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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem por objeto os discursos sobre a Ditadura Militar no Brasil e seu papel 

na construção da memória nacional sobre esse período. A presente pesquisa se debruça sobre 

uma seleção de 300 depoimentos prestados à Comissão Nacional da Verdade, em diversos 

Estados do Brasil, entre maio de 2012 e outubro de 2014, os quais foram transcritos e 

publicados na página da Comissão na internet. As Comissões da Verdade são mecanismos 

jurídico-políticos, instaurados por um espaço de tempo em sociedades que sofreram períodos 

de conflitos e violações de Direitos Humanos. São instrumentos da chamada Justiça de 

Transição, que é um conjunto de reflexões e esforços que visam ao restabelecimento do 

Estado Democrático de Direito em sociedades que passaram por períodos de abuso e 

violência; não é um instrumento persecutório, mas uma justiça de reparação e restauração, que 

tem o objetivo de conduzir essas sociedades rumo à construção de um tempo de paz. No 

Brasil, a Comissão Nacional da Verdade (CNV) foi criada em 2011, através da Lei nº 12.528, 

e instalada em maio de 2012, com a finalidade de examinar e esclarecer as graves violações 

aos direitos humanos, praticadas entre 1946 e 1988, compreendendo, nesse período, a 

Ditadura Militar de 1964-1985. Durante suas atividades, a CNV colheu 1.116 depoimentos de 

vítimas, testemunhas e agentes de repressão, dos quais 483 em audiências públicas e 633 de 

forma reservada. Ao analisarmos uma amostra desses depoimentos, partimos do pressuposto 

de que esses textos carregam sentidos relevantes para a construção da memória do período de 

abuso, e que essa memória exerce forte influência sobre as perspectivas da sociedade sobre a 

realidade atual, incluindo suas instituições e seus embates políticos. A tarefa é identificar as 

escolhas lexicais dos sujeitos, utilizando ferramentas da Linguística de Corpus, e, por meio da 

Análise de Discurso Crítica Baseada em Corpus, examinar como essas escolhas revelam 

ideologias e constroem posicionamentos que perduram ou não até hoje; desse modo, a 

pesquisa adota um recorte teórico-metodológico que integra Direitos Humanos, Linguística de 

Corpus e a Análise de Discurso Crítica. 

 

Palavras-chave: Direitos Humanos. Comissão da Verdade. Discurso. Memória. Linguística 

de Corpus.  

 



 
 

 

 

ABSTRACT 
 

 

The object f this work is the discourse on the military dictatorship in Brazil and its role in the 

construction of national memory of this period. This research focuses on a selection of 300 

testimonies to the National Truth Commission, in various states of Brazil, between May 2012 

and October 2014, which were transcribed and published on the Commission website. Truth 

Commissions are legal and political mechanisms put in place for a short span of time in 

societies that have experienced periods of conflict and human rights violations. They are 

instruments of Transitional Justice, which is a set of reflections and efforts that aim to restore 

democratic rule of law in societies that have gone through periods of abuse and violence. It is 

not an instrument of persecution, but a restorative justice, which aims to lead those 

communities toward a peacetime. In Brazil, the National Truth Commission (CNV) was 

established in 2011 by Law nº 12.528, and it was opened in May 2012, in order to examine 

and clarify grave human rights violations, committed between 1946 and 1988. This period 

covers the military dictatorship of 1964-1985. During its activities, CNV collected 1.116 

statements from victims, witnesses and public officers. 483 was taken in public hearings and 

633 was taken in reserved sessions. By analyzing a sample of these statements, we assume 

that these texts carry relevant meanings for the construction of violations time memory, and 

that memory has a strong influence on the societal outlook about the present reality, including 

its institutions and its political disagreements. Our task is to identify individuals’ lexical 

choices, by using Corpus Linguistics tools, and using Corpus Based Discourse Analysis in 

order to examine how these choices reveal ideologies and build positions that has lasted until 

the present day (or not). Thus, the research adopts a theoretical and methodological approach 

that integrates Human Rights, Corpus Linguistics and Critical Discourse Analysis. 

