 

interdiscurso. Este é o responsável por fornecer “os objetos dos discursos de que a 

enunciação se sustenta, ao mesmo tempo que organiza o ajuste enunciativo que constitui 

a formulação pelo sujeito” (ORLANDI, 2008, p. 112). 

A SD23, assim como a SD20, é importante ressaltar, não faz parte do conjunto 

de respostas que foram dadas às perguntas feitas pela Comissão, na verdade, faz parte 

do texto que o coronel Ustra, acompanhado de seu advogado, solicitou ler antes de se 

prestar a responder as questões que lhe seriam propostas pela Comissão. Trata-se, como 

já vimos, de um exercício de antecipação do militar, ou mesmo do advogado, uma vez 

que não temos como saber se o texto foi redigido pelo coronel ou pelo advogado. 

5.2 Delegado Calandra: um caso de denegação 

 

Anteriormente, analisamos sequências que fazem parte do depoimento do 

coronel Ustra, a partir do funcionamento parafrástico que comparece no recorte 

apresentado. Agora, buscamos analisar as sequências que fazem parte do depoimento do 

delegado Calandra, buscando depreender o que se assemelha ou não ao recorte anterior. 

Ao confrontarmos um recorte com outro, é possível depreendermos regularidades? Para 

começar, gostaríamos de destacar que, diferente do coronel Ustra que visa se filiar a 

argumentos que justifiquem os seus atos, o delegado Calandra se restringe a negar 

quaisquer atividades não burocráticas, como, aliás, já vimos no capítulo sobre o 

funcionamento do silêncio, em que ele se posiciona como mero assessor jurídico.  
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Em vários momentos, os integrantes da Comissão perguntam ao delegado sobre 

as práticas de tortura desempenhas por ele. Para exemplificar, podemos citar uma 

pergunta de José Carlos Dias e uma de Pedro Dallari, respectivamente: a) “(...) durante 

esses oito anos que o senhor trabalhou no DOI-CODI, o senhor não presenciou nunca 

tortura?” e b) “O deputado Nilmar Miranda, hã... afirmou, com testemunho gravado, 

que foi exibido para esta Comissão, que foi torturado em três oportunidades pelo senhor 

e por sua equipe. Por que é que o senhor o torturou?”. 

 A Comissão o interrogou também sobre o pseudônimo de “Capitão Ubirajara”, 

uma vez que diversas vítimas apontaram o delegado como sendo o torturador capitão 

Ubirajara (“O senhor era conhecido como capitão Ubirajara?”, pergunta de José Carlos 

Dias). Sabendo disso, selecionamos algumas sequências que correspondem às respostas 

dele: 

 

SD26 – Não participei de tortura nenhuma. Muito menos 

quando... quanto ao deputado, não... não sei, nem conheço o 

deputado. Só de ver na televisão. (Dallari pergunta ao delegado 

por que ele torturou o deputado Nilmar Miranda, mas Calandra 

nega que o tenha torturado)  

 

SD27 – Sem... Sempre usei o meu próprio nome... trabalhando. 

E nunca interroguei ninguém, muito menos violei direitos 

humanos. Sempre fui ao contrário disso.  

 

SD28 - Minha função sempre foi civil. Nunca participei de 

tortura nenhuma. 

 

SD29 - Sim. O que eu quero dizer é que eu nunca usei 

codinome nenhum e que eu nunca participei de qualquer 

tortura. Não... Não faz parte da minha rotina. 

 

SD30 - Não me lembro desse nome. Não me lembro de ter 

conhecido. Não, nunca ouvi falar no nome, então, eu não 

posso ter participado de tortura se não conheço. (Resposta do 

delegado ao ter sido interrogado sobre a denúncia de Darci 

Toshiko Myiaki a respeito das torturas que sofrera)  

 

SD31 - Eu atribuo isso a engano pessoal de quem está fazendo 

essas acusações, porque, em realidade, eu nunca participei de 

nenhuma atividade de tortura e muito menos apoiaria isso. 

(Comentário final do delegado, a respeito das acusações que lhe 

foram feitas)  
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Nas sequências acima, bem como nas sequências do depoimento do coronel 

Ustra, podemos observar novamente a recorrência do advérbio de negação “nunca”. 

Porém, enquanto o coronel Ustra afirma que “Nunca teve centro clandestino sob 

tortura” (SD22), ou seja, ele nega a existência de centros de tortura; o delegado 

Calandra nega, por outro lado, que tenha participado de atividades de tortura. Nesse 

ponto, encontramos uma produção de sentidos diferente. Quando o delegado afirma 

nunca ter participado de atividade de tortura, ele não se encontra numa posição 

discursiva de negação da prática de tortura, mas sim de negação da participação. Do 

mesmo modo, o sujeito nega ter interrogado alguém, mas não nega a existência de 

interrogatórios em SD27. Para corroborar sua não participação em interrogatórios ou em 

atividades de tortura, o sujeito salienta que nunca violou direitos humanos e que nunca 

apoiaria tortura. Tendo em vista tais observações, acreditamos que a negação nessas 

sequências funciona de modo distinto.  

Nos recortes apresentados “a negação incide sobre elementos de saber 

pertencentes a formação discursiva que afeta seus sujeitos” (INDURSKY, 1990, p. 

120). Quando isso acontece, temos o que Indursky denomina de denegação: 

 

Assim, proponho que se considere denegação discursiva aquela negação que 

incide sobre um elemento do saber próprio à FD que afeta o sujeito do 

discurso. Ou seja, a denegação discursiva relaciona-se com a interioridade da 

FD e com o modo como o sujeito com ela se relaciona. Assim, seu efeito não 

é polêmico. Ao incidir sobre um elemento de saber que pode ser dito pelo 

sujeito do discurso mas que, mesmo assim, por ele é negado, tal elemento 

permanece recalcado na FD, manifestando-se em seu discurso apenas através 

da modalidade negativa (INDURSKY, 1990, p. 120).     

 

A negação externa, como vimos anteriormente, estabelece uma relação de 

antagonismo entre um discurso e outro. No caso da denegação, não há confronto entre 

um ponto de vista e outro, porque ela se relaciona com a interioridade da formação 

discursiva e com o modo como o sujeito com ela se relaciona, como diz a autora. 

Quando há denegação, o sujeito pensa que está negando um saber não autorizado por 

sua formação discursiva, mas, na verdade, está negando um saber que se refere à 

formação discursiva com a qual ele se identifica. 

Queremos dizer, com isso, que, nesse domínio de saber, a tortura é legítima, uma 

vez que o que está sendo negado não é a prática da tortura, mas a participação do 

sujeito. Há um momento em que a Comissão pergunta ao delegado se, atualmente, ele 

acredita que houve tortura no DOI-CODI. Ele responde o seguinte: “Não acredito, 
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porque eu não... eu não vi.” Todavia, quando ele repete reiteradamente que nunca 

participou de práticas de tortura, esta comparece como elemento afirmativo, tendo em 

vista que, como já destacamos, a negação incide sobre o verbo “participar”. 

Indursky (1990), ao falar sobre a denegação, afirma que ela “incide sobre fatos 

que podem ser ditos, mas que, por razões conjunturais, são denegados” (INDURSKY, 

1990, p. 120). O sujeito não se reconhece no lugar de torturador, mas, por meio da 

denegação, faz emergir o que está recalcado na formação discursiva. Portanto, para que 

a negação produza um efeito de denegação, deve ocorrer “a ocultação de um 

comportamento admitido pela formação discursiva a que o enunciado está vinculado” 

(INDURSKY, 1990, p. 121). Nos recortes apresentados, o saber que o sujeito não 

reconhece é próprio de sua formação discursiva.  

Salientamos que o conceito de denegação discursiva tem relação com o conceito 

de negação que foi trabalhado por Freud (1925) no campo da psicanálise. No 

entendimento do autor, a negação ocorre quando o sujeito não reconhece um 

comportamento próprio e o deixa recalcado no inconsciente.  

Freud (1925) afirma que “o conteúdo reprimido de uma ideia ou imagem pode 

abrir caminho até a consciência, sob a condição de ser negado” (FREUD, 2011 [1925], 

p. 250). Com isso ele quer dizer que a negação é um meio possível de se tomar 

conhecimento daquilo que foi reprimido. Nesse caso, de acordo com um exemplo dado 

por Freud (1925), se um paciente sonha com uma pessoa e afirma que essa pessoa não é 

a mãe, é porque se trata da mãe.  

Para Freud (1925), negar alguma coisa é, no fundo, revelar algo que o sujeito 

gostaria de reprimir. Nesse sentido, a negação, como dissemos, é uma forma de se tomar 

conhecimento do que foi reprimido, mas não de aceitação do reprimido, como diz o 

autor. Este ressalta que a negação ajuda a anular uma consequência do processo de 

repressão, porque, do processo de negação, resulta “uma espécie de aceitação intelectual 

do reprimido” (FREUD, 2011 [1925], p. 251), embora se mantenha o essencial da 

repressão. Segundo Freud (1925), no curso do trabalho psicanalítico, “conseguimos 

vencer também a negação e alcançar a plena aceitação intelectual do reprimido — mas o 

processo de repressão em si não é cancelado por isso” (FREUD, 2011 [1925], p. 251). 

Freud (1925) afirma que negar algo é revelar o que se queria reprimir porque, 

para ele, a tarefa da função intelectual do juízo é confirmar ou negar os conteúdos do 

pensamento. De acordo com o autor, “O juízo negativo é o substituto intelectual da 
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repressão” (FREUD, 2011 [1925], p. 251). O símbolo da negação é o que permite que o 

sujeito se livre das limitações da repressão.  

É preciso compreender, portanto, que, para Freud (1925), a negação pode ser um 

meio de dissimular e disfarçar intenções, de modo que, quando algo é negado, é preciso 

escutar o que se afirma. Segundo Fedatto (2015), Freud nos convida a pensar que o 

‘não’ está sempre acompanhado de um ‘sim’. A negação e a afirmação, portanto, 

funcionam sempre de maneira imbricada. Todavia, Fedatto (2015) ressalta que isso não 

significa que algo é necessariamente afirmado antes de poder ser negado. Isso porque, 

muitas vezes, é pela própria negação que algo pode existir: “Não há afirmação que 

preceda essa existência, já que é pelo não que esse algo aparece” (FEDATTO, 2015, p. 

104). Como vimos, nos recortes do depoimento do delegado Calandra, é pela negação 

que a tortura aparece.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Não podemos considerar que a ditadura 

terminou enquanto os desaparecidos 

continuarem desaparecidos, enquanto o 

Estado não revelar para as famílias e para 

a sociedade inteira o destino de 146 corpos 

assassinados. Enquanto não se 

desmilitarizar as polícias Estaduais e se 

mudar radicalmente a mentalidade da 

corporação quanto à missão cidadã desses 

policiais. Enquanto uma parte considerável 

da sociedade brasileira aceitar com 

tranqüilidade os seguidos laudos policiais 

de “resistência seguida de morte”.” 

 

(Maria Rita Kehl) 

 

No decorrer desta pesquisa, buscamos apresentar a perspectiva teórica com a 

qual trabalhamos e uma reflexão teórica sobre o conceito de memória. Vimos que, para 

Indursky (2016), a Comissão Nacional da Verdade representa uma política de resgate da 

memória, que se contrapõe às políticas de esquecimento. Para a autora, a anistia 

funcionou como uma política de esquecimento, visto que ela serviu para impedir que 

mandantes e torturadores fossem punidos por seus crimes. A Comissão Nacional da 

Verdade, em contrapartida, embora tenha sido instalada tardiamente, representou um 

marco, porque o Estado brasileiro se colocou como interlocutor de um passado que o 

condena (Daltoé, 2016). Além disso, a Comissão possibilitou toda uma discussão na 

sociedade sobre os crimes que foram cometidos durante a ditadura. 

Por conta desse cenário que se formou a partir da instalação da Comissão, é que 

podemos entendê-la como um acontecimento discursivo, lembrando que este, como já 

dissemos, define-se por provocar interrupções, rupturas e novos processos de 

significação. 

A Comissão Nacional da Verdade ofereceu ao Exército brasileiro a oportunidade 

dele colaborar com as investigações da Comissão. Apesar disso, o engajamento dos 

torturadores nos crimes cometidos pelo Estado brasileiro se sobrepõe a outros. Frente a 

isso, Kehl (2014) supõe que a tortura também possa traumatizar o torturador, porque 

 

não se franqueia certas barreiras subjetivas, essas mesmas que nos incluem na 

ordem humana a partir do respeito à vida a à integridade do outro, sem pagar 

um preço subjetivo altíssimo (KEHL, 2014, p. 9). 
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Poucos foram os torturadores que admitiram os crimes cometidos e que 

colaboraram com a Comissão, entre eles, podemos citar o delegado Cláudio Guerra e o 

tenente coronel Paulo Malhães. Este, pouco tempo depois de ter dado seu depoimento, 

foi assassinado, o que deixa uma interrogação sobre seu comprometimento com os 

segredos da corporação, em plena democracia. 

Os depoentes de nossa pesquisa, ao contrário, não colaboraram com as 

investigações da Comissão. O coronel Ustra deu à Comissão seu livro A verdade 

sufocada como parte de seu depoimento, mas, como vimos, ele enuncia de uma posição 

da qual os governos militares nunca foram antidemocráticos ou violaram direitos 

humanos.  

Nas análises empreendidas nesta pesquisa, vimos que o coronel Ustra afirma que 

nunca houve centro clandestino de tortura no país e que nunca houve estupro. Já o 

delegado Calandra enuncia de uma posição em que ele se representa como mero 

assessor jurídico e afirma nunca ter visto ou participado de tortura, a despeito de todos 

os testemunhos e documentos que provem o contrário. 

 Abaixo, apresentamos dois quadros de formações imaginárias que apresentam 

essas representações, a fim de apontar as diferenças entre os depoimentos:  

 

Formações imaginárias: representação de si 

Ustra Calandra 

 Combateu o terrorismo; 

 Cumpridor de ordens legais; 

 Preservador da democracia; 

 Lutava pela democracia/ contra o 

comunismo. 

 Assessor jurídico 

(Quadro comparativo das formações imaginárias 1) 

 

Formações imaginárias: representação do outro 

Ustra Calandra 

 Terroristas; 

 Assassinavam, sequestravam; 

 Inimigos; 

 Organizações terroristas; 

 Queriam implantar uma ditadura do 
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proletariado, do comunismo; 

 Lutar contra os militares, derrubar os 

militares.  

(Quadro comparativo das formações imaginárias 2) 

 

Com as análises, buscamos responder a algumas questões, que retomamos aqui: 

1) que regularidades e possíveis diferenças percorrem a fala dos depoentes? e 2) como 

se dá discursivamente o processo de negação e de silenciamento na fala desses 

depoentes? 

Para responder a essas questões, procuramos analisar como o sujeito do discurso 

representa a si e ao outro, a partir das formações imaginárias (Pêcheux, 1969). Nas 

análises das imagens que os depoentes fazem de si, pudemos verificar que os 

funcionamentos não são muito semelhantes nos dizeres dos dois militares. Enquanto o 

delegado Calandra só se representa como assessor jurídico, o coronel Ustra faz questão 

de dizer que lutava pela democracia e que combatia o terrorismo porque estava sob 

ordens legais.  

Na análise da representação do outro, podemos perceber que, no depoimento do 

delegado Calandra, o outro não existe, tendo em vista que o depoente nunca participou 

de nenhuma atividade do DOI. Já no depoimento do coronel Ustra, o outro é o terrorista 

que precisa ser combatido em defesa da democracia, dado que os terroristas queriam 

implantar uma ditadura comunista.  

Democracia, como vimos, silencia a expressão ditadura militar, assim como a 

palavra terrorista silencia outros sentidos possíveis para a oposição. Falamos em 

oposição porque, como bem ressalta Kehl (2014), não havia uma guerra civil no país, 

mas sim uma oposição armada e desarmada que se opunha à tirania. Em nome de uma 

suposta defesa da democracia, “centenas de pessoas foram mortas fora de combate e 

seus corpos desapareceram sem que as famílias pudessem sepultá-los” (KEHL, 2014, 

p.2).  

Vimos ainda que, ao se posicionar como defensor da democracia, Ustra se 

vincula a uma determinada memória a respeito da ditadura militar. Isso visto que na 

análise de Indursky (2013) sobre o discurso presidencial, a autora demonstra que os 

presidentes da época já se intitulavam democratas. Para exemplificar o que estamos 

afirmando, destacamos a seguir dois trechos de sequências discursivas da pesquisa de 

Indursky (2013), o primeiro referente a uma sequência de Costa e Silva, e o segundo a 
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uma de Figueiredo: 1º) “CS1 - Meus intuitos democráticos e minha preocupação com 

a ordem constitucional não podem ser postos em dúvida” e 2º) “F1 - (...) disse por mais 

de uma vez que iria transformar este país numa democracia” (INDURSKY, 2013, p. 

68-69). 

No que diz respeito ao funcionamento da negação, pudemos verificar que, 

embora no depoimento de ambos ocorra a repetição do advérbio “nunca”, o 

funcionamento discursivo da negação se dá de forma distinta.   

 

Negação 

Ustra Calandra 

 Nunca fui punido, repreendido; 

 Nunca ninguém foi estuprado; 

 Nunca teve tortura; 

 Nunca fui um assassino; 

 Nunca houve roubo.  

 Nunca participei de tortura; 

 Nunca interroguei/ muito menos violei 

direitos humanos; 

 Nunca usei codinome; 

 Nunca ouvi falar no nome; 

 Não apoiaria a tortura.  