 

Keywords: Human Rights. Truth Commission. Speech. Memory. Corpus Linguistics. 
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1. IN LIMINE: PRIMEIRAS PALAVRAS 

 

“O mundo é minha representação”. Esse pensamento, exposto por Bourdieu (1996, p. 

83) na obra A economia das trocas linguísticas, reflete uma maneira de pensar a realidade que 

atribui aos esquemas de percepção do mundo social um poder simbólico de construir a própria 

realidade que representam. Segundo essa perspectiva, as pessoas (inter)agem no mundo 

através das representações simbólicas que dele fazem, as quais são, ao mesmo tempo, 

instrumentos de conhecimento e construção do mundo.  

Na constituição da realidade das coisas, existe uma parte importante que cabe à 

linguagem, como um dos universos simbólicos que estruturam o mundo e são estruturados 

por ele. Isso significa dizer que o poder das palavras está além da matéria linguística em si: 

nas palavras de Bourdieu (1996, p. 87), “a autoridade de que se reveste a linguagem vem de 

fora”, vem da própria realidade social; e, por outro lado, a linguagem, como poder simbólico, 

é uma forma de agir no mundo. Rajagopalan (2012, p.98) afirma que “falar uma língua é 

sempre já intervir no estado de coisas que contribui para tornar o nosso mundo o que ele é”. 

Diversos teóricos da Análise de Discurso Crítica (ADC) entendem que as ações sociais 

dos diversos sujeitos são compelidas por estruturas, mas também transformam estruturas, 

numa relação dialética (GRAMSCI, 1995; RESENDE, 2006); desse modo, os discursos, 

como ações sociais, são moldados pelas estruturas, mas ao mesmo tempo as conformam 

(CHOULIARAKI & FAIRCLOUGH, 1999; IÑIGUEZ, 2004; DIAS, 2011). Para Fairclough 

(2001, p. 91), “o discurso é uma prática, não apenas de representação do mundo, mas de 

significação do mundo, constituindo e construindo o mundo em significado”.  

Essa visão da linguagem impõe às ciências sociais, e mais especificamente à 

Linguística, uma responsabilidade de não reduzir às palavras os sentidos manifestados pela 

linguagem, de não as compreender apenas linguisticamente, mas de buscar, nas relações que 

produzem as representações de mundo daqueles que falam, a força performativa da 

linguagem, que constrói as suas realidades. De acordo com Eni Orlandi1: 
 
Nas Ciências Sociais e Humanas tem-se uma visão da língua como algo 
transparente, que você atravessa para procurar o sentido lá atrás. Com a linguística, 
aprendi que a língua tem uma ordem nela mesma, que você não a atravessa assim. 
Não se pode considerar que o sentido é um conteúdo depositado em algum lugar e 
que você vai procurar. O sentido está na materialidade discursiva, no fato de que a 
língua para significar tem que se inscrever na história (ORLANDI, 2012). 

                                                        
1 Eni Orlandi é uma das pioneiras em Análise do Discurso (de linha francesa) no Brasil. Coordenadora do 

Laboratório de Estudos Urbanos da Universidade de Campinas (Unicamp), ela já escreveu pelo menos 30 
livros, a maioria sobre o tema da AD. 
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 A natureza da linguagem vai além do signo linguístico. Para Bakhtin (1992, p. 41), 

“as palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a 

todas as relações sociais em todos os domínios”. Assim é o ponto de vista que adotamos neste 

trabalho: a perspectiva de ir além do que é dito ou escrito, para ingressar na seara das relações 

sociais, da ideologia e do discurso. Esta não é uma pesquisa sobre Linguagem; nem tampouco 

sobre o Direito. É um trabalho de “entremeio” entre esses dois campos, mas não apenas da 

relação entre ambos, mas da constituição dialética de ambos no bojo da vida social. É um 

estudo do discurso, entendido aqui como uma realidade imbricada na ordem social, que parte 

da linguagem para a prática social e àquela retorna, constituindo os significados; e, ainda mais 

além, é um trabalho sobre aquilo que o discurso é capaz de realizar, dentro de um contexto 

jurídico, por meio da linguagem. 

Para uma empreitada de tal forma audaciosa, não bastam apenas reflexões teóricas; é 

preciso haver um compromisso com a vida e o mundo, partindo da observação de dados 

concretos para refletir sobre a natureza da linguagem, sobre o discurso e sobre a sociedade. 

Portanto, abre-se à interface com diversas áreas do conhecimento, como os Direitos Humanos, 

a História Política, a Linguística Aplicada Crítica, a Análise de Discurso Crítica e a 

Linguística de Corpus, a fim de colocar à disposição da análise tudo aquilo que não é óbvio 

na leitura isolada dos elementos de linguagem. A adoção de teorias e perspectivas críticas 

volta o olhar do linguista para a realidade social e lhe impõe a constatação de que qualquer 

estudo que pretenda dialogar com os produtos sociais de nossa cultura, heterogêneos e 

múltiplos por natureza, precisa considerá-los em sua multiplicidade e analisá-los a partir de 

um ponto de vista transdisciplinar. Mas, além disso, as questões que se impõem ao 

pesquisador que se vale dessas teorias críticas são, nos termos propostos por Rajagopalan 

(2012, p.99): “Que diferença nossa pesquisa faz para o mundo real? Fizemos algo para que ela 

tenha significado no cotidiano das pessoas que mais urgentemente precisam dela?” 

Foi partindo dessa perspectiva crítica e interdisciplinar que a Linguística Aplicada – 

área de estudos em que se enquadram a Análise de Discurso Crítica e a Linguística de Corpus 

– se aproximou das Ciências Sociais, como a História e o Direito, tratando de temas como 

identidade, poder, política, ideologia, entre outros, analisando as relações humanas por meio 

da linguagem. E, ao se aproximar do Direito, fenômeno social por excelência, encontrou um 

campo fértil de atuação. Isso porque a linguagem do Direito é marcante por aquilo que ela é 

capaz de realizar. Poucas instituições sociais têm, nos dias de hoje, tanta influência sobre a 

vida cotidiana dos indivíduos quanto o Direito. Em quase todos os aspectos da vida diária, as 
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pessoas lidam com situações de normatização de condutas, seja através de regulamentos, de 

contratos ou de leis. A linguagem exerce uma função primordial nesse contexto, por carregar 

funções institucionais e efeitos pragmáticos, uma vez que muitos atos jurídicos necessitam da 

consubstanciação através das palavras, mas também porque os discursos que circulam nos 

mais diversos ambientes jurídicos carregam sentidos que revelam valores construídos social e 

ideologicamente. 

A ideia da presente pesquisa partiu dessa vontade de intervir. Nasceu do interesse de 

entrelaçar as minhas duas áreas de formação acadêmica – Direito e Letras –, duas áreas 

fascinantes do conhecimento, dois fenômenos sociais por excelência. Mergulhando na área de 

estudos sobre Linguagem e Direito (Language and Law), encontrei uma série de fenômenos 

jurídicos sendo estudados por linguistas, quer atuando como peritos em seara forense, quer 

lançando olhares sociolinguísticos sobre interações de sujeitos nas mais diversificadas 

situações abrangidas pelo mundo do Direito. Contudo, um tipo especial de interação me 

chamou a atenção: relatos e depoimentos carregados de história pessoal, produzidos no bojo 

de um processo histórico de consolidação da memória nacional sobre um período significativo 

da história do país. Alguns desses textos compõem o corpus desta dissertação, quais sejam 

334 transcrições de depoimentos prestados à Comissão Nacional da Verdade, instaurada com 

o objetivo de examinar e esclarecer as graves violações aos direitos humanos, praticadas no 

Brasil entre 1946 e 1988, período que engloba a breve tentativa de transição para a 

democracia pós Estado Novo e o subsequente novo período de repressão, a Ditadura Civil 

Militar de 1964-19852. São depoimentos de pessoas que viveram ambos os lados da história – 

agentes da repressão e vítimas – e que colocam em seus relatos os elementos que constroem 

não só a memória pessoal dos fatos vivenciados, mas também a memória nacional do período, 

tendo um papel extraordinário na composição de um novo olhar de todo um país sobre seu 

próprio passado.  