(Quadro comparativo do funcionamento da negação) 

 

Como vimos, o coronel Ustra nega que a tortura tenha ocorrido e se contrapõe a 

um discurso-outro, enquanto o delegado Calandra nega que tenha participado dela, 

produzindo um efeito de sentido diverso. O delegado constrói uma imagem de si de um 

sujeito que não apoiaria a tortura e que não violou direitos humanos, a partir do que ele 

supõe ser a imagem que uma Comissão da Verdade constrói da tortura.  

A linguagem é um espaço de debate, de conflito. Por meio da negação, tanto o 

coronel Ustra quanto o delegado Calandra apresentam uma determinada forma de dizer 

a história. Os sentidos que estão em jogo na posição-sujeito apresentada nas sequências 

deste trabalho apontam para um dizer que não pode ser dito.  

Kehl (2014), partindo de Freud (1913), analisa a questão da tortura. Para isso, 

ela retoma o conceito de gozo, que, do ponto de vista psicanalítico, tem relação “com a 

possibilidade de dissolução dos limites” (KEHL, 2014, p.1). Segundo a autora, 

dificilmente os neuróticos têm acesso ao gozo do Outro, no entanto, isso não significa 

que uma ordem perversa não possa perverter o neurótico. De acordo com a psicanalista: 

 

(...) sob domínio de algum Outro que não só nos autoriza, mas nos exige o 

gozo, todos nós nessas condições seríamos capazes, sim, de transpor as 

barreiras que nos constituíram como sujeitos. Provavelmente, isso é o que 

acontece com um torturador. Não é necessário que cada indivíduo que se 
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torna um torturador, já se revelasse, desde a infância, um pequeno sádico: a 

estrutura em que o sujeito se insere pode pervertê-lo. O consentimento e o 

poder para torturar um semelhante indefeso, “em nome do bem”, pode 

transformar um cidadão razoável em torturador (KEHL, 2014, p. 1-2). 

 

Como pudemos ler, para Kehl (2014), não é necessário ser um perverso ou um 

sádico para torturar alguém. Em um governo ditatorial, como o que se instaurou no 

Brasil em 64, o sujeito pode vir a se tornar um torturador, isso visto que em uma ordem 

ditatorial é dado ao sujeito a possibilidade de um gozo sem limite.  

No caso do nosso país, as consequências da ditadura militar se veem até hoje, 

porque, como diz Kehl (2014), “a porteira que interditava o gozo sádico foi aberta e não 

foi fechada” (KEHL, 2014, p. 2). Não foi fechada porque, como já vimos, no Brasil, 

torturadores e mandantes não foram punidos por seus crimes. Conforme a autora, não 

houve um marco simbólico e efetivo do fim do Estado de exceção.  

O torturador é aquele que goza sadicamente do corpo do outro a fim de extrair 

dele a informação que lhe interessa. Em uma cena de tortura, Kehl (2014) afirma que 

não se pode esperar do torturador uma noção de limite, porque esta depende do discurso 

no qual o sujeito está inserido. O sujeito se vê sob o imperativo do gozo quando está 

inscrito em uma ordem discursiva que lhe determina o gozo. Segundo a autora, “o 

imperativo do gozo, frente a um dispositivo social que te autoriza a gozar, torna-se uma 

ordem” (KEHL, 2014, p. 6).  

Durante os governos militares, sobretudo no período posterior ao AI-5 (Ato 

Institucional número 5, de 13/12/1968), muita gente foi torturada no Brasil, embora, no 

geral, a sociedade não tivesse conhecimento disso. Como diz Kehl (2014), os grupos 

que detinham essa informação e que podiam fazê-la circular eram restritos e estavam 

sob pressão.  

Ao mesmo tempo, de acordo com Kehl (2014), “é claro que essas experiências 

não compartilhadas, excluídas das nossas práticas discursivas, estão vivas nos corpos 

dos que foram torturados, dos que tiveram parentes assassinados ou desaparecidos” 

(KEHL, 2014, p. 8). Apesar de todos esses casos de crimes de Estado cometidos durante 

a ditadura, ainda hoje, milhares de brasileiros desconhecem ou negam tais fatos.  

Kehl (2014), citando Arantes (2010), menciona uma pesquisa de uma norte-

americana que conclui que o Brasil mata mais na atualidade do que matou na época da 

ditadura: 
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(...) o Brasil é o único país que anistiou seus torturadores e que, não por 

acaso, é o único país em que as polícias que seguem militarizadas, uma 

herança horrorosa dos tempos duros, matam e torturam mais hoje, durante a 

democracia, do que mataram e torturaram durante a ditadura (KEHL, 2014, 

p. 11).  

 

Seguindo esse raciocínio, os policiais e militares seguem fazendo o mesmo que 

fizeram no passado porque nunca foram punidos. Nesse sentido, retomando a epígrafe 

deste capítulo, podemos considerar que ainda vivemos as consequências da ditadura 

militar brasileira. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – TRANSCRIÇÃO DO DEPOIMENTO DO CORONEL CARLOS ALBERTO 

BRILHANTE USTRA 

 

Participantes: Carlos Alberto Brilhante Ustra (B.U.), Advogado de Ustra (A.U.)
19

, José Carlos Dias 

(J.D.), Cláudio Fonteles (C.F.) e Gilberto Natalini (G.N.) 

J.D. – Gostaria, antes de mais nada, ler... o teor do motivo principal da decisão de habeas corpus 

[inaudível] concedido pelo juiz da 12º vara da Justiça Federal, Dr. Marcus Vinicius Reis Bastos. Sua 

Excelência diz: “a Comissão Nacional da Verdade [inaudível] pela lei nº 12.528, em 18 de novembro de 

2011, tem como objetivos esclarecer os fatos e as circunstâncias dos casos de graves violações de direitos 

humanos praticados no período a que alude o artigo oitavo; promover esclarecimentos circunstanciados 

dos casos de tortura, mortes, desaparecimentos forçados, ocultação de cadáver e sua autoria ainda que 

ocorrido no exterior; identificar e tornar pública as estruturas locais e suas instituições e as circunstâncias 

relacionadas nas práticas de violações de direitos humanos antes referidas e suas eventuais ramificações 

nos diversos aparelhos estatais na sociedade; encaminhar aos órgãos públicos competentes toda e 

qualquer informação obtida que possa auxiliar na localização e identificação de corpos e restos mortais 

dos desaparecidos políticos; colaborar com todas as instâncias do poder público para apuração da 

violação de direitos humanos; recomendar a adoção de medidas e políticas públicas para prevenir 

violação de direitos humanos; assegurar sua não repetição e promover a efetiva reconciliação nacional; 

promover com base nos informes obtidos a reconstrução da história nos casos de graves violações de 

direitos humanos, bem como colaborar para que seja prestada assistência às vítimas de tais violações”. 

Como consta, tá transcrevendo a lei 12.528 de 2011. Dizem... prossegue o juiz: “o atingimento desses 

objetivos não prescinde dentro de outras medidas da tomada de depoimentos, daí porque “é dever dos 

servidores públicos e dos militares colaborar com a Comissão Nacional da Verdade”.” O paciente militar 

da reserva que, segundo relata, comandou na década de 70 o DOI-CODI do 2º Exército, atual Comando 

Militar do Sudeste, organização que desbaratou e impôs fim as ações terroristas de grupos ligados à luta 

armada (transcrevendo o trecho da sua petição inicial), tem o dever de colaborar com a Comissão 

Nacional da Verdade e consequência não há como se identificar no ato apontado como coautor, 

convocação do coordenador da Comissão Nacional da Verdade para tomar o depoimento do paciente e 

qualquer ilegalidade. Agiu impetrado, portanto, a comissão, no exercício regular de suas atribuições 

legais, cumpre observar, por outro lado... Portanto, quanto ao objeto principal do pedido de habeas 

corpus, que era a sua... o não comparecimento foi negado pelo juiz entendendo que era dever dele 

comparecer. Cumpre observar, por outro lado, pelo paciente o direito de negar-se a responder a qualquer 

pergunta cuja resposta possa a seu juízo incriminá-lo. É que, conquanto não tenha, as atividades da 

Comissão Nacional da Verdade, caráter jurisdicional ou persecutório, seus trabalhos envolvem o 

esclarecimento de fatos que podem a vir ter repercussão penal. Assiste ao paciente o direito constitucional 

de não produzir provas contra si mesmo. E assim sendo defiro a liminar para o fim de assegurar ao 

paciente o exercício do direito ao silêncio. Observo que incumbe à Comissão Nacional da Verdade 

                                                 
19  Não foi possível encontrar o nome do advogado de Ustra. 
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assegurar a [economidade]
20 física e moral do paciente, por isso que comparece as suas dependências em 

atendimento a convocação que lhe foi dirigida...[Intima-se a autoridade [inaudível]]
21  certificando essa 

decisão. Dito isso, passo posteriormente aos meus companheiros e meus colegas de comissão que 

prosseguirão a formular algumas perguntas que esperamos que sejam respondidas, se desejar, pelo 

coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. 

A.U. – Por obséquio. 

J.D. – Pois não? 

A.U. – Seria possível, antes de iniciarmos... 

[O advogado é interrompido por um homem que lhe entrega o microfone.] 

A.U. – Seria possível, antes de iniciarmos as perguntas, o coronel se manifestar a respeito de uma 

situação geral que ele vivenciou, e aí, depois, então, passaríamos as perguntas?  

J.D. – Perfeito. 

A.U. – Muito obrigado! 

B.U. – É muito rápido. Quero dizer aos senhores que, na primeira quinzena de 1970, o terrorismo 

aumentava cada vez mais, principalmente, no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro. Os [nossos]
22

 

oficiais, assim, surpreendidos, estavam despreparados para enfrentar as ações terroristas, até mesmo em 

São Paulo, com a atuação da Operação Bandeirante, polo subordinado do 2
o
 Exército, naquela época, e 

criada em 21 de agosto de 1969. Quando cheguei com o major, vindo da escola de Estado-Maior, 

transferido para São Paulo, no início de 1970, os terroristas já haviam assaltado mais de 300 bancos e 

carros-fortes, encaminhado mais de 300 militantes para cursos em Cuba e na China – cursos de 

terrorismo. Convém ressaltar que muitos desses militantes foram enviados para a China em pleno governo 

democrático de... Jânio Quadros. Em 1962, eles já foram enviados, preparados para a guerrilha que se 

preparava no Brasil. Eles já haviam atacado quartéis e roubado armas, tinham incendiado várias 

radiopatrulhas, explodidos dezenas de bombas, sendo a mais significativa a colocada no aeroporto de 

Guararapes, em Recife, que ocasionou duas mortes e treze feridos graves. Já tinham feito um atentado ao 

quartel-general do 2
o
 Exército, onde morreu o soldado Mário Kozel Filho, e ficaram feridos cinco 

soldados e um coronel, além de causar grandes danos às instalações militares. Haviam assassinado 66 

pessoas, sendo 20 policiais militares, sete militares, sete policiais civis, dez guardas de segurança e 22 

civis. Já haviam sequestrado três diplomatas estrangeiros. Em face disso tudo, portanto, muito antes do 

AI-5, em face disso tudo... Aliás, desculpem, não sei [o AI-5, quando...]
23

 Em face disso tudo, o 

presidente da República elaborou uma diretriz de segurança interna que deu poderes aos generais, 

comandantes, militares de área para combater o terrorismo. Assim, cada exército ficou – e hoje é 

Comando [inaudível], hoje é Comando do Sudeste, outro é Comando do Leste – cada área dessas, cada 

general de quatro estrelas ficou responsável pelo combate ao terrorismo. E, ainda fruto dessa diretriz do 

presidente da República, em cada comando de área, foi criado um conselho de defesa interna, um centro 

de operações de defesa interna e um Destacamento de Operações de Informações – DOI. Sendo esse DOI 

um órgão de informações e de combate às organizações terroristas. Éramos homens prontos para o 

                                                 
20  Trecho de difícil compreensão. 

21  Trecho de difícil compreensão. 

22  Trecho de difícil compreensão. 

23  Trecho de difícil compreensão. 
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combate, cumprindo ordens diretas do comandante do 2
o
 Exército. Eu era um agente do Estado, 

comandante de uma unidade militar, dentro da cadeia de comando. Durante o meu comando, nunca fui 

punido, nunca fui repreendido, recebi os melhores elogios da minha vida militar e recebi a mais alta 

condecoração outorgada pelo exército brasileiro em tempo de paz: a Medalha do Pacificador com Palma, 

cuja roseta estendo aqui com muito orgulho. Isso só é distribuído àqueles que cumpriram com o seu dever 

com risco de vida, como foi não só meu caso, mas como o caso da minha mulher e o caso das minhas 

filhas que também tiveram risco de vida. Por tudo isso, eu recebi a mais alta condecoração concedida pelo 

exército brasileiro. E, com muito orgulho, eu digo aos senhores que cumpri a minha missão. Portanto, eu 

creio que quem deve estar aqui não é o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Quem tem que estar aqui 

é o exército brasileiro! Não sou eu, não, senhor! O exército brasileiro que assumiu, por ordem do 

presidente da república, a ordem de combater o terrorismo e sob os quais eu cumpri todas as ordens, 

ordens legais, nenhuma ordem ilegal, diga-se de passagem. Desejo ressaltar que os senhores todos que 

todas as organizações terroristas, todas elas, e mais de quarenta eram elas, e todos seus estatutos, seus 

programas, está lá escrito claramente: o objetivo final era a implantação de uma ditadura do proletariado, 

do comunismo. O objetivo intermediário era a luta contra os militares, derrubar os militares e implantar o 

comunismo. Isso está lá escrito e isso foi, foi, foi... e isso consta em todas as organizações, inclusive nas 

quatro organizações terroristas que a nossa atual presidente da República... Hoje, está lá na presidência da 

República, ela pertenceu a quatro organizações terroristas que tinham no seu programa isto: implantar o 

comunismo no Brasil. Então, nós estávamos cientes que nós estávamos lutando para preservar a 

democracia, nós estávamos lutando contra o comunismo, nós estávamos lutando para, como disse Elio 

Gaspari, isso aqui não se, não se transformasse num enorme Cubão. Se não fosse a nossa luta, se não os 

tivéssemos derrotado hoje eu não estaria aqui porque eu já tinha ido pro paredão. Hoje, não existiria 

democracia nesse país. Os senhores estariam sob o regime comunista, tipo Fidel Castro, mas eu estou aqui 

porque nós fizemos, nós lutamos pela democracia, e os nossos inimigos, os terroristas que foram eleitos 

pelo golpe dentro da democracia, que nós preservamos, e, por isso, dentro da democracia, eu estou aqui, 

nesse momento. Isso eu quero deixar muito claro. Então, o objetivo principal da luta armada, meus 

senhores, não foi o combate à ditadura, não, senhor. O objetivo principal foi a implantação do 

comunismo. Quero também... [cochicha com o advogado] [pausa para beber água] Quero dizer pros 

senhores, a título de cooperação, que eu entreguei à Comissão da Verdade um livro com mais de 600 

páginas onde eu detalho tudo que está ali: como eram feitas as prisões, como eram feitos os inquéritos, 

como era feito tudo que aconteceu, está nas 600 páginas. É o meu depoimento, é o que eu presto, está ali. 

Quero dizer aos senhores que agi com consciência, que com tranquilidade. Eu nunca, nunca, nunca, é... 

Como é que se diz? Nunca ocultei cadáver, eu nunca cometi assassinato, eu atingi... eu agi sempre dentro 

da lei e da ordem, eu nunca, nunca fui um assassino, graças a Deus, nunca fui. Quero deixar isso bem 

claro. No momento, estou sendo acusado de sequestro por quarenta anos de um homem que vive comigo, 

que eu não sei quem é (coitado de mim!), um homem que eu nunca vi, que eu cometi junto com um 

delegado que eu nunca conheci, e que eu o sequestrei, e eu nunca vi esse homem. E esse homem tá 

comigo há quarenta anos, eu não sei onde ele está, mas tô sendo processado por ocultação de cadáver. Já 

são cinco ou seis inquéritos atrás de mim, mas eu vou em frente, eu vou em frente, nem que eu morra 

assim, mas eu não vou me entregar. Eu lutei, lutei e lutei. Tudo que eu tenho a declarar, meus senhores, 
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está no meu livro, tudo que eu tenho a declarar está lá escrito, tudo que eu tenho a declarar eu já disse. 

Nesse momento, eu asseguro no direito de me manter calado, reforçado pela decisão do júri da 12
a
 Vara 

Federal. Tenho dito. 

J.D. – O doutor deseja manifestar-se? 

A.U. – Eu poderia apenas fazer uma pequena digressão aqui, parafraseando o nosso ministro Ayres Britto, 

que muito bem disse que se a gente quiser entender o mundo estude as dicotomias dele. Nós estamos 

perante uma dicotomia, que foi vivida de forma muito intensa por dois lados, durante um período da 

nossa história e que, com toda certeza, né?, deixaram oscilamentos que, hoje... que resultam, hoje, na 

formulação de um Estado democrático de direito. Então, chegamos aqui, né? Se estudarmos o ódio e a 

paixão, nós vamos ver que esses dois sentimentos têm fatos positivos e fatos negativos. E se nós 

buscarmos só os fatos negativos, vamos construir o amor. Essas são as palavras, inclusive, do ministro 

Carlos Britto. Então, é... Eu acredito que esse seja o objetivo maior da comissão, e meu paciente está aqui, 

hoje, prestando seu depo... sua declaração, trazendo as informações que dispunha. Todas as informações 

de valor histórico estão no livro A verdade sufocada, que foi entregue à comissão, e de maneira acho que 

só me resta, como patrono do coronel Ustra, agradecer essa oportunidade que me foi conferida. Muito 

obrigado. 