A hipótese básica desta pesquisa é que esses depoimentos têm muito a dizer sobre a 

perspectiva ideológica de cada grupo de sujeitos envolvidos e nosso OBJETIVO é, a partir da 

análise linguístico-discursiva, trazer à tona alguns dos discursos político-ideológicos 

veiculados através desses depoimentos, os quais podem nos mostrar a composição da 

memória do período pelos sujeitos das forças antagônicas que compunham o quadro político 

                                                        
2 Existem estudiosos que defendem o uso da expressão “Ditadura Civil-Militar” para explicar o conteúdo do 

regime vivido no Brasil entre 1964 e 1985, uma vez que, apesar de os militares terem ocupado o governo após o 
golpe de 1964, este contou com o apoio da sociedade civil e de setores empresariais civis, que não só o 
impulsionaram, mas também o financiaram. Nesse sentido, Chaim Lietwski (2009); Dreifuss (1981); Reis 
(2014); Melo (2012). 
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dos momentos de repressão. Podem, também, nos dar indícios das consequências do trabalho 

da Comissão Nacional da Verdade (CNV), no sentido de investigarmos se alguns dos seus 

objetivos foram alcançados, quais sejam, o estabelecimento da Verdade, o esclarecimento dos 

fatos, a reconciliação das forças antagônicas que levaram ao período de conflito, a construção 

da memória nacional sobre o seu passado histórico. Temos, pois, por OBJETO DE 

PESQUISA, os discursos produzidos, reproduzidos e/ou veiculados nos depoimentos 

prestados à CNV e nos textos midiáticos que se relacionam com ela e com o período 

analisado. Nossas primeiras perguntas de pesquisa podem ser assim sintetizadas: 

 
a) Quais são os grupos sociais que participam da CNV? 
b) De que maneira cada grupo envolvido constrói sua memória do período?  
c) Quais as representações de si e do outro que cada grupo faz? 
d) Abriu-se um caminho para a reconciliação entre as forças antagônicas? 
 
Quando colocamos que essas são as primeiras perguntas, é porque nossa proposta 

metodológica, de caráter interdisciplinar e aberto, permite que possamos fazer e refazer novas 

perguntas conforme o próprio corpus nos vai fornecendo informações novas. Esse 

procedimento será explicado no próximo capítulo. 

As Comissões da Verdade são mecanismos jurídico-políticos que fazem parte de um 

conjunto de instrumentos de consolidação dos Direitos Humanos, a chamada Justiça de 

Transição, a qual busca garantir os direitos à verdade, memória, reparação, reconciliação e 

reforma das instituições em países que passaram por períodos de violações graves e 

sistemáticas aos Direitos Humanos. Essas comissões não são órgãos jurisdicionais, isto é, não 

têm o poder de “dizer o direito”, como os órgãos do Poder Judiciário, embora muitas vezes 

seus relatórios possam recomendar julgamentos ou fornecer subsídios para futuras ações 

judiciais. Seu escopo é, em geral, o de esclarecer fatos obscuros ocorridos nos períodos de 

repressão e de traçar um panorama amplo dessa história, incentivando o debate franco em 

todos os níveis da sociedade, possibilitando às vítimas dos abusos, bem como aos seus 

familiares e às testemunhas, quebrarem o silêncio, conduzindo toda a sociedade a um 

processo de reconciliação com seu passado e suas instituições. Desde meados da década de 

1970, já foram estabelecidas no mundo diversas comissões da verdade, cada uma com suas 

peculiaridades e nomes às vezes diferentes, porém todas com o fim comum de buscar a 

verdade e construir uma memória do passado que ajude a consolidar a democracia. Foi o caso 

de países como Haiti, Equador, Argentina, Uganda, Sri Lanka, Guatemala, Chile, Peru e na 

África do Sul pós-apartheid. 
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A transição entre regimes políticos é um período de conflitos para qualquer nação, e a 

estabilização de um regime democrático não reside somente na abertura política, nas eleições 

livres e na anistia de presos políticos. Ao contrário, a consolidação de um verdadeiro Estado 