J.D. – Sendo assim, passo a formular as questões que nós pretendíamos, pretendemos ser respondidas 

pelo coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Coronel, o senhor assumiu o comando do DOI em vinte…. 

eu soube... Pode me interromper toda vez que entender que deva interromper. O senhor assumiu o 

comando do DOI em 29 de setembro de 1970 e permaneceu neste comando até 23 de janeiro de 71. Em 

seu livro, A verdade sufocada, diz... Em 23 de janeiro de 74. Em seu livro, A verdade sufocada, diz: “Para 

que o êxito fosse ascendente, era necessário que existisse um arraigado espírito de corpo”. Aqui está a 

projeção de um trecho do seu livro e está escrito isso. Diz também que, seguidamente, é apontado como 

chefe de ordens que praticaram atos tais como: apossar-se do dinheiro e dos bens das pessoas que eram 

presas; estuprar e introduzir objetos nos órgãos sexuais das mulheres presas. Diz também que isso jamais 

aconteceu, porque o senhor jamais permitiria. O senhor tinha ciência das atividades dos seus 

subordinados ou era possível que eles tivessem agido à sua inteira reveria – revelia, desrespeitando os 

seus comandos? 

B.U. – [cochicha algo com o advogado] O chefe, o comandante…. [pega o microfone] O comandante é o 

responsável por tudo que a sua tropa faz ou deixa de fazer. Eu era o comandante da unidade. Nunca 

aconteceu isso! É mentira! Nunca! Nunca! Nunca ninguém foi estuprado lá dentro daquele órgão. Eu digo 

isso em nome de Deus. É verdade o que eu estou falando.  

J.D. – Segunda questão: o senhor diz, no livro A verdade sufocada, que jamais permitiu tortura de 

parentes de presos. Diz também que corrupção, suborno, achaque e proteção a contraventores eram 

crimes que jamais o senhor admitiria. A tortura dos próprios presos, o senhor admitiu? Com que 

frequência era utilizado o pau de arara e a cadeira do dragão? O que era a cadeira do dragão? O que é o 

pau de arara?  

B.U. – [o advogado cochicha algo] Está tudo escrito no meu livro. Não vou responder. 

J.D. – Terceira questão: o senhor diz que os achaques não eram permitidos, por isso, expulsou do DOI o 

Eurípides, conhecido por Marinheiro, logo após ele ter pedido dinheiro da família Kucinski para divulgar 
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informações do paradeiro de Ana Rosa. Por que, então, arrumou emprego para ele no [DER]
24

, após esse 

episódio? (Se isso for verdade.) Ainda mantém contato com Irineu Albuquerque, irmão de Eurípedes, o 

Márcio da investigação? 

B.U. – Desconheço esse fato de…. de que eu tenha... de alguém que roubou lá, que eu intercedi. 

Desconheço totalmente esse fato. Infundado. Conheço Irineu. Conheço o Irineu sim, senhor, mas não sei 

se ele roubou nada lá. Nunca ouvi falar nisso, não.  

J.D. – Ainda consta do seu livro, A verdade sufocada, que, no início de 72, o DOI falsificou o jornal 

Venceremos, órgão oficial da ALN, para difundir informações entre os estudantes. Esse tipo de conduta 

ilícita era admitida, apesar de o senhor dizer no mesmo livro que falta de carati, caráter é algo 

inadmissível? Aqui estão duas projeções do seu livro.  

B.U. – [o advogado cochicha algo] Isso está no meu livro? Se está no meu livro, é a verdade. 

J.D. – A quinta pergunta, que tem umas [pigarro] projeções de algumas fotos… Não sei se dá, está dando 

para o coronel enxergar daqui... 

B.U. – Sim, senhor. 

J.D. – No episódio de falsificação do jornal, é citada a versão oficial da morte de Hiroaki Torigoi em 

tiroteio com a polícia. O senhor diz que tudo que saiu no jornal era verdadeiro. Mas como explicar que, 

primeiro, há uma versão de tiroteio no bairro da Santa Cecília, outra versão de tiroteio no estado de Goiás, 

e ambas sendo, sendo incompatíveis com as fotos localizadas no Dops São Paulo, em que são visíveis 

múltiplas lesões na face e no tórax, sendo que o braço em posição anômala denuncia ter sofrido tortura, e 

a mandíbula, muito inchada, igualmente indica fratura, além de existirem escoriações e cortes, 

provavelmente produzidos por faca? 

B.U. – [pausa de 10 segundos] Sobre o Hiroaki Torigoi, há três anos atrás, ou quatro, eu escrevi um 

documento: “Atenção, vem aí a exploração de mais um desaparecido, de mais uma ossada”. Esse moço, 

Hiroaki Torigoi, morreu com combate na... não me lembro mais o lugar. Está escrito no livro, o lugar 

onde [sucedeu]
25

. Não... não... Essa história de Goiás, eu não estou sabendo. Ele morreu lá. No dia em 

que morreu, no dia seguinte, no dia seguinte, os jornais publicaram o fato, publicaram a foto dele, 

publicaram a, a, o documento que ele usava, falso, na época, e disseram, lá, como está dito: ele usava o 

nome de Masafume, Masafume, Masafume... um nome, lá. Não era Hiroaki Torigoi. Um nome falso. O 

senhor sabe o seguinte: naquela época, quando morria um terrorista, ele usava um nome falso como esse 

aí usava. Por lei, nós éramos obrigados a declarar se a identidade dele, digital dele, e a identidade que ele 

portava era uma identidade oficial, tirada em cartório – aquilo era oficial. Então, a gente tinha que 

enterrar ele com aquele nome. Embora sabendo que o Hiroaki Torigoi, como está escrito no jornal, ele é 

Horiaki Torigoi, mas está sendo enterrado com esse nome. Ia ser... Ele ia enterrar com esse nome, 

constava no livro que é esse nome, e, ao mesmo tempo, os órgãos nossos da polícia ficavam procurando 

os [órgãos de formações]
26

, as impressões digitais para que fosse declarada a verdadeira identidade dele. 

Só a justiça podia fazer isso. Teve um que mudou o nome – eu não me lembro, agora, o nome –, levou 

vários anos, entrou na justiça, quis voltar ao nome verdadeiro, a justiça não conseguiu – só essa comissão, 

aí, que dá indenização, depois, mudou o nome dele. Então, isso acontecia. Então, ele... Estou sendo 
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25  Trecho de difícil compreensão. 
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acusado, agora, mais um processo contra mim, por, por ocultação de cadáver. Então, eu ocultei esse 

homem porque ele não foi enterrado com o nome de Horioki Torigoi. E a lei mandava que era o contrário. 

E eu estou sendo processado por isso, [por conta]
27

 do procurador. Então, a versão do meu livro é essa aí. 

Negócio de Goiás, essa história, eu desconheço. Tudo foi feito... Era... Houve tiroteio. Dos piores 

terroristas que tinha, na época. Um dos mais violentos que tinha.  

J.D. – É comum que haja diversas versões oficiais para uma mesma morte? A que isso se deve? 

Competição entre os órgãos de segurança ou desorganizações do, do... desorganização do DOI? 

B.U. – [Conversa em voz baixa com o advogado.] [inaudível] que eu não entendi a sua pergunta. 

J.D. – É comum que haja diversas versões oficiais para uma mesma morte? A que isso se deve? Porque há 

vários casos em que existem ver... versões conflitantes [gagueja] entre os órgãos de segurança, ou, então, 

em razão de confusão interna do DOI. 

B.U. – [O advogado cochicha algo.] Isso aí é, é... Várias versões poderiam existir. Eu não sei. A gente 

tinha a versão oficial. A nossa. Agora, se existiam outras, eu não sei. 

J.D. – A sétima pergunta: a preocupação com a multiplicação de versões oficiais levou o DOI a fazer uma 

operação, uma apostila operacional tratando de casos reais. O senhor tem conhecimento desta apostila? 

Em qual dos setores era elaborada esta apostila? Aqui, eu tenho uma parte dela, se o senhor puder, se o 

senhor quiser examinar. 

[Um homem pega a apostila e entrega para Ustra.] 

J.D. – Primeiro, então, o senhor tem conhecimento... conhecimento dessa apostila e podia nos informar... 

B.U. – Ah, isso aqui está [uma merda]
28

. Olha, eu queria dizer que não ia responder a umas perguntas... 

Vou responder isso aqui. [inaudível] o senhor me desculpe, é tão insignificante. Vou responder. Que é 

que é isso aqui? Eu, quando saí da... do Destacamento de Operações, eu fui nomeado, tá, ser chefe da 

Seção de Operações no... da Escola Nacional de Informações. Que é que eu fiz? Eu peguei dados reais da 

época, que existiam, transformei – mudei nomes e tudo, e transformei e mostrei slides pros meus alunos. 

Como é que se estourava um aparelho, como é que morreu um... fulano. Mas não dizia os nomes. Eu 

criei, aqui, uma apostila com exemplos para dar, casos reais que teriam acontecido. Como exemplo, como 

aula. Isso foi feito realmente. O meu objetivo era instruir as pessoas dos fatos reais que se viviam, que nós 

não sabíamos. Isso era tudo novo para nós. Então, esses acontecimentos – estouro de aparelho aqui, morte 

lá, cobertura de ponto aqui – fugiu um preso, quais foram as falhas, quais foram... Isso, eu pegava aquele 

caso real, mostrava – “Isso foi assim, foi assado, aconteceu errado por causa disso, aconteceu certo por 

causa disso” –, sem citar nome, sem citar nada. Verdadeiro, sim. Dava aula pra isso, sim. Verdade. [Ustra 

conversa em voz baixa com o advogado.] Pode. 

J.D. – A oitava pergunta. 

A.U. – É... Eu gostaria só de fazer um cumprimento... a... [O advogado é distraído por um toque de 

celular] 

J.D. – Perdão, doutor. Se é alguma coisa que possa... 

A.U. – É alguma coisa... 
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J.D. – Porque o... Infelizmente, eu, eu, eu, como advogado, eu já... eu quero garantir, sempre, a palavra 

ao, ao advogado, mas a... na interferência de um interro... de um depoimento, é, talvez não se... fosse 

conveniente o senhor deixar isso pro final. 

A.U. – Pode ser. Está O.K. 

J.D. – Se quiser, diga para ele dizer. O senhor não está sendo inquirido. Ele... [O advogado cochicha no 

ouvido de Ustra.] 

B.U. – O que o meu advogado está falando, e é verdade, é que, no exército, todas as instruções nossas são 

baseadas, de preferência, em casos reais, vividos em outros países, em outros casos. É perfeitamente 

normal que isso aconteça. [O advogado cochicha para Ustra.] 

J.D. – A oitava pergunta: voltando ao livro A verdade sufocada... [José Carlos espera o advogado 

terminar de falar.] Voltando ao livro A verdade sufocada, o senhor diz que jamais seus homens se 

apossaram de dinheiro e bem das pessoas que eram presas. Porque, então, houve a preocupação de 

colocar na apostila, como instrução operacional, que não era permitido “guardar suvenir” – essa... está 

entre aspas – “quando do estouro de algum aparelho”? 

B.U. – Poderia algum cara, lá, ser surpreendido... [tendo de ser]
29

 tentado a fazer... Nós nunca... nunca 

roubamos nada, nunca pegamos nada. Poderia, até, ora... “Ah, isso é suvenir, não, não estou roubando, 

não...” Então, era um alerta. Só isso. Absolutamente. [O advogado cochicha algo.] 

J.D. – A nona pergunta: o DOI de São Paulo possuía quantos centros clandestinos de pris... [José Carlos 

para ao perceber Ustra e o advogado conversando.] 

B.U. – Senhor? 

J.D. – O DOI de São Paulo possuía centros clandestinos de prisão e tortura? 

B.U. – Não. Nunca teve. Nunca teve centro clandestino sob... sob tortura. Nunca teve. E se alguém disser 

que teve... Eu não tive conhecimento, e nenhum subordinado meu, que eu saiba, disso. É uma acusação 

infundada, mentirosa
30

 sobre a Fazenda 31 de Março, do [senhor Joaquim]
31

 Fagundes. Reviraram – 

foram lá, reviraram a fazenda do homem toda atrás de cadáver, [cataram]
32

 e não encontraram nada, não 

tinha nada. Era um pobre coitado, lá, que tinha três caminhões, que fazia transporte pra Telesp, e 

inventaram isso porque ele teve a coragem de botar o nome 31 de Março no sítio dele. 

J.D. – Segundo essa apostila, cada turno tinha a obrigação de conduzir na viatura [o advogado cochicha 

para Ustra] “óculos escuros” – isso está entre aspas – “óculos escuros pintados de preto, ajustados ao 

rosto para impe... para impedir que fossem vistos pelo militante preso”. Isso é verdade? 

B.U. – Ó, doutor, é... Tudo isso está no meu livro, e eu, agora, vou... 

J.D. – Isso está na apostila. 

B.U. – Não vou poder... Eu... Está na apostila ou está no livro, eu vou exercer o direito de me... de me 

manter calado, agora. Não vou mais falar nada. 

J.D. – Bom, a décima pergunta: o exemplo de diversas versões para uma mesma morte ocorre no caso, 

por exemplo, de Frederico Eduardo Mayr. É a pergunta décima. A apostila do DOI relata uma das versões 

oficiais de que ele teria sido morto em um tiroteio na Avenida Paulista. Aqui, apresento duas projeções 
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da... do trecho da apostila. Seu exame necroscópico diz que teria falecido ao travar tiroteio com órgão de 

segurança, às 10h de 24 de fevereiro de 72, na rua Pero Correia, Jardim da Glória. Aqui, a projeção da 

certidão de óbito e o laudo do exame necroscópico. Há, no entanto, documentos que comprovam que, em 

1972, ele teve suas informações datiloscópicas coletadas no Dops de São Paulo, havendo, inclusive, a sua 

assinatura no verso. Ou seja, a prisão pelo DOI teve desdobramentos com ele ainda vivo, e os senhores 

não souberam elaborar uma versão única para os fatos? É uma indagação. O senhor pode esclarecer, se o 

senhor desejar. 

B.U. – [Diz algo em voz baixa para o advogado.] Olha, eu disse que não ia falar, mas não me contenho. 

Esse, esse rapaz, aí, quando foi morto, nessa rua, foi morto atropelado... Ele estava no ponto, foi 

atropelado por um caminhão. O motorista, que... que eu nem sei quem... ele foi depor no Dops, foi depor 

em tudo, lá. E, agora, vem dizer isso aí? Eu não, eu não tenho mais nada que... Só [queria]
33

 dizer: ele 

morreu lá, ficou lá, ficou... foi, foi um caminhão... A gente ia contratar um caminhão com motorista, que 

a gente não sabe quem é, pra, pra matar e fugir dali? Peraí. Não é possível. Isso não, isso não tem 

coincidência nenhuma. E outra coisa: queriam que a gente fizesse perícia, ali, na hora. Como é que a 

gente ia fazer perícia? O ponto, que não era coberto, eles vinham com uma turma de cobertura. Homens 

meus foram fuzilados quando estavam guardando o corpo pra fazer a perícia. Daí, veio a ordem: não se 

faz mais perícia porque nós estamos morrendo. Vinha a equipe de segurança deles e davam cobertura pro 

ponto e nos fuzilavam. Então, a ordem era essa: morreu, retira o corpo, leva pro DOI e chama o Instituto 

Médico Legal. Isso é que era feito. Agora, esse moço aí foi morto por um caminhão, às dez da manhã, 

todo mundo viu, meu Deus do céu. A, a... o, o caminhão era... era... Foi lá depor, o motorista. Não  tinha 

nada conosco, não tinha nada com o DOI. Eu acho que era lá de Santo André, de São Bernardo, não sei da 

onde. Como é que a gente ia fazer uma coisa dessa? Depoimento daqui, depoimento dali. Isso não 

corresponde à verdade. Eu, eu [inaudível] esse homem. Eu não vou mais responder, mais. Chega. 

J.D. – Décima primeira pergunta: a decisão de matar Frederico partiu do senhor? Como o senhor se sentiu 

ao comparecer à sala de tortura pra dizer a Frederico que era melhor ele colaborar e quando recebeu dele 

um chute ao dar as costas para sair? Esse fato é verdadeiro? 

B.U. – Eu não respondo. Estou, estou... 

J.D. – Oi? 

B.U. – É meu direito não responder. Não respondo mais nada. Chega. 

J.D. – Décima segunda pergunta: por que... Chega, não. Eu farei mais perguntas. O senhor não precisa 

responder. 

B.U. – Eu não vou responder. 

J.D. – Por que há tantas versões de horário para a morte de Helber José Gomes Goulart, que foi preso pelo 

DOI em julho de 73. Tenho a projeção das fotos de Helber vivo e morto. O corpo deu entrada no 

necrotério às 8h de 16 de julho de 73. Projeção do documento. A certidão de óbito diz que a morte se deu 

às 16h de 16 de julho de 73. Projeção da certidão de óbito. A Folha da Tarde e a informação [2100]
34

 do 

Dops diz que ele morreu às 11h13... às 11h30, em 16 de julho de 73, em confronto com a polícia. São, 
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todas as versões são falsas? Helber está mesmo vivo nas fotos analisadas pelo [perito Césio]
35

 [inaudível], 

que disse, perante a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, que os vincos marcando testa, 

demonstrando dor, são incompatíveis com o rosto de um cadáver? Aqui, aparece a foto do cadáver. 

B.U. – [Silêncio] 

J.D. – O senhor não vai responder. A décima ter... a décima terceira: a prisão de Antônio Carlos Bicalho 

Lana e Sônia Maria Lopes de Moraes Angel... Jones
36

, conforme já amplamente confirmado em outras 

tomadas de depoimento pela CNV ocorreu em São Vicente, no litoral paulista, com a ajuda de 

informantes do DOI. Depois disso, para onde o casal foi levado? O coronel Canrobert Lopes da Costa, ex-

comandante do DOI de Brasília e amigo do senhor, era primo do pai de Sônia. O pai de Sônia, por sua 

vez, era tenente-coronel da reserva do exército. Canrobert contou que, depois de presa, ela foi mandada 

do DOI de São Paulo para o DOI do Rio de Janeiro, onde teria sido torturada e estuprada com um 

cassetete e, depois, devolvida ao DOI de São Paulo. Antônio Carlos assistiu a esse suplício? Senão, para 

qual centro clandestino ele foi mandado entre a prisão e a morte no falso tiroteio? E Sônia esteve em qual 

centro clandestino? 

B.U. – Olha, eu vou dizer uma coisa pro senhor: isso tudo é mentira. Eu tava de férias, já, nessa época. 

Não foi mandada pra São Paulo coisa... pra Rio de Janeiro coisa nenhuma. Ela morreu em tiroteio. O 

senhor sabe quem era Carlos Bicalho Lana? O senhor sabe quantos assassinatos ele cometeu? O senhor 

sabe o criminoso que ele era? E ela vivia junto com ele. Com todos os dois presos, entraram num tiroteio 

e morreram. Como é que o atestado de óbito dela dá? Que é que diz o atestado de óbito dela? Dizem que 

arrancaram o seio, dizem que, que, que furaram os olhos, mas me parece que o doutor [Ari Shibata]
37

 

mostrou a essa comissão a foto dela que, que não tem seio arrancado, que não tem nada disso, só tinha 

dois tiros no, na cabeça. Esse negócio de DOI do Rio de Janeiro, de DOI de tudo, isso aí tudo é invenção, 

é mentira. E eu quero dizer que, no meu livro, está lá escrito, está tudo certo, está no meu livro. Depois de 

40 anos, como é que eu vou me lembrar da data que o Correio Brasiliense disse isso, o outro disse 

aquilo... Não tem... não tem mais cabeça pra isso. [O advogado cochicha algo.] 

J.D. – Perdão. A pergunta número 14: um dos desaparecidos políticos, Aylton Adalberto Mortarti, Aylton 

Adalberto Mortati, foi preso pelo DOI em 4 de novembro de 71, na Rua Cervantes, Vila Prudente, em São 

Paulo. A apostila do DOI diz que, ali, houve confronto entre militantes e policiais. Segundo a apostila, 

muitos tiros de metralhadora e calibres 12 vinham da residência pelas janelas da cozinha, da sala e de um 

dos quartos quando foi dada a ordem às equipes para concentrar o fogo sobre as janelas de onde partiam 

os tiros e sobre a porta de entrada da residência. É da apostila. A impressão, segundo a mesma apostila, 

era de que havia ao menos quatro pessoas no interior do aparelho, já que havia tiros vindo, ao mesmo 

tempo, da porta e das janelas. Quando a turma de choque entrou no imóvel, encontrou apenas um homem 

morto, que se tratava de José Roberto Arantes de Almeida. Segundo a apostila, ele teria colocado uma 

arma em cada janela e ele mesmo as haveria manejado. Os militantes eram tão bons atiradores que apenas 

um deles conseguia com destreza manejar diversas armas ao mesmo tempo? Isso não parece 

inverossímil? Enfrentar por um bom tempo toda uma turma de busca e apreensão do DOI? 
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B.U. – [O advogado cochicha algo.] Isso não está na apostila. Primeira coisa. Isso não está na apostila. 

Segunda coisa: já que o senhor está mostrando tanto cadáver aí, eu queria que o senhor mostrasse o 

cadáver do Mário Kozel Filho, eu queria que o senhor mostrasse o cadáver lá de, de Recife, dos os... dos 

que morreram, eu queria que o senhor mostrasse o cadáver do, do, do, daquele, daquele mateiro que foi 

morto na frente dos pais, onde... e da mãe, onde, primeiro, cortaram as orelhas dele, depois, cortaram um 

dedo dele, depois, [montaram]
38

 a faca. Eu queria que o senhor também mostrasse o cadáver deles pra, 

pra todo mundo, aí, o que aconteceu. O senhor devia mostrar o cadáver do Mário Kozel Filho. 

J.D. – [inaudível] Eu estou... Por favor, eu estou [pré-inquirindo]
39

 e não... 

B.U. – Ah, bom, então, tá certo. Então, meu senhor, eu não tenho, mesmo, mais nada a responder. 

J.D. – Tudo bem, mas eu continuarei perguntando. E se José Roberto foi encontrado morto dentro do 

imóvel, por que o seu corpo somente foi recolhido para... é, para necropsia 24 horas depois, do pátio do 

DOI? E se morreu em tiroteio, como diz o laudo, com dois tiros na parte média da região frontal, por que 

a foto não mostra os dois ferimentos na cabeça? 

B.U. – [Silêncio] 

J.D. – Não vai responder. 

B.U. – Não, senhor. 

J.D. – Décimo sexto: no livro A verdade sufocada, o senhor demonstra com números que o maior efetivo 

do DOI advinha das polícias militar e civil. Como exemplo, nesta passagem, o senhor cita 18 homens do 

exército, 72 homens da polícia militar e 20 da polícia civil, no estado de São Paulo. O mesmo foi dito em 

entrevista ao programa E Aí?, da TV [Gênesis]
40

, em maio de 2008. O senhor afirma que o DOI contava 

com efetivo de 400 homens, sendo a maioria da polícia militar do estado de São Paulo. Por que é que o 

DOI possuía tantos policiais civis e militares em sua estrutura? Por que é que... O exército não se sentia 

capaz de realizar esse trabalho? Essa é uma indagação séria. 

B.U. – O senhor pergunte ao comandante do exército por quê. Hum? 

[Os integrantes da comissão conversam em voz baixa.] 

J.D. – A décima sétima. Antônio dos Três Reis Oliveira e Alceri Maria Gomes da Silva, que 

desapareceram em 17 de maio de 70, quando o senhor ainda era o comandante do DOI, têm sua prisão e 

morte relatadas com detalhes na mesma apostila. Está na apostila. “Havia sido preso Osvaldo Soares, 

vulgo Miguel [inaudível]
41

, e ele, interrogado com mais rigor,” – entre aspas, – “contou que, em seu 

aparelho no Tatuapé, havia um alçapão onde estava Alceri Maria Gomes da Silva e Antônio dos Três Reis 

Oliveira. Uma equipe vasculhou o local. Estabeleceu-se um tiroteio”, e eles teriam sido mortos. Há, 

também, um documento assinado pelo senhor, de 21 de agosto de 1972, contando a mesma história. Por 

que, neste caso, como nos demais supostos tiroteios, as famílias não foram informadas do local do 

sepultamento? Por que não receberam atestado de óbito? Por que desapareceram com eles? Onde foram 

parar esses atestados de óbito? 

B.U. – [fora do microfone] Não vou responder. 
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C.F. – [fora do microfone] Vai ficar calado. 

J.D. – Décima oitava. Todas as referências de ex-presos políticos ao Tibiriçá – doutor... o senhor era... era 

o co... o seu codinome, concorda? – dizem respeito ao senhor, mesmo no cadastro de pessoas do SNI 

[Ustra e seu advogado conversam], com cada codinome Tibiriçá, aparece a sua ficha. Foi um codinome 

usado por toda a sua vida ou foi uma coisa criada... Por que doutor Tibiriçá? 

B.U. – [fora do microfone] Não vou responder. 

J.D. – A última pergunta que eu tenho – depois, os meus colegas provavelmente terão algumas perguntas. 

C.F. – [fala algo fora do microfone] 

J.D. – A família de Joaquim de Alegar... Alencar Seixas identifica o senhor como um dos torturadores e 

responsáveis pela sua morte. Apesar de, no seu lado, constar a resposta não no quarto quesito, que 

pergunta se a morte foi produzida por meio de veneno ou de explosivo, asfixia ou tortura ou por outro 

meio insidioso e cruel – que é o... [inaudível] nos termos da lei –, ele descreve as inúmeras lesões que seu 

corpo ostenta... ostentava, além dos ferimentos provocados por projéteis de armas de fogo. Essa tortura 

foi, em grande parte, presenciada pelos seus familiares, que foram igualmente presos, conforme afina... 

afirmado pelo Capitão Lisboa, o delegado Davi dos Santos de Araújo, em depoimento recente à CNV. O 

senhor presenciou a morte de Joaquim Seixas? Em que circunstâncias essa morte se deu? [Ustra e o 

advogado cochicham.] E a que tipo de tortura foram submetidos os demais membros da família? 

B.U. – Essa, eu vou responder pelo seguinte: Ivan Seixas, que é o filho dele, depôs, no jornal, que eu 

torturei, invadi a casa dele, que eu... que eu prendi, que eu bati, que eu fiz o diabo a quatro, nesse dia. 

Nesse dia, meu senhor, está lá o, o rádio, eu estava internado no Hospital Militar. Está lá nos meus autos, 

está lá nas minhas alterações. Como é que eu estava internado e eu estava fazendo tudo isso? 

C.F. – Coronel Ustra, o senhor nos diz e se nega a responder a maioria das perguntas sob fundamentos de 

que está tudo no seu livro. 

B.U. – [fora do microfone] Certo. 

C.F. – Mas eu vou lhe mostrar, agora, uma documentação que, por certo, não está no seu livro. 

B.U. – [fora do microfone] Pois não. 

C.F. – E gostaria, então, que o senhor, se desfazendo deste escudo, me respondesse ao que eu vou lhe 

mostrar documentalmente. Em primeiro lugar, esta documentação... [O advogado cochicha para Ustra.] O 

senhor está me ouvindo bem? Coronel? O senhor está me ouvindo bem? 

[Ustra faz um sinal para o Cláudio da comissão e conversa com o advogado.] 

B.U. – [fora do microfone] Um minuto, por favor. 

C.F. – Pois não. Fique à vontade. Temos o dia inteiro. [O advogado cochicha para Ustra por 9 segundos.] 

Senhor Coronel, desfazendo a sua tese jurídica, aí, e, portanto, ansioso por ouvir sua resposta a respeito 

daqui, eu [tenho diante]
42

 um documento confidencial. Por isso, não está no seu livro. Um documento 

confidencial produzido pelo Serviço Nacional de Informações. Portanto, um documento produzido pela 

cadeia de informações da estrutura do Estado ditatorial militar, que ninguém sabia e que, hoje, temos 

acesso. Esse documento – o doutor poderá exercer amplamente o direito de defesa a posteriori –, para dar 

fonte a ele, é encontrado no Arquivo Nacional ACE275080004, página 14. Esse documento é um 

encaminhamento ao 2
o
 Exército que faz um relatório periódico de informações secreto, sigiloso... 

                                                 
42  Trecho de difícil compreensão. 
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antidemocrático... A democracia, como dirá, certamente, o ministro Ayres Britto, é o regime da 

transparência, das divergências públicas e claras, sem a violência... Essa é uma frase que eu acho que o 

doutor deveria citar, também. Mas esse documento se constitui no relatório de estatística do DOI-CODI 

do 2
o
 Exército do mês de outubro de 1973, portanto, sob o comando do coronel Brilhante Ustra, que leio: 

“Descriminação” – passagem de 30 de setembro de 73 para outubro de 73. “Preso” – isso, uma 

movimentação que vinha desde lá, do seu tempo. O senhor assume em 70. Né? “Presos pelo DOI-CODI 

do 2
o
 Exército: 1.713 pessoas.” Em outubro, foram presas mais 73 pessoas. Total de 1.786 pessoas 

“Encaminhados ao Dops” – aí, sub... e presos pelo DOI-CODI... aí, vem subitens. “Encaminhados ao 

Dops de São Paulo: 706...” [Ustra conversa em voz baixa com o advogado.] Espero que o coronel 

converse. Depois, eu continuo. Não me cansarei... “Encaminhados ao Dops de São Paulo: sete...” Mas 

temos que esclarecer.
43

 A Comissão da Verdade é pra esclarecer, né? Se a lei [nos exige que sim]
44

, 

esclareçamos circunstanciadamente, que é o que eu estou... exatamente seguindo a lei. “Encaminhados ao 

Dops: 706. Mês de outubro [um setecentos e sete]
45

. Encaminhados aos outros órgãos: 168; um, 169. 

Liberados: 772, 58, 830. Mortos dentro do DOI-CODI do 2
o
 Exército”, em documentação secreta. Mortos 

dentro do DOI-CODI do 2
o
 Exército. “Mortos...” [inaudível] Documento oficial secreto. “Mortos: 45 

mortos.” Aí, temos o segundo item... [Ustra pega o microfone e faz menção de começar a falar.] Por 

favor, por favor. Por favor. Não me interrompa, por favor. Eu não lhe interrompi. 

B.U. – [fora do microfone] Tá. Pois não. Tá. 

C.F. – Eu lhe ouvi. 

B.U. – [fora do microfone] Tá, tá, tá bom. [inaudível] 

C.F. – Tá? Isso é a boa democracia. 

B.U. – [fora do microfone] Tá. Tá. 

C.F. – A gente ter paciência de ouvir. 

B.U. – [fora do microfone] Use a democracia. 

C.F. – Exatamente. Vamos aprender sempre a vivê-la. É o melhor de todos os regimes. Recebidos de 

outros órgãos é o segundo item. Dops recebe. Isso está vindo, lá, o período todo, do nosso comandante 

Ustra. Setecentos e vinte e nove. Mais três, setecentos... Vem todos... vêm de outros órgãos para o DOI-

CODI. E, lá, ele encaminhou para... De outros órgãos. E, lá, ele encaminhou pro Dops: 289. Encaminhou 

pra outros órgãos: 273. Mortos. De pessoas que no DOI-CODI chegaram, recebidas de outros órgãos. 

Mortos: três. Muito bem. Mês de dezembro de 73. Documentação oficial. Agora, para o doutor, se quiser 

checar, ACE275080004. Vem tudo ali, bonito. Não vamos poupá-los e tal. Está aqui, pra quem quiser, 

depois, pode ver, examinar, tudo. Dezembro de 73. Reavivo a memória que, em outubro de 73, mortos: 

45. Dezembro de 73, mortos: 47. Então, no período em que o senhor comandava o DOI-CODI, pessoas 

que lá estavam presas, sem nada, [menosprezando]
46

 os mais elementares direitos de investigação, 

defesa... Lá dentro – lá dentro –, 50 brasileiros e brasileiras foram mortos por divergir. Isso não está no 

seu livro. 

                                                 
43  Cláudio parece reagir a algo dito pelo advogado, porém, não captado pelos microfones. 

44  Trecho de difícil compreensão. 

45  Não fica claro se Cláudio está lendo o número 1.707 ou se faz referência a 707 pessoas 

mencionadas em uma subseção um do mês de outubro. 

46  Trecho de difícil compreensão. 
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B.U. – [fora do microfone] Está, sim, senhor. 

C.F. – Então, eu gostaria de... 

B.U. – [inaudível, fora do microfone] 

C.F. – Eu gostaria que o senhor dissesse... 

B.U. – [fora do microfone] Depois, o senhor me deixa falar, que eu vou contestar. 

C.F. – Não, não. Eu estou terminando. Então, eu gostaria, agora, que o senhor... 

B.U. – [inaudível, fora do microfone] eu vou contestar. 

C.F. – Eu... eu... Bom, claro que sim. 

B.U. – Por favor. 

C.F. – É todo o seu direito. Agora, eu gostaria, então, que o senhor me dissesse... 

B.U. – [fora do microfone] Está aí, no meu livro. O senhor procura, aí... 

C.F. – Não, não. Eu gostaria que o senhor me dissesse. A página, bom, então. 

B.U. – [fora do microfone] Não, mas eu dei o meu livro pra comissão. Pra comissão. 

C.F. – Eu não vi o seu livro. Confesso que eu não vi. 

B.U. – [fora do microfone] Se o senhor não viu... 

C.F. – Esse documento secreto, eu não vi no seu livro. Está no seu livro? 

B.U. – [fora do microfone] Está, sim, senhor. 

C.F. – Ah. Esse, esse... 

B.U. – [fora do microfone] Documento do major Perdigão, onde eu comento que o Jornal do Bla... do 

Brasil... o Jornal de Brasília publicou esse fato aí, e eu comento que... 

C.F. – Não, isso não é um fato. Isso não é um fato. 

B.U. – [fora do microfone] Não, senhor. Eu comento tudo isso. Esses dados estão lá, no jor... no meu 

livro. 

C.F. – Então... Eu não vi, no seu livro, esses dados. 

B.U. – [fora do microfone] O senhor pode não ter visto... 

C.F. – Não vi esses documentos secretos no seu livro. 

B.U. – [fora do microfone] Mas se alguém tiver o meu livro, aí, por favor. 

C.F. – O senhor, então, vai se negar, também... 

[Uma mulher se levanta e leva o livro aos integrantes da comissão.] 

B.U. – [fora do microfone] A moça tem, ali, um livro. 

C.F. – Mas o senhor... O senhor... O senhor tem que explicar a morte de pessoas... 

B.U. – [fora do microfone] Eu quero explicar pro senhor. 

C.F. – Ah, pois não. 

B.U. – [fora do microfone] Assim que o senhor me der o livro, eu vou explicar essa... [inaudível] 

C.F. – Ah, bom. 

[A mulher entrega o livro a Ustra.] 

B.U. – [fora do microfone] Eu quero... Eu estou doido pra explicar. [Ustra e o advogado examinam o 

livro e conversam em voz baixa.] Posso falar? 

C.F. – Pode. 
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B.U. – Bom, então, a respeito desse famoso documento encontrado, na página 299
47

 – aqui, acho que é na 

primeira edição, ainda, do meu livro –, o título Setor de operações de informações, [pleito]
48

 de gratidão 

do meu subcomandante. Tá-tá-tá, venho falando, venho falando, venho falando... Só vou entrar aqui 

agora. “O relatório periódico de informações do 2
o
 Exército datado de setembro de 75” – porque todo o 

mês nós fazíamos um relatório e enviávamos ao 2
o
 Exército. Esse é um dos relatórios. Então, o, “o 

relatório periódico de informações do 2
o
 Exército datado de setembro de 75, um documento confidencial 

publicado pelo Correio Braziliense de 17 de outubro de 2004, apresentava o seguinte: relatório de 

estatísticas do DOI-CODI do segundo exército até 30 de setembro de 1975. Presos pelo DOI: 2.381. 

Encaminhados ao Dops São Paulo: 870. Encaminhados a outros órgãos: 193. Liberados: 1.261. Mortos...” 

Mortos! Não é “mortos dentro do DOI-CODI”, como o senhor disse. Mortos! É diferente. Não é “mortos 

dentro do DOI-CODI”. Vou continuar. O senhor não me interrompa. “Mortos: 47. Enviados pra outros 

órgãos: um. Recebidos de outros órgãos: 899. Encaminhados ao Dops de São Paulo: 341. Encaminhados 

a outros órgãos: 220. Liberados: dois. Mortos: três. Elementos que prestaram informações e foram 

liberados: 3.419. Dados estatísticos acima [constam]
49

 do número de mortos: 47 mais 13, igual a 50.” A 

imprensa, em manchetes, publicou – agora, prestem atenção, meus senhores: “As manchetes em si são 

tendenciosas. Induzem o leitor a pensar que as mortes aconteceram dentro do DOI e não, na realidade, 

mortos em combate. Essa mesma imprensa deixou de publicar que, no mesmo período, só em São Paulo, 

os terroristas mataram, entre civis e policiais militares, 53 pessoas tá-tá-tá-tá-tá. Os dados estatísticos de 

uma tropa em combate obrigatoriamente têm que citar a quantidade de prisioneiros, de desaparecidos, de 

feridos e de mortos. Se o exército omitisse o número de mortos, as manchetes provavelmente seriam: 

‘Exército esconde o número de mortos’. Sempre admitimos que houve mortos. Desses mortos, dois, 

segundo as minhas pesquisas, suicidaram-se no DOI: Vladimir Herzog e Manuel Filho, e não no meu 

comando”. No meu comando, meu senhor doutor Fonteles, ninguém foi morto lá dentro do DOI. Todos 

foram mortos em combate. E os que o senhor disse que foram mortos dentro do DOI, não é verdade. Eles 

foram mortos pelo DOI. Em combate. Fora. Na rua. Dentro do DOI, nenhum. Refuto... O senhor não está 

certo no que o senhor está dizendo. Está aqui publicado. 

C.F. – Não precisa se exaltar. 

B.U. – Não, não estou exaltado, meu senhor. É porque a mentira me revolta. 

C.F. – Não, não é mentira. 

B.U. – É mentira, sim, senhor. O senhor vai me desculpar. É mentira porque está aqui, escrito. Dentro do 

DOI, não houve nenhum... não... Eram uns anjinhos que estavam lá dentro que foram mortos? Não, 

senhor. Foram mortos de armas na mão, na rua. 

C.F. – Sim. Agora, o senhor me dá a palavra, [inaudível]? 

B.U. – Dou a palavra. 

C.F. – Ótimo. Veja bem... E não adianta, porque nós vamos ficar aqui umas... interpretação, mas é 

claríssimo o que está aqui. É um relatório de estatística do DOI-CODI do 2
o
 Exército. Faz uma estatística. 

Descrimina uma movimentação mensal. [O advogado cochicha para Ustra.] E coloca como título 

“Presos”... [Cláudio pausa brevemente ao ver Ustra e o advogado conversando.] Aqui, está claríssimo: 

                                                 
47  Ustra diz o número da seguinte forma: dois-nove-nove. 

48  Trecho de difícil compreensão. 

49  Trecho de difícil compreensão. 
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“Presos pelo DOI-CODI do 2
o
 Exército”. Esse é o, a caixa alta, aqui. Portanto, no mês de outubro de 73, 

em caixa alta, está “Presos pelo DOI-CODI do 2
o
 Exército”. Depois desse, portanto, desse universo de 

presos, vem a des... que é descriminação, vêm os subitens. “Encaminhados ao Dops”, até aquela data – 

setembro de 73, “706. Encaminhados a outros órgãos: 168. Liberados: 772
50

. Mortos: 45.” E aqui tem um 

outro documento, meu Deus, de dezembro de 73. Dois meses após. Dois meses após. De novo: “Presos 

pelo DOI-CODI do 2
o
 Exército” – e aí, vamos à descriminação: “Enca...” [inaudível] DOI-CODI prendeu. 

E aí, agora, vai descriminar aquele montante. “Encaminhados ao Dops: 708. Encaminhados a outros 

órgãos: 170. Liberados: 862.” E agora? Dois meses depois. “Mortos: 47.” Então, nesse do... Só pra 

raciocinar, nesse espaço de dois meses, duas mortes aconteceram, meu Deus. Isso é o óbvio eloquente. E 

não há, não há que se dizer que sejam mortos em combate na rua. Nada disso. Isso aqui está dentro... Ora 

[inaudível] pelo amor de Deus, é desafiar um mínimo de inteligência. Isto aqui é uma prestação de contas 

secreta, confidencial, feita pelo DOI-CODI aos escalões maiores... O coronel acabou de dizer que os 

escalões maiores mandavam, sim, portanto, presta-se contas a quem manda. E está aqui. Ou seja... Isso é a 

prestação de contas aos... a movimentação do 2
o
 Exército. E, claramente, “presos pelo DOI-CODI do 2

o
 

Exército” e vêm os subitens. E, nos subitens, há “mortos”. Então, foram mortos dentro do DOI-CODI do 

2
o
 Exército, sem a menor dúvida. 

B.U. – Eu não sei se o senhor está aqui pra o senhor entender o que está escrito aí ou se o senhor está aqui 

pra me acusar. 

C.F. – Não estou lhe acusando. Eu não sou... eu não sou... 

B.U. – O senhor... Eu só quero dizer o seguinte... 

C.F. – Eu não sou... Um momento. Um momento. O senhor está... o senhor está... 

B.U. – Não. Um momento, agora, a palavra é minha. 

C.F. – Eu estou... Não, o senhor está me perguntando. Calma. 

B.U. – O senhor falou... 

C.F. – O senhor me pergun... 

B.U. – Eu quero me defender. 

C.F. – O senhor me perguntou se eu estou aqui pra lhe acusar, eu tenho que responder. Foi pergunta. 

B.U. – Tá. Então, responda. 

C.F. – O certo é que, se alguém me pergunta, eu devo responder. Não. 

B.U. – Não. 

C.F. – Eu não tenho atribuições nem acusatórias nem judiciais. Agora, diante de fatos concretos, eu pedi o 

seu esclarecimento. 

B.U. – Ah, então... 

C.F. – [inaudível] 

B.U. – [inaudível] em combate. Todo, todo, todo, toda situação de operações de qualquer exército no 

mundo faz seu relatório de mortos e desaparecidos, faz tudo. Isso é normal. Isso é normal. Nós éramos 

uns órgãos... Nós éramos órgãos de combate. Na... Ah, apareceram três mortos, depois. Apareceram. 

Esses mortos estão relatados no meu livro, onde é que aconteceu. O senhor não quer acreditar. O senhor 

acha que eram santinhos que foram executados lá dentro. Não havia terrorismo naquela época? Meu 

                                                 
50  Cláudio lê o número da seguinte forma: sete-sete-dois. 



137 

 

 

 

senhor, doutor Fonteles, pelo amor de Deus, doutor Fonteles. Eu, agora, não respondo mais nada pro 

senhor, porque o senhor... Pelo amor de Deus, o senhor, o senhor não está interpretando direito. [fora do 

microfone] Não respondo. Não respondo mais. [Dá o livro]
51

 lá pra moça. 

C.F. – Presos pelo DOI-CODI. Mortos. Presos, mortos. 

B.U. – [inaudível, fora do microfone] 

C.F. – Claríssimo? Claríssimo. Pergunta: Gilberto Natalini, o senhor sabe quem é? [Ustra fica em 

silêncio.] Não vai responder. 

B.U. – [fora do microfone] Como é? Gilberto? 

C.F. – Gilberto Natalini. [Ustra fica em silêncio.] Não sabe. 

B.U. – [fora do microfone] Foi o quê? 

C.F. – Não. [Vamos chegar]
52

 agora, aqui. 

B.U. – [fora do microfone] Esfaqueado? 

C.F. – Não. Que esfaqueado? Que esfaqueado... [O advogado cochicha algo para Ustra.] Calma, calma. 

Não. Veja bem. Gilberto Natalini aqui depôs e disse que, em meados de 1972, foi preso. É... Depois de 

interrogado... O senhor está conseguindo ouvir? 

B.U. – [fora do microfone] Estou. 

C.F. – Depois de interrogado, o senhor o liberou por ter constatado que ele, em si, não estava ligado a 

nenhum movimento de esquerda, ele só tinha um jornal da Molipo, e então, o senhor falou para os seus 

homens o acompanharem até a sua residência porque, ah, segundo ele, lá existiam outros jornais do 

Molipo. Lá chegando, não tinha os jornais de Molipo, a avó dele disse aos seus comandados que um 

grupo de rapazes tinha tirado os jornais de lá. Então, naquele instante, Gilberto Natalini diz que ele já... 

é... sofre algumas agressões dos seus comandados e, depois, é preso e volta à sua presença. Gilberto 

Natalini diz, então, que o senhor bate pessoalmente nele, o desce, o põe de pé numa poça d’água porque 

ele mentira diante do senhor num primeiro momento. [Ustra conversa em voz baixa com o advogado.] De 

pé numa poça d’água, bate com vara; a sua equipe – Albernaz, Tomé, Padre, Capitão, Bis – lhe dá... lhe 

aplicam choques elétricos e o senhor o obriga a declarar poesias, que ele escrevia, escrevia poesias. [Que 

é que o senhor me diz desse fato?]
53

 

B.U. – [fora do microfone] Eu só vou... Eu não vou... [pega o microfone] Não vou responder pelo 

seguinte fato: eu mandei uma carta aberta pro senhor Gilberto Natalini pra responder várias perguntas 

sobre isso – quando foi preso, quando não foi preso –, até hoje, estou esperando... até hoje, estou 

esperando a resposta dele, e ele nunca me respondeu. Não tenho nada a responder. 

C.F. – Então, já, quem sabe, pra clarear, o senhor se não... não se negaria a fazer uma acareação com ele? 

Diante da Comissão Nacional da Verdade. 

B.U. – Não. Não faço acareação com ex-terrorista. Não faço. 

G.N. – [fora do microfone] Eu não sou terrorista, viu, coronel? 

[José Carlos Dias faz barulhos de quem pede silêncio.] 

G.N. – [fora do microfone] Terrorista é o senhor. [inaudível] Terrorista é o senhor. 

                                                 
51  Trecho mais aproximado do que foi possível ouvir. 

52  Trecho mais aproximado do que foi possível ouvir. 

53  Trecho mais aproximado do que foi possível ouvir. 
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C.F. – [Senhor, não agora.]
54

 

B.U. – [fora do microfone] É você. É você. 

G.N. – [fora do microfone] O senhor é terrorista. Eu não sou terrorista. Eu sou um brasileiro direito. O 

senhor [inaudível]. O senhor é. 

C.F. – Por favor. É, não. Não. Gente, não, não, não. [pede silêncio]
55

 Aí, não. Aí, não. Aí, não. Não. Aí, 

não. Aí, não. Não, ninguém fala. Ninguém... Ninguém fala.
56

 Ninguém fala. Ninguém fala. Senta todo 

mundo.
57

 Ninguém fala. Só nós...
58

 Sim. [pede silêncio] 

G.N. – [fora do microfone] Eu não sou... 

C.F. – Não incentiva, Natalini. 

G.N. – [fora do microfone] Terrorista é o senhor. 

C.F. – Acabou. Acabou. Acabou. Acabou. Acabou.
59

 Eu estou falando, e ninguém fala. Quer sentar? 

Natalini, quer ficar aí, sentado, que acabou? Querem ficar sentados.
60

 Aqui, só nós falamos, e o coronel e 

o seu advogado. Ninguém mais fala. Senão, s... Senão, eu pedirei aos agentes da Federal que 

normalmente os retirem de sala. Eu não quero fazer isso. Muito bem. [inaudível] 

J.D. – [fora do microfone] Nós temos um compromisso. Compromisso de manter o equilíbrio dessa 

sessão. 

C.F. – Claro. Claro. Esse é o nosso grande aprendizado. [Quero aprender isso. Temos que ver, temos que 

ver...]
61

 Esse é o grande aprendizado. Muito bem. Bom, o senhor se negou, né? 

B.U. – [fora do microfone] Me neguei. 

C.F. – Tá bem. E se negou à acareação, também. Muito bem. É... De minha parte, eu estou satisfeito. 

[Uma mulher apontada por José Carlos faz um comentário que não pode ser ouvido.] 

C.F. – O José... O... José Paulo. Bom, podemos encerrar. Então, a... agradecemos a sua presença e 

colaboração com a Comissão Nacional da Verdade. Ao doutor advogado, também. Aos que estão ali, 

também. Muito obrigado pela presença. Estão dispensados. 

 

FIM DO DEPOIMENTO 

 

 

 

 

 

                                                 
54  Trecho de difícil compreensão. 

55  Neste momento, há gritaria no auditório. Boa parte do que é dito não pode ser ouvido, bem 

como não é possível saber a identidade daqueles que falam. Partes mais claras e que tiveram alguma 

reação de Cláudio Fonteles serão transcritas nas notas. Aqui, um homem desconhecido grita “assassino” 

(não fica claro se está se referindo a Ustra ou Natalini), e outro diz “Se terrorista pode falar, eu posso 

falar, também”. 

56  Um homem diz “Ninguém fala”. 

57  Um homem diz “Se ninguém fala, ninguém fala”. 

58  Um homem diz “Inclusive o terrorista”. 

59  Um homem diz “Pode falar ou não pode falar?”. 

60  Neste momento, a gritaria termina. 

61  Trecho de difícil compreensão. 
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ANEXO 2 – TRANSCRIÇÃO DO DEPOIMENTO DO DELEGADO APARECIDO LAERTES 

CALANDRA (CAPITÃO UBIRAJARA) 

 

Participantes: Aparecido Laertes Calandra (A.C.), Paulo Esteves (P.E.) José Carlos Dias (J.D.), 

Pedro Dallari (P.D.) 

P.D. – Doutor Aparecido Laertes Calandra, agradeço que tenha comparecido a esta audiência pública... 

hã… que objetiva, justamente, apurar fatos relacionados à sua participação em situações que envolveram 

graves violações aos direitos humanos, e a Comissão Nacional da Verdade, tendo recebido um conjunto 

de elementos, documentos e testemunhos – colhido um conjunto de testemunhos – que evidenciam a sua 

participação em eventos relacionados, então, a graves violações aos direitos humanos, houve por bem a 

Comissão Nacional da Verdade destinar essa audiência para que a sua informação pudesse ser prestada a 

Comissão Nacional da Verdade, tendo em vista o objetivo fundamental da Comissão Nacional da 

Verdade, que não é uma comissão processante, não é uma comissão de natureza jurisdicional ou 

inquisitorial, mas é uma comissão que tem a responsabilidade, hoje, legal inclusive, de construir um 

quadro fático que procure revelar para a sociedade brasileira os eventos relacionados a essas graves 

violações de direitos humanos. Então, hã... esta comissão, hã... colheu esses, hã... depoimentos, obteve 

esses documentos, e com relação, com base nessa informação, preparou um, um, um conjunto de questões 

que vai, então, fazer para que o senhor tenha total liberdade para se expor, para falar, para apresentar os 

seus elementos. Se julgar por bem consultar o seu advogado, pode fazê-lo, porque não é finalidade desta 

comissão outra coisa que não seja a obtenção da verdade dos fatos, da realidade dos fatos. Portanto, aqui é 

isto o que nos move. Eu tenho clareza, por conta desses testemunhos que foram prestados, que é um 

momento que deve fazer necessariamente com que emerjam os presentes muitas emoções. É natural, né? 

Mas eu peço a todos, efetivamente, uma colaboração pra que a gente possa ter no depoimento do doutor 

Aparecido Laertes Calandra um elemento importante para que a comissão possa cumprir o seu papel de 

elucidação dos fatos. Portanto, eu, eu solicito em meu nome, em nome do doutor José Carlos Dias, da 

comissão que a gente possa conduzir a... essa, essa... esse depoimento de uma maneira que seja o mais 

proveitoso possível, nesse momento, para o propósito que tem a Comissão Nacional da Verdade. Eu peço, 

inicialmente, doutor Calandra, que o senhor se qualifique, diga qual é a sua, a sua atividade atual, por 

favor. 

A.C. – Meu nome é Aparecido Laertes Calandra. Sou delegado de polícia aposentado, não tenho outra 

atividade a não ser [inaudível]. Não trabalho em outra coisa. 

P.D. – Muito obrigado. Eu vou pedir, então, ao doutor José Carlos Dias que vá conduzindo as questões 

para que o senhor possa se manifestar. 

J.D. – [Tosse] Queria antes de mais nada saldar o meu colega, doutor Paulo Esteves [Paulo reage ao 

cumprimento], que nos honra com a sua presença e que está dando assistência jurídica ao seu con... 

constituinte, doutor Calandra. Doutor Calandra, o senhor poderia informar quando é que o senhor se 

tornou delegado de polícia e em que unidades o senhor serviu?  

A.C. – Eu me tornei delegado de polícia em 70. Eu servi no... em Santos, servi em São José do Rio Preto, 

e depois eu fui para o DECAP, distritos e... São Miguel, Itaquera, e, depois, eu fui designado pro Dops.  

J.D. – O senhor trabalhou, então, no Dops durante quanto tempo?  
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A.C. – Eu fiquei no Dops durante muitos anos. Não me lembro ao certo não, viu? 

P.D. – [fora do microfone] Em que período, doutor Calandra? [no microfone] Nos anos... Já nos anos 70?  

A.C. – Setenta a 80. Depois, eu fui para a polícia federal, fiquei lá 8 ou 9 anos. 

J.D. – E no DOI-CODI? O senhor es... participou das equipes do DOI-CODI? 

A.C. – Não. Eu fui designado pelo diretor do Dops pra dar assessoria jurídica ao Comando Militar do 

Sudeste, que era o comando de 2
o
 Exército. A única função nossa era assessorar o comando do 2

o
 

Exército. Fora isso, eu não tinha atividade nenhuma. 

P.D. – É importante pra essa comissão, doutor Calandra, precisar a relação do senhor com o DOI-CODI. 

Eu vou passar a suas mãos, e a do seu advogado, um auto de exibição e apreensão. [Paulo Esteves se 

levanta e pega o auto com o integrante da comissão.] Trata-se, então, de um auto de exibição e de 

apreensão, exatamente emanado por destacamento de operações de informação – né?, do DOI – ligado ao 

Ministério... subordinado, ordem do Ministério do Exército, do 2
o
 Exército. Aqui, a, a relevância não está 

obviamente na matéria, mas é que consta como autoridade no caso, hã... a sua pessoa, como, hã... doutor 

Aparecido Laertes Calandra, que é autoridade deste ato administrativo do DOI-CODI. 

A.C. – Isso era… 

P.D. – Inclusive, a primeira assinatura – só pra concluir, doutor Calandra, depois, o senhor poderá, 

obviamente, explicar – tudo o que nós, hã... tivermos documentos, nós vamos passar ao seu advogado 

para que examine – o senhor é o primeiro signatário como autoridade. E eu tenho aqui vários outros 

documentos de mesma natureza, né?, hã... do ano de 75, em que consta sempre a figura do senhor como, 

hã... autoridade. Eu queria que o senhor, então, esclarecesse o vínculo que, hã... tinha com o DOI-CODI.  

A.C. – É o que eu disse. A fun... a minha função no Comando Militar do Sudeste era justamente de 

assessor jurídico. Isto aqui era um dos trabalhos que a gente fazia na segunda seção do 2
o
 Exército. Toda 

parte jurídica era destinada pra... pra segunda seção, e a gente, lá, lavrava. 

J.D. – [pausa de 5 segundos] O senhor era conhecido como capitão Ubirajara? 

A.C. – Negativo. Nunca usei esse codinome.  

J.D. – O senhor participava dos interrogatórios? 

A.C. – De maneira nenhuma. Minha função era só de assessoria jurídica. 

J.D. – O senhor nunca interrogou ninguém? 

A.C. – Não. Não... não era a minha função.  

P.D. – O senhor tem certeza, delegado? 

A.C. – Absoluta. 

P.D. – Porque há... Essa comissão colheu um número muito expressivo de depoimentos que são... 

unânimes em apontá-lo como o capitão Ubirajara… 

A.C. – Não. 

P.D. – ...e que estava envolvido em graves violações a direitos humanos. 

A.C. – Sem... Sempre usei o meu próprio nome... trabalhando. E nunca interroguei ninguém, muito menos 

violei direitos humanos. Sempre fui ao contrário disso.  

J.D. – O senhor é que trabalhava... estreita, em ligação estreita com o major Ustra? 

A.C. – Negativo.  

J.D. – O senhor não o conhecia? 
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A.C. – Eu o conheço, mas eu nunca trabalhei com ele. Eu era da, do Comando Militar do Sudeste. 

J.D. – O senhor não exercia nenhuma atividade no DOI-CODI? [O celular de Calandra toca. O advogado 

faz sinal para que ele desligue.] O senhor afir... faz essa afirmação categórica?  

A.C. – [Murmura algo para o advogado.] Atividade única, era esta aqui, nos autos de exibição e 

apreensão que a gente fazia através da segunda seção.  

P.D. – Mas eu insisto na pergunta do doutor José Carlos: esta... este auto de exibição e apreensão consta a 

sua lavratura, na sala da assessoria jurídica, na sede do DOI-CODI. Na sede do DOI-CODI. 

A.C. – Hã? 

P.D. – Portanto, o senhor trabalhava no local em que... hã, se realizavam os atos de tortura. 

A.C. – Era uma sala de, de um cartório, pura e simplesmente, que pertencia à segunda seção do 2
o
 

Exército. 

J.D. – E onde é que ficava esse cartório? 

A.C. – Ficava numa sala dentro do, do, do...do DOI.  

J.D. – Portanto, no... 

A.C. – Mas nós não… 

J.D. – Dentro do... Pois não. Con... Pode concluir.  

A.C. – Nós não tínhamos nenhum contato com a parte de interrogatório, a parte policial. 

J.D. – O senhor não sabia o que acontecia lá? 

A.C. – Nada. Absolutamente nada. 

P.D. – Durante quanto tempo o senhor trabalhou no DOI-CODI? 

A.C. – Cerca de oito anos. Não tenho certeza. 

J.D. – E o senhor pode dizer exatamente o que o senhor fazia? Porque eu não consegui entender… 

A.C. – O que eu fazia, pura e simplesmente, era assessorar, na parte jurídica, o Comando Militar do 

Sudeste.  

J.D. – E o que significa isso? 

A.C. – Quando houvesse qualquer coisa que precisa ser avaliada, vinha pra minha mão, e eu avaliava. 

J.D. – O que é que vo… 

A.C. – Lavrava autos de exibição e apreensão… 

J.D. – Dê um exemplo. 

A.C. – Esses autos de exibição e apreensão. Coisas onde havia dúvida, que [inaudível]. 

J.D. – Quer dizer, durante oito anos, o senhor só fez isso? 

A.C. – Só exatamente isso. 

P.D. – Quer dizer, eu, eu ainda não tenho claro uma coisa, doutor Calandra, o senhor falava que 

assessorava, de maneira genérica, o 2
o
 Exército. [É isso que eu estou...]

62
 

A.C. – Isso. Exatamente. 

P.D. – Porém, o senhor estava lotado no DOI-CODI. 

A.C. – Não. Eu es... 

P.D. – Portanto, o senhor só dava assessoria aos assuntos do 2
o
 Exército relacionados com o DOI-CODI. 

É isto?  

                                                 
62  Trecho de difícil compreensão. 
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A.C. – Perdão. O, o DOI-CODI era um, era um órgão da, do Comando Militar do 2
o
 Exército. Então, eu 

estava à disposição do Comando do 2
o
 Exército.  

P.D. – É, eu não tenho claro ainda. Eu queria entender um pouco melhor, hã... qual era, então, a sua 

relação com o DOI-CODI. 

A.C. – A minha é essa… 

P.D. – Porque, obviamente, o comando militar é muito amplo. Teria muitos organismos. O fato do senhor 

estar dentro do DOI-CODI significa, para eu, que sou advogado, que era pra prestar serviço para aquela 

repartição. Porque se fosse para prestar serviços jurídicos para o Comando Militar do 2
o
 Exército, não 

teria sentido a assessoria jurídica ficar naquele órgão específico, e sim, junto ao próprio comando.  

A.C. – A... o... quando foi publicada a minha disponibilidade do 2
o
 Exército, foi publicado à disposição 

do Comando Militar do Sudeste, que era o 2
o
 Exército na época. 

P.D. – Sim, sim. Ju... Formalmente, isto, mas, aí, o senhor foi para o DOI-CODI para fazer serviços 

jurídicos. Além dessa assessoria jurídica, neste caso, neste tipo de matéria, de, hã... produção de autos de 

exibição e apreensão, que outros tipos de atividade como assessor jurídico o senhor prestava?  

A.C. – O Comando do 2
o
 Exército, quando recebia expedientes, consultando sobre a, a atividade do, do 

comando do... do comando do 2
o
 Exército, mandava expediente consultando.  

J.D. – Que tipo de expediente? O senhor pode dar exemplos? 

A.C. – Ofícios. Ofícios de outros órgãos, que vinham. 

J.D. – Mas sobre que assunto? Sobre...? 

A.C. – Não me lembro. Era muita coisa. 

J.D. – Qual era o horário que o senhor fazia no DOI-CODI? O senhor chegava cedo? Saía [inaudível]? 

A.C. – Expediente. Saía cedo e saía no fim do expediente.  

P.D. – O senhor almoçava ali? Dentro do DOI-CODI? 

A.C. – Não. Almoçava fora.  

P.D. – Mas com... Quem eram os seus colegas de trabalho. ali no DOI-CODI?  

A.C. – Não, eu almoçava com o pessoal do 36º Distrito. Eram colegas. 

P.D. – E, e dentro do DOI-CODI, nessa... Havia... Era... Havia uma sala pra essa assessoria jurídica? 

Como é que funcionava?  

A.C. – Era um cartório. Só isso.  

P.D. – E quantas pessoas trabalhavam ali, nesse cartório, com o senhor? 

A.C. – Era só eu, que presidia os autos, e tinha um escrivão, que trabalhava da... digitalizando as coisas. 

J.D. – Quem era o escrivão? 

A.C. – Não lembro o nome dele. Deve estar aqui.. 

P.D. – Aparece um nome aqui. Manoel Aurélio Lopes. No final. 

A.C. – É. Isso. Isso mesmo. 

J.D. – O que significava ser integrante do sistema de informação do 2
o
 Exército? O senhor fazia parte do 

sistema de infor... de informações?  

A.C. – Não. Não tinha acesso a ne... nenhum assunto que não fosse... 

J.D. – Mas o que é que era o sistema de informações? O senhor podia dizer co... Esse sistema de 

informações do 2
o
 Exército, o senhor, como assessor jurídico, você… 
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A.C. – Não, não, não. [inaudível] 

J.D. – Não, o senhor assessor jurídico do 2
o
 Exército, segundo o senhor falou. 

A.C. – Sim. 

J.D. – O senhor não sabe dizer o que é que era o sistema de informações do 2
o
 Exército? 

A.C. – Não sei, porque não passava da, dessa atividade específica. Restrita a isso. Ato burocrático. Nada 

mais.  

J.D. – Dr. Calandra, é... Eu... 

P.D. – [inaudível] [Vamos esperar. Há uma]
63

 informação, de novo, que eu quero passar ao seu advogado, 

que ela contradita o que o senhor está falando, mas eu quero, então, que o seu advogado tenha acesso 

antes que a gente pergunte, que fala, especificamente, que é do sistema de informação. [Paulo Esteves 

pega um documento com os integrantes da comissão.] [inaudível] 

P.E. – Obrigado. 

[Pausa de 10 segundos até a pergunta seguinte.] 

[Os integrantes da comissão conversam entre si] 

P.D. – Eu vou, então... [pausa de 5 segundos] As, as folhas 22, há uma informação no registro funcional 

do senhor que... desmente o que o senhor acaba de nos... dizer. Eu vou ler em voz alta. Está exibido na 

tela inclusive, mas eu vou ler em voz alta pra que o senhor esclareça. Há um ofício, de 14 de abril de 1977 

– o ofício nº 172E/2, do chefe do Estado-Maior do 2
o
 Exército –, em que se diz que o interessado, no caso 

o senhor, foi elogiado por eficiência e dedicação na execução das mais diversas atividades durante o ano 

de 1976, visando a consecução dos objetivos propostos no combate à subversão e ao terrorismo, como 

integrante do sistema de informações na área do 2
o
 Exército. Hã? Então, isto está na... inclusive, na sua 

ficha funcional, esta relação com o 2
o
 Exército e com o setor hã... com o sistema de informação, hã... não 

só consignado, mas consignada à condu... hã, de forma elogiosa à conduta, hã... do senhor, visando a 

concepção dos objetivos propostos no combate à subversão e ao terrorismo, e, por todos os elementos, os 

objetivos propostos no DOI-CODI eram as graves violações a diretos humanos. Então, queria que o 

senhor esclarecesse, porque o senhor acaba de nos dizer que não integrava e não conhece o que é o 

sistema de informações, mas acabou... acabamos de comprovar que o senhor foi, inclusive, elogiado pela 

sua performance junto ao sistema de informações. 

A.C. – Esse elogio era parte da conduta do Comando Militar do Sudeste, pra aqueles que se dedicavam à, 

à sua específica função. E a minha função era exatamente como assessor jurídico, nada mais. 

P.D. – Mas aqui está escrito, expressamente, como integrante do sistema de informações, portanto… É... 

A.C. – Não, mas é como... É a linguagem. É a linguagem que eles usavam. 

P.D. – Não, o sistema de informações não é [inaudível]. 

J.D. – Isso, isso, então, é mentira? 

A.C. – Hã? 

J.D. – É mentira, então? 

A.C. – É uma verdade em relação ao que eu fazia, só isso. 

P.D. – Não, mas, então, o senhor integrava o sistema de informações, porque é isso que está dizendo aqui. 

A.C. – O… o... o DOI-CODI… 

                                                 
63  Trecho de difícil compreensão. 
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P.D. – O senhor [inaudível] 

A.C. – ...é um órgão do sistema. O DOI-CODI era um órgão do sistema. Mas eu não tinha nada a ver com 

a atividade do DOI. Minha atividade era especificamente essa, de assessoria jurídica. Nada mais.  

P.D. – [fora do microfone] Bom, vamos seguir.  

J.D. – E o senhor... é... Efetivamente, aqui, há um elogio pela sua luta no combate a subversão e ao 

terrorismo. O senhor... o senhor se, se... realmente se engajou nessa luta contra a subversão e o 

terrorismo? 

A.C. – O meu enga... engajamento foi em decorrência da minha função e da minha atividade de assessoria 

jurídica que me cabia. O resto não... não era minha… 

J.D. – Doutor Calandra, repetindo a pergunta, embo... O senhor já falou, mas pra... é... pra me ajudar a 

formular outra questão: o senhor trabalhava... trabalhou durante quanto tempo no DOI-CODI?  

A.C. – Eu trabalhei, não lembro ao certo, uns... cerca de sete a oito anos. Eu não lembro ao certo. 

J.D. – Sim. E de que ano a que ano? 

A.C. – Setenta e dois a 76. Eu não, não tenho isso...  

J.D. – Um período muito, muito duro naquela época, né? A... O movimento de contestação ao regime era 

muito intenso, né? Pra que é que existia o DOI-CODI?  

A.C. – O DOI-CODI era um ór… era um órgão operacional do segundo exército. Agora o resto… 

J.D. – O que quer dizer “órgão operacional”?  

A.C. – Era o órgão que fazia as atividades de combate à subversão. Agora, o resto eu não sei… 

J.D. – Bom, durante esses oito anos que o senhor trabalhou no DOI-CODI, o senhor não presenciou nunca 

tortura? 

A.C. – Negativo. Negativo. Não era atividade… 

J.D. – O senhor ouviu gritos? 

A.C. – Nunca ouvi.  

J.D. – O senhor nunca ouviu queixas?  

A.C. – Pra mim, não chegou nada. 

J.D. – O senhor teve contato com presos? 

A.C. – Negativo.  

J.D. – O senhor não sabia... Nunca viu um preso dentro do DOI-CODI? 

A.C. – Não vi porque não era a minha função.  

J.D. – O senhor sabe onde eram as celas?  

A.C. – As celas eram as celas do distrito... do dis... do 36º, mas eu nunca tive acesso a ela... a elas… 

J.D. – Por quê? O senhor era impedido disso? 

A.C. – É, não era atividade minha. Então, era... não era função, não podia ter acesso. E nem tinha 

interesse.  

J.D. – O senhor era um burocrata dentro do DOI-CODI? 

A.C. – Era um burocrata.  

J.D. – Um burocrata. [pausa de 5 segundos] E o major Ustra? 

A.C. – O major Ustra, eu conheci como comandante, agora, o resto eu... não sei dizer, porque eu pouco 

contato tinha com ele.  
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P.D. – O senhor já esclareceu ao doutor José Carlos Dias que não participou de tortura, não se envolveu e 

sequer tinha conhecimento. Nós colhemos uma série de depoimentos que apontam a sua pessoa como... 

hã... participante e, mesmo, re... responsável por atos de tortura. Então eu vou fazer questões que se 

referem, justamente, de maneira muito específica, sobre esses depoimentos, para que o senhor negue ou... 

ou reconheça. O senhor conheceu Nádia Lúcia Nascimento?  

A.C. – Não. 

P.D. – Segundo ela, quando foi presa sob acusação de subversão, em 74, o senhor a torturou.  

A.C. – Não. 

P.D. – É esta se... Pra refrescar a memória, é esta senhora.  

A.C. – Não lembro dessa pessoa. Não participei de nada disso.  

J.D. – O senhor está vendo a imagem dela aí? 

A.C. – Estou vendo. Estou vendo ali.  

P.D. – O deputado Nilmar Miranda, hã... afirmou, com testemunho gravado, que foi exibido para esta 

comissão, que foi torturado em três oportunidades pelo senhor e por sua equipe. Por que é que o senhor o 

torturou? 

A.C. – Não participei de tortura nenhuma. Muto menos quando... quanto ao deputado, não... não sei, nem 

conheço o deputado. Só de ver na televisão.  

P.D. – À época que o senhor exerceu as suas funções no DOI-CODI de São Paulo, é... houve o, a morte 

do jornalista Vladimir Herzog. O senhor conheceu Vladimir Herzog? Teve contato com ele?  

A.C. – Não conheci. Não tive contato nenhum.  

P.D. – O senhor... é... presenciou ou, ou participou das torturas contra ele? 

A.C. – Negativo. Negativo. 

J.D. – Doutor Calandra, o senhor, como assessor jurídico, não foi convidado a emitir um parecer sobre a 

questão do Vladimir Herzog? Quando se discutia que ele... se tinha ou não se suicidado? O senhor... 

A.C. – Negativo. 

J.D. – O senhor não foi ouvido? 

A.C. – Não fui ouvido.  

J.D. – Escondiam as coisas do senhor dentro do DOI-CODI? O senhor acredita, então...? 

A.C. – Não sei. O que vinha ao meu conhecimento... 

J.D. – Não. O senhor trabalhava no DOI-CODI. De repente, aparece uma pessoa que teria se enforcado. 

Ou que foi enforcada. E, e isso tudo... é... acontece sem o senhor saber de nada.  

A.C. – Essa parte não era comigo. Essa parte era [do comando.]
64

 

J.D. – Sim, mas é um fato gravíssimo que aconteceu dentro do DOI-CODI. 

A.C. – [Não chegou...]
65

 O fato não veio pra minha mão. Não cheguei ao conhecimento. 

J.D. – O senhor não ouviu falar? Nem o major Ustra se abriu com o senhor? 

A.C. – Ele não falava nada… 

J.D. – Ele não mostrou nenhuma preocupação? Nada, nada, nada? 

A.C. – Não falava nada.  
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J.D. – O major Ustra morava com a família lá? 

A.C. – Não, não. Absoluto. Absoluto. 

J.D. – Ele não tinha a... A esposa dele não morava lá? 

A.C. – Não, não. Absoluto. Ele morava.. 

J.D. – Ele tinha uma filha que morava com ele? 

A.C. – Não. Negativo.  

P.D. – Onde é que ele morava? 

A.C. – Ele morava num prédio do exército. Ficava na… na São João. Não sei onde. Eu nunca fui lá.  

P.D. – O... A morte do Jornalista Vladimir Herzog, e a polêmica que houve em torno da... da... da... do 

suicídio que ele teria cometido, obviamente envolveu aspectos jurídicos. O senhor não foi consultado 

sobre nenhum aspecto jurídico? 

A.C. – Em absoluto. Eu só ficava sabendo depois, pela imprensa, porque o comando não me falava. 

P.D. – E o senhor sabia pela imprensa que aquele fato havia ocorrido no local de trabalho do senhor? 

A.C. – Não, não era... 

P.D. – O senhor... Claro [inaudível]. 

A.C. – Não era o meu local de trabalho.  

P.D. – Era. O senhor estava numa sala dentro do DOI-CODI. 

A.C. – É. 

P.D. – Não era na sua sala, evidente, mas era no local de trabalho. Hã... Tendo... Abrindo o jornal, tendo 

essa informação, o senhor não, não, não, não tinha curiosidade de saber o que tinha acontecido dentro do 

seu local de trabalho? 

A.C. – Não era atividade minha. Quem trabalha na... nessa área de informação não se envolve em coisas 

que não são da sua atribuição.  

J.D. – Ah, então, o senhor trabalhava na área de informações? 

A.C. – Não, eu trabalhava como assessor jurídico, dentro dum órgão… 

J.D. – Não. O senhor, o senhor disse que não fazia parte do sistema de informações… 

A.C. – Não. Da cadeia de informações, não. Absolutamente, não.  

P.D. – Quem é que comunicou... Quem solicitou ao senhor que... hã... oficiasse para a Polícia Civil com 

vistas à obtenção de uma equipe de perícia? 

A.C. – A chefia da segunda seção do 2
o
 Exército. 

P.D. – A chefia da segunda. E o que é que ele oficiou? O que foi, o que foi solicitado ao senhor? 

A.C. – Determinou que requisitasse perícia da Polícia Civil, do instituto de criminalícia. Foi isso. 

P.D. – Pra que finalidade? 

A.C. – Pra atender um... um suicídio. 

P.D. – Um suicídio que teria? 

A.C. – É. 

P.D. – E aí, nesse momento, então, o senhor foi informado? 

A.C. – Aí, eu fiquei oficializado pelo... segunda sessão.  

J.D. – O senhor esteve com... com o doutor Harry Shibata?  

A.C. – Não. Não estive.  
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J.D. – Não o conhece? Nunca ouviu falar dele? 

A.C. – Já ouvi falar, mas não o conheço. Não tenho contato com ele. 

P.D. – Esta solicitação da perícia para a Polícia Civil, com uso da sua condição de intermediário, foi feita, 

foi formalizada por um documento, por um ofício? 

A.C. – Foi feito um expediente pra segun… pra... direto pra, pro IC, pra Polícia Científica. Eu não me 

lembro como foi. Se foi por telex... Eu não lembro. 

P.D. – Certo. E aí, o senhor é que teria, então, tomado essa providência. Mas era atribuição, portanto... 

O... Em, em que condição que o senhor, hã... determinou essa... adotou essa medida administrativa? 

A.C. – A segunda se... A segunda seção do exército me acionou e determinou que eu fizesse o 

[inaudível]. 

P.D. – Mas acionou em função da sua condição de assessor jurídico? 

A.C. – Sim, só. 

P.D. – Ou porque era o delegado de polícia...? 

A.C. – Não, não. De assessor jurídico. 

P.D. – E isto ocorreu em outras oportunidades? Porque houve muitas mortes ali. 

A.C. – Não. Não. Que eu me lembre, só essa. Não tive outra, não. 

P.D. – E esta, o senhor, então, atuou no sentido de tomar suas providências? 

A.C. – Nesse sentido. Acionar por telex... Eu não me lembro como foi.  

P.D. – O senhor conheceu Carlos Nicolau Danielli, dirigente do Partido Comunista do Brasil? 

A.C. – Não. 

P.D. – É este que está na foto [inaudível]. 

A.C. – Não conheci.  

P.D. – Ele... O senhor pode esclarecer alguma coisa sobre a morte dele sob tortura? 

A.C. – Negativo. Não, não me lembro da pessoa, não… 

P.D. – O senhor conheceu Hiroaki Torigoi?  

A.C. – Não. Não... 

P.D. – Quando? Onde? Poderia esclarecer a sua morte sob tortura? É esta, esta aí... 

A.C. – Não conheci. Não conheci, não. 

P.D. – Não, não teve nem informação? 

A.C. – [Nem...]
66

 

P.D. – O senhor conheceu... conhece a família Teles, não é? Hã... Maria Amélia Teles, César Augusto 

Teles, seus filhos, Janaína Teles e Edson Teles? 

A.C. – Não. Não conheço, não.  

P.D. – Não... Deve conhecer porque houve até um momento em que, tendo havido denúncia por parte da 

família Teles de que o senhor teria praticado atos de tortura, o senhor… hã, o, o... respondeu pela 

imprensa e travou um, um, um, um debate verbal. Então, o senhor sabe de quem se trata porque o senhor, 

inclusive… 

A.C. – Mas eu não tive contato nenhum com eles. Eu não tenho conhecimento.  

P.D. – Era permitido ingresso de crianças no DOI-CODI? O senhor lembra de ter visto crianças ali? 
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A.C. – Eu nunca vi, porque eu pouco ficava no pátio. Eu não ficava... 

J.D. – Mas na entrada e na saída, supõe-se que o senhor... 

A.C. – Nunca vi. Nunca vi. 

P.D. – [Não tinha conhecimento.]
67

 O senhor conheceu Gilberto Natalini?  

A.C. – Não, não conheci. 

P.D. – Vereador na cidade de São Paulo?  

A.C. – Não conheço. Não conheço. 

P.D. – Não conhece? Nunca teve contato? 

A.C. – Nunca tive contato.  

P.D. – E não, não se... não, não... não, não se envolveu em ati...  

A.C. – Não. 

P.D. – ...atividade de tortura em relação... O vereador foi muito peremptório, doutor Calandra. O senhor 

tem certeza? 

A.C. – Absoluta.  

P.D. – O senhor o conhece?  

A.C. – Não conheço. Não conheço. 

P.D. – O senhor conheceu Manuel Henrique Ferreira? 

A.C. – Não. 

P.D. – Que foi... Participou do interrogatório dele no DOI-CODI?  

A.C. – Não conheço. Não sei quem é. 

P.D. – Esse... Há uma nação
 
 civil pública que é movida contra o senhor... Há informação, inclusive, que 

esse... é... preso teria enviado uma carta à Dom Paulo Evaristo Arns, em 1976, relatando... é… as torturas, 

de maneira muito minuciosa, que havia sofrido em várias repartições públicas e faz uma listagem de 26 

agentes pelos quais foi seviciado, e, dela, consta o nome do senhor.  

A.C. – Eu ignoro. Eu não tenho essa… 

P.D. – Manuel Henrique Ferreira.  

A.C. – Não tenho conhecimento. Eu não conheço. 

P.D. – O senhor que autorizou que o jornalista Artur Machado Scavone fosse torturado?  

A.C. – Negativo. Não sei nem quem é. 

J.D. – O senhor não o conhece? 

A.C. – Não conheço. 

P.D. – O senhor conheceu Pierino Gargano e a companheira dele? Quais circunstâncias? Hã? 

A.C. – Não conheço. Não sei quem é. 

P.D. – Porque o senhor integrou o Departamento de Investigações Criminais, o DEIC, em 1968. 

A.C. – Não. Está err... Está enganado. Nunca trabalhei no DEIC. 

P.D. – Nunca trabalhou no DEIC. Foi diretamente do Dops para… 

A.C. – Do De... distrito para o Dops. 

P.D. – Ah, tá. Perfeito. O senhor conheceu Maria da Conceição Coelho Sarmento da Paz? 

A.C. – Não. Não conheci. 
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P.D. – Quais circunstâncias?  

A.C. – Não conheci. 

P.D. – E consta que, né?, a senhora, hã... essa senhora foi interrogada pelo senhor no DOI-CODI, em 

1974. E ela, inclusive, faz referências muito detalhadas à conduta do senhor na... conhecido então pela, 

pela, pela... apelido de “Capitão Ubirajara”.  

A.C. – Não, n... Não tenho conhecimento disso. 

J.D. – No Dops, o senhor fazia interrogatórios?  

A.C. – Negativo. Eu... No Dops, eu fui assistente do doutor Romeu Tuma e ficava na diretoria. Não tinha 

nada a ver com… 

J.D. – [pausa de 7 segundos] Então, eu ia justamente perguntar isso. Em que circunstâncias o senhor 

conheceu o doutor Tuma?  

A.C. – Quando eu me apresentei no Dops, ele era o diretor, eu fui apresentado pra ele.  

J.D. – Sei. E ele conhecia, já, o senhor? 

A.C. – Não, não conhecia. 

J.D. – E o senhor... Quais, quais foram... O senhor foi... O senhor foi apresentado a ele por quem? 

A.C. – Não, eu fui... fui apresentado pelo diretor do DECAP, que era o meu diretor. 

J.D. – Sei. 

A.C. – Eu fui por ofício. 

J.D. – Isto foi antes do senhor ir prestar serviços junto ao 2
o
 Exército? 

A.C. – Ah, sim. Lógico. 

P.D. – Em 1983... Bom, depois, o senhor volta para a, a, a Polícia Civil e vai para a Polícia Federal junto 

com doutor Romeu Tuma. 

A.C. – Junto com o doutor Romeu Tuma. 

P.D. – E naquela circunstância, quando o doutor Tuma deixa o Dops para chefiar a Polícia Federal, o 

senhor foi responsável pelos arquivos do Dops. 

A.C. – Não. Negativo. Não era [inaudível] 

P.D. – Então, esclareça essa situação então pra nós. 

A.C. – Não era ass... atividade minha.  

P.D. – Qual era a atividade que o senhor fazia? 

A.C. – Assessoria do superintendente. Era assessor do superintendente. 

P.D. – Da Polícia Federal? 

A.C. – Da Polícia Federal. 

J.D. – De que classe o senhor era como delegado? 

A.C. – Hã? 

J.D. – Qual era a sua classe como delegado? 

A.C. – Eu era 1
a
 Classe. Era... 

P.D. – E os arquivos do Dops, hã, que haviam sido transferidos, então… 

A.C. – Os arquivos ficavam... 

P.D. – ...para lá, onde que se... onde é que se encontravam? 

A.C. – Lá na Rua Piauí, na sede do Dops da Federal.  
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P.D. – E quem era responsável por esses arquivos?  

A.C. – Na época, era um delegado, que foi conosco. Eu não lembro dele. Que já morreu, inclusive.  

P.D. – Como que o... O senhor não...? 

A.C. – Não lembro o nome. Não lembro. Ele é... Morreu já faz uns oito anos.  

P.D. – Porque há muitos pesquisadores que trabalharam nesse... nesses arquivos, posteriormente, que 

constatam que o senhor esteve no controle desses arquivos... 

A.C. – Não. Não é verdade. 

P.D. – ...de quando houve a transferência do Dops para a Polícia Federal. 

A.C. – Não é verdade. Eu não tinha contato com arquivo nenhum. 

P.D. – Que... E que tipo de assessoria o senhor prestava pro delegado Tuma? 

A.C. – Assuntos da Polícia Civil que eram solicitados na Federal vinham pra mim para que eu 

providenciasse apresentações etc. [inaudível] 

J.D. – Doutor Calandra, quais eram os outros delegados que estavam sendo... tra... trabalhavam no DOI-

CODI? [Calandra move os lábios, mas não responde.] Seus colegas. 

A.C. – Delegado, lá, só tinha eu. Eu não tinha contato... 

J.D. – E era o único que não fazia interrogatório?  

A.C. – Interrogatório não era com a gente.  

J.D. – Mas não era função principal do delegado, não é interrogar? 

A.C. – Não, não. 

J.D. – Não é?  

A.C. – Absolutamente. [A minha, não era...]
68

 

J.D. – E quem é que fazia interrogatórios no DOI-CODI?  

A.C. – Eu não sei, porque eram várias equipes, eu não participava. Não tinha contato nenhum com eles. 

J.D. – Mas o senhor não sabe... Não poderia nos indicar uma pessoa? 

A.C. – Não tenho. Não tenho. Eu... 

J.D. – O senhor trabalhou durante oito anos no DOI-CODI… 

A.C. – Os militares do exército.  

J.D. – Só militares do exército?  

A.C. – É. Que eu saiba, é. 

J.D. – Não tinha nenhum civil trabalhando lá?  

A.C. – Civil, que eu saiba, não. 

J.D. – Durante oito anos, o senhor trabalhou no DOI-CODI e o senhor não teve contato com ninguém? 

A.C. – Negativo. Não tive. 

J.D. – Não teve contato com ninguém? 

A.C. – Não tive contato com ninguém. 

J.D. – O senhor entrava e saía do DOI-CODI… 

A.C. – Meu contato era com o pessoal do Dops, hã. Direto com o Dr. Tuma, com o pessoal do Dops. 

P.D. – [fora do microfone] Não, mas isso no período do DOI-CODI?  

J.D. – No DOI-CODI. No...  
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A.C. – Não. Ali, não tinha contato com ninguém. Sem contato. Só cumpria o que me mandavam. 

P.D. – Em 95, o senhor foi cogitado para assumir o DETRAN paulista durante o governo Mário Covas. 

A.C. – É. 

P.D. – Especu... Se especulou muito,... 

A.C. – Não entendi. 

P.D. – ...que, em função da, de denúncias do grupo Tortura Nunca Mais, o governador Covas houve por 

bem não, não efetuar essa, essa designação.  

A.C. – É, eu vi isso. Eu estava... 

P.D. – E, também, não houve a… houve uma cogitação pra promoção para o Dernarc, que também não 

houve. Hã… O senhor entende que as autoridades do estado – o então governador Covas – agiram de 

maneira leviana, inadequada ao não... 

A.C. – Absolutamente. 

P.D. – ...não, não considerar que senhor não tinha nenhuma participação nesses eventos? 

A.C. – Absolutamente. Eu acho que isso é uma, como uma condição da carreira, ser nomeado pra uma 

função é uma condição da carreira. E quem decide é o executivo, né? Não há o que… 

[Silêncio de 10 segundos.] 

P.D. – O senhor é réu em uma ação civil pública que trata da responsabilidade de agentes públicos do 

estado de São Paulo que, lotados no DOI-CODI, praticaram gravíssimas violações dos direitos humanos. 

Né? O senhor foi reconhecido por diversas vítimas. É um grande número. A, o... A que o senhor atribui 

essa, essa... O senhor acha que, que é um erro de, de, de, de pessoa, é uma perseguição? Ou o senhor 

atribui a alguma posição que o senhor tenha assumido? 

A.C. – Eu acho que isso só pode ser um erro de pessoa, porque eu nunca fui citado nessa ação. Nunca... 

Nunca fui citado. Eu nem sabia disso. 

J.D. – Não, mas era... era a essa a pergunta [do doutor Pedro]
69

. É... Tantas pessoas depõem aqui, 

depuseram aqui, e o senhor sabe que o senhor tem sido apontado reiteradamente como sendo o Capitão 

Ubirajara, como participando das torturas da... A que é que o senhor atribui isso tudo? A uma perseguição 

contra o senhor? 

A.C. – Não, erro de pessoa, porque eu nunca fui capitão de lugar nenhum. 

J.D. – Sim, mas... 

A.C. – Minha função sempre foi civil. Nunca participei de tortura nenhuma.  

J.D. – Sim, mas o senhor... Ninguém diz que o senhor era capitão. O seu codinome era ca... Capitão 

Ubirajara. 

A.C. – Sim. O que eu quero dizer é que eu nunca usei codinome nenhum e que eu nunca participei de 

qualquer tortura. Não... Não faz parte da minha rotina. 

J.D. – Doutor Calandra, o senhor é um homem inteligente. A... A prova disso é que escolheu muito bem o 

seu advogado. O doutor Paulo Esteves é, realmente, um talentosíssimo profissional de direito. [Paulo 

Esteves reage ao elogio.] Uma coisa que eu queria que o senhor dissesse com toda a sinceridade, toda a 

sinceridade, como cidadão brasileiro. Durante oito anos, o senhor trabalhou no DOI-CODI. O senhor 
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nunca ouviu referência de que, lá, no DOI-CODI, se torturava? [Calandra se aproxima do microfone, mas 

é interrompido.] Ou ouviu referência e não acreditou? 

A.C. – Eu nunca ouvi referência nenhuma a isso porque o assunto não chegou pra mim. Se eu tivesse 

ouvido... 

J.D. – Mas o... Mas chegou pra, pra um número enorme de cidadãos que não trabalhavam lá dentro. Eu 

pergunto ao senhor: o senhor já ouviu alguma referência? O senhor diz: “Não”. Ainda que o senhor tenha 

negado, tenha dito: “Não, lá, não se tortura”, mas alguma vez o senhor ouviu referência a isto? 

A.C. – Nunca, nunca ouvi e nunca vi nada que indicasse isso. Esse é que é o problema. 

J.D. – Hoje, o senhor acredita que realmente havia tortura lá? 

A.C. – Não acredito, porque eu não... eu não vi. 

J.D. – Não... 

A.C. – Eu não posso falar uma coisa que eu não vi. 

J.D. – E esses testemunhos todos? 

A.C. – Esses testemunhos, eu não sei. A pessoa fala o que acha que deve falar. 

[Silêncio de 8 segundos.] 

P.D. – Eu quero só... Na lista de depoimentos que eu quis, pra efeito de registro, porque nós os temos, hã, 

indagar a sua participação em graves violações a direitos humanos... hã... especificamente, tortura, eu 

pergunto se a senhora... se o senhor conhece a senhora Darci Toshiko Myiaki e se participou da, da 

tortura de que ela foi vítima e que foi descrita com muita, muita realidade.  

A.C. – Não me lembro desse nome. Não me lembro de ter conhecido. Não, nunca ouvi falar no nome, 

então, eu não posso ter participado de tortura se não conheço. 

P.D. – Perfeito. Pra... hã... ir finalizando, eu gostaria só de explorar um pouco mais – pra efeito de 

registro, porque, como nós estamos documentando – esse período do senhor na... no DOI-CODI. O 

senhor mencionou que trabalhava na assessoria jurídica, que funcionava com as características de um 

cartório, e que tinha, então, um relacionamento profissional com o senhor Manoel Aurélio Lopes, que era 

o... 

A.C. – Era o escrivão. 

P.D. – O escrivão. Quem mais... hã... o senhor teve contato no DOI-CODI por força da sua atividade 

específica – que levava os expedientes, que buscava os expedientes? 

A.C. – Tudo... Toda atividade de contato, era o escrivão que fazia, que trazia os dados e lavrava as, os 

documentos. 

P.D. – O senhor não... Por, por força... Pra, pra emitir esses a... autos exibição e apreensão... 

A.C. – Não tinha contato com ninguém. 

P.D. – ...o senhor não tinha contato com ninguém? 

A.C. – Com ninguém. 

P.D. – Né? Não, porque, veja, um dos autos de exibição e apreensão que eu tenho aqui em mãos e que 

está à disposição do seu advogado descreve, né?, que o senhor estava presente no... para lavratura de ato 

de exibição e apreensão e que havia, inclusive, testemunhas. Então, neste auto, que é de 13 de outubro de 

1975, compareceu o senhor Ari José Cruz, que era tenente do exército, chefe da seção administrativa do 
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DOI. CODI. Né? Portanto, a... o próprio ato foi praticado com a presença de outra pessoa que trabalhava. 

O senhor conheceu esse chefe da seção administrativa do DOI-CODI, Ari José Cruz? 

A.C. – Essa rotina era fei... lavra... feita todo pelo escrivão. Então, esse Ari é, devia ser o chefe da 

administração do, do, do departamento de administração. Nada mais que isso. 

P.D. – Não, mas, aqui, está dito que foi exibido para o senhor. 

A.C. – Não, ele, e... 

P.D. – “Compareceu o senhor José Ari Cruz, tenente do exército brasileiro, chefe da seção administrativa, 

que exibiu à autoridade” – e a autoridade, aqui, é o senhor. 

A.C. – É... 

P.D. – Então, a menos que seja um caso de falsidade ideológica... 

A.C. – Não, não. 

P.D. – ...o senhor estava presente. 

A.C. – É linguagem formal. Se usa sempre isso, nos autos. Usa sempre isso, nos autos. O escrivão recebe 

e vai providenciando. e a gente toma conhecimento e assina. 

P.D. – O senhor, então, não examinava se, se, se havia... se o que o escrivão havia feito... 

A.C. – Antes dele colher, dele lavrar... 

P.D. – ...se era, se era ver... ver... veraz ou não? 

A.C. – Não... Eu ia e mandava ele lavrar. 

P.D. – Espera, mas há... há uma lista de coisas. 

A.C. – É. 

P.D. – O senhor conferia essa lista de, de... 

A.C. – Conferia. É claro. 

P.D. – ...de bens apreendidos? 

A.C. – Conferia. 

P.D. – Mas como, se aquilo estava na posse do senhor Ari José Cruz? Porque esses itens não ficavam lá 

na... 

A.C. – Ele passou pra pessoa... Não, não. Ele ficava em outro lugar. 

P.D. – Isso. 

A.C. – Mas ele passou pra assessoria jurídica. 

P.D. – Passou o quê? 

A.C. – A relação. 

P.D. – Mas e, e, e... Aqui está dito que não foi passada a relação. Aqui está dito que foram passados os 

[autos apreendidos]
70

. 

A.C. – Os objetos [e eles...]
71 

P.D. – Três volumes do livro denominado Obras escojidas de Lenin, edição Problemas. Um exemplar do 

livro intitulado El único camino... E aqui tem uma lista de livros. 

A.C. – É a rotina de polícia judiciária, é exatamente essa. O doutor José Carlos Dias conhece como 

funciona isso. 
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P.D. – O senhor mantinha contato com isso? 

A.C. – Não, não. 

P.D. – Embora o senhor assinasse o documento dizendo que o senhor estava presente quando o senhor Ari 

José Cruz... 

A.C. – Eu estava [inaudível] 

P.D. – Não, aqui está dito que sim. 

A.C. – Tanto que eu assinei... 

P.D. – Na presença das testemunhas, o... Estava presente quando o senhor Ari... 

A.C. – [inaudível] 

P.D. – ...o tenente entregou o material. O senhor disse que nem o senhor Ari estava presente e que nem 

esses documentos estavam disponíveis, ali. 

A.C. – Não. Foram entregues à assessoria jurídica, ao escrivão. Foram entregues à assessoria. Era rotina, 

isso. 

P.D. – Então, o senhor... o senhor assinou um documento... 

A.C. – Assinei. Claro. 

P.D. – ...dizendo que o senhor estava presente quando foram entregues... 

A.C. – Sim. 

P.D. – ...com o senhor Ari. Está dito aqui. 

A.C. – É, eu ass... Ele era administrativo. 

P.D. – Então, o senhor conhecia ele? 

A.C. – Conhecia. De vista. Não tinha contato com ele porque ele não ficava comigo. 

P.D. – Então, já, já, além do Manoel, já achamos mais uma pessoa... 

A.C. – É. 

P.D. – ...que o senhor conhecia no DOI. 

A.C. – É. 

P.D. – Estamos indo bem. Quem mais? É... 

A.C. – Não tinha contato com mais ninguém. 

P.D. – Doutor Calandra, não é crível que o senhor trabalhando oito anos – oito anos – numa repartição 

pública que não era muito grande... 

A.C. – Mas eu não tinha contato... 

P.D. – ...não tivesse... não tinha conhecimento com ninguém. 

A.C. – Porque a realidade era toda essa que eu falei. Não tinha contato com mais ninguém.  

J.D. – Outros policiais civis que trabalhavam lá. Por... 

A.C. – Não conheci. 

J.D. – Renato D’Andrea, o senhor não conheceu? 

A.C. – Não, não conheci. 

J.D. – Não? 

A.C. – Não conheci. 

J.D. – O Otavinho, o senhor conheceu? 

A.C. – Não. Negativo. 
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J.D. – Mas sabe quem é? 

A.C. – Sei quem é por causa da morte dele, né? [inaudível] 

J.D. – Exato. Ele não era delegado? 

A.C. – Ele era delegado da Polícia Civil. 

P.D. – Doutor... Doutor Orestes Rafael Rocha Cavalcante, o senhor conhecia? 

A.C. – Não. Não conheço. 

P.D. – Nunca ouviu falar? 

A.C. – Não. 

J.D. – Os interrogatórios, lá, eram tomados como? Eram equipes. O senhor mencionou que havia equipes 

de interrogatórios. 

A.C. – Não, não mencionei. Eu... Quem trabalhava no interrogatário era o pessoal do exército. Eu não... 

não tinha contato. 

J.D. – Sim. Quantas equipes havia lá? 

A.C. – Não sei. Nunca tive contato em isso. 

J.D. – Quer dizer... O que, o que me impre... me impressiona, doutor Calandra, é porque o senhor está 

fazendo crer que, num local em que tinha policiais civis, portanto, especializados em in... em interrogar, 

os, os policiais civis [Paulo Esteves tosse] não praticavam isso. Isto ficava tudo nas mãos do exército. 

A.C. – O comando era do exército, a atividade era do exército. 

J.D. – Os interrogadores também eram... eram militares? 

A.C. – Não sei. Eu sei que tinham só militares, que eu saiba. Eu não, não conhecia, não sabia nome... 

J.D. – Como que eu saiba? Ou sabe, ou não sabe. 

A.C. – Não... Eu não tive contato nenhum com eles. Não tive contato. Não era função... 

J.D. – O senhor era proibido de entrar nas dependências? 

A.C. – Era proibido. Era proibido. 

J.D. – O senhor era proibido? 

A.C. – Era proibido. 

J.D. – Por que é que o senhor acha que o senhor era proibido? 

A.C. – Não sei. 

P.D. – Quem é que proibiu? 

A.C. – O comando do... A segunda seção do 2
o
 Exército determinava que a gente não tivesse acesso 

àquilo que não fosse da atribuição da gente. 

J.D. – Por que é que o senhor acha que havia essa proibição? 

A.C. – Eu não acho. Eu não tenho que achar. Eu cumpria a missão, só isso. 

J.D. – E o senhor... o senhor aceitava isso tranquilamente? 

A.C. – Lógico. Lógico. Lógico. 

J.D. – O senhor nunca se desabafou com o doutor Tuma sobre isso? 

A.C. – Negativo. Negativo. Não levara pro doutor Tuma problema nenhum. 

P.D. – Hã... Uma última... Um último tema que eu quero explorar antes de encerrar a minha participação, 

doutor Calandra, é a relação do senhor com o Ustra. O senhor mantinha contato com, com o major Ustra? 
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A.C. – Simplesmente quando eu me apresentei no, na segunda seção do 2
o
 Exército, foi feito um 

despacho me apresentando ao coronel Ustra. Foi aí que eu o conheci. Depois, não tinha mais contato 

nenhum. 

J.D. – Mas, no dia a dia, o senhor não encontrava com ele? 

A.C. – Negativo. 

P.D. – Como é que o senhor sabia, então, onde ele morava? Quem disse ao senhor onde ele morava? 

A.C. – Eu ouvia comentários que os oficiais que trabalhavam moravam no prédio da, da, do exército lá 

na, no Centro. Só isso. 

P.D. – Mas o senhor sabia que ele morava ou sabia que o... 

A.C. – Os oficiais. Os oficiais. 

P.D. – Então, o senhor não sabia se ele morava lá? 

A.C. – Eu não sabia, porque... 

P.D. – Não, porque, quando, quando o doutor José Carlos perguntou [Calandra tosse] se o senhor sabia 

que o coronel Ustra mos... morava nas dependências do DOI-CODI, o senhor negou peremptoriamente 

dizendo que sabia... 

A.C. – Não. Não... Eu sei que não morava. Agora, o... Eu sabia que os oficiais moravam no prédio do 

exército. 

J.D. – O senhor... O senhor sabia que o do... que o major Ustra era um homem muito religioso, 

fundamentalista? 

A.C. – Absolutamente. Eu não tinha amizade nem contato. 

P.D. – [inaudível] Não tenho mais pergunta. 

J.D. – Muito bem. Doutor Calandra, eu, antes de... [inaudível] de encerrar, pergunto se, tendo em vista a 

importância da Comissão Nacional da Verdade, tendo em vista, inclusive, essa deferência que estamos 

tendo em ouvi-lo... hã... Porque, como houve acusações muito graves, a comissão, embora não seja um 

órgão que deva se reger pelo contraditório – porque ela não tem essa... ela não está regida por 

procedimentos de natureza jurisdicional, que exigiriam uma... hã... conduta dessa natureza –, quis que o 

senhor estivesse presente justamente pra que pudesse esclarecer esses fatos todos. Há alguma coisa que o 

senhor queira dizer no final, hã... em relação a essas acusações todas que são feitas, é... relativamente ao 

senhor? 

A.C. – Eu atribuo isso a engano pessoal de quem está fazendo essas acusações, porque, em realidade, eu 

nunca participei de nenhuma atividade de tortura e muito menos apoiaria isso. 

P.D. – Muito bem, doutor Calandra. Essa comissão vai continuar suas atividades, e nós vamos continuar o 

trabalho de investigação, de apuração de fatos, que é nosso dever. Eu peço, então, ao senhor, que caso se 

recorde de qualquer fato, qualquer outra... né?, informação que entende relevante para os trabalhos dessa 

comissão, que faça chegar até nós, [microfone desliga] porque nós estamos investigando, vamos 

continuar a investigar, temos um conjunto de... hã, informações muito robusto que, infelizmente, não 

coincidem com a versão que o senhor está apresentando, e eu digo isso de maneira muito transparente, na 

sua frente, na frente do seu advogado, e a comissão não tem outra alternativa que não dar sequência. 

Evidente que seria muito melhor para nós, para o país, se o senhor de dispusesse a... hã... né?, procurar 

resgatar um pouco mais dos fatos, hã, que, hã, estão relacionados à sua presença por quase dez anos no 
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DOI-CODI de São Paulo. Porque, com toda franqueza, doutor Calandra, não é crível, não é crível, que, 

hã, o senhor não tenha tido contato com qualquer pessoa ou não tenha tido nenhum tipo de informação 

sobre o que pública e notoriamente ocorria no DOI-CODI de São Paulo, e, portanto, os esclarecimentos 

que o senhor poderia prestar seriam muito úteis pra comissão. Né? Por razões que só o senhor sabe 

avaliar, o senhor está tomando outra opção, né?, que nós temos que respeitar porque vivemos num Estado 

de direito, graças a Deus. Mas, há, de qualquer maneira, ficamos, né?, sempre disponíveis para que, ou 

pessoalmente, ou através do seu advogado, caso queira chegar informações a nós, que o faça. Será uma 

grande colaboração que o senhor dará ao país. O país precisa, realmente, superar o desconhecimento de 

um período trágico da sua história, e isso é um legado pras futuras gerações, que é muito importante que 

seja [inaudível] pela comissão. Então, eu faço esse pedido ao senhor para que colabore com a comissão, 

doutor Calandra, colabore com a comissão Isso fará bem, né?, ao país, fará bem às pessoas que foram 

vítimas de graves violações dos direitos humanos e fará bem ao senhor, [inaudível] própria consciência 

[inaudível] muito importante. Eu pergunto ao doutor José Carlos Dias se ele tem alguma manifestação. 

Então, agradecendo a sua presença, doutor Calandra, agradecendo a presença de todos que participaram, 

hoje, dessa audiência... 

FIM DO DEPOIMENTO 

 

 