Democrático de Direito passa também pela elaboração social de seu próprio passado, da 

constituição de uma memória que permita a superação da cultura de violência institucional e 

que possibilite à sociedade restabelecer seus laços com o Direito, suas instituições e seus 

regimes políticos. O desfio da transição não é apenas um tema da ciência política, mas 

também de diversas ciências sociais, incluindo o Direito. Assim, o tema da Justiça de 

Transição, que começou a ser largamente discutido após as transições políticas no Leste 

Europeu, na América Latina e na Europa Meridional, permanece atual e relevante nas 

discussões jurídicas e políticas, sobretudo em países como o Brasil, que ainda convivem com 

traços de permanência das ditaduras vividas em sua história. Após um período de polêmicas 

discussões políticas, foi criada no Brasil, através da Lei 12.528/2011, a Comissão Nacional da 

Verdade (CNV). Sua instalação, em maio de 2012, representou um passo significativo na 

apuração dos crimes contra os Direitos Humanos praticados durante os períodos de ditadura. 

Durante o período de suas atividades, que se estendeu de maio de 2012 a outubro de 2014, a 

CNV colheu 1.116 depoimentos, dos quais 483 foram tomados em audiências públicas e 633, 

em sessões reservadas.  

Constituem o corpus deste trabalho transcrições de depoimentos prestados à CNV 

(corpus DEP), trechos de reportagens publicadas à época da ditadura (corpus JOR) e textos 

atuais retirados da internet, contendo expressões afeitas ao período estudado (corpus OP). O 

corpus DEP é formado por 300 depoimentos, sendo 67 prestados por agentes públicos do 

regime civil-militar, e 233 por vítimas civis e familiares de vítimas civis. Esse conjunto de 

depoimentos foi transcrito e disponibilizado na página da Comissão na internet; os demais 

depoimentos ainda não foram transcritos, e por isso a escolha recaiu apenas sobre esses 300, 

que consideramos, apesar disso, uma amostra contundente do total de depoimentos. Os 

depoimentos foram divididos em dois subcorpora: subcorpus AG, formado pelos 

depoimentos de agentes da repressão e subcorpus VIT, composto por relatos de vítimas. Para 

analisá-los, a pesquisa adota um recorte teórico-metodológico guiado pela Análise de 

Discurso Crítica Baseada em Corpus(BAKER, 2013; FLOWERDEW, 2014), promovendo, 

assim, uma interface entre o olhar teórico-crítico da Análise de Discurso Crítica de linha 

inglesa (FAIRCLOUGH, 1996, 2001a, 2001b, 2003, 2012; BLOMMAERT, 2005; CALDAS-

COULTHARD, 1996) e as ferramentas metodológicas da Linguística de Corpus (GERBER; 

VASILÉVSKI, 2007a, 2007b; TAGNIN; VALE, 2008; SARDINHA, 2000, 2006). 
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Desse modo, a dissertação se divide em cinco capítulos: o presente capítulo traz as 

primeiras considerações sobre o trabalho; o capítulo 2, chamado REVISÃO DA 

LITERATURA TÉORICO-METODOLÓGICA,delineia o panorama teórico do trabalho, 

apresentando questões sobre Linguagem e Direito, Linguística Aplicada Crítica e Análise de 

Discurso Crítica, Linguística de Corpus e Análise de Discurso Crítica Baseada em Corpus, 

procurando demonstrar as ferramentas e as etapas de análise propostas por essas teorias, e 

como elas se aplicam ao objeto de estudo escolhido. O capítulo 3 se intitula DIREITOS 

HUMANOS, DITADURA MILITAR E TRANSIÇÃO DEMOCRÁTICA NO BRASIL: 

A CONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA DO PASSADO DE CONFLITOS, e faz uma 

contextualização dos períodos de repressão vividos pelo Brasil, as graves violações aos 

Direitos Humanos perpetradas no período e a transição para o regime democrático. Em 

seguida, explica o mecanismo da Justiça de Transição, seus objetivos e instrumentos; faz, 

então, um breve histórico do surgimento da Comissão Nacional da Verdade e analisa seus 

pressupostos jurídicos. O capítulo 4, denominado AS DIMENSÕES TEXTUAL E 

DISCURSIVA: ANÁLISE DESCRITIVA E INTERPRETAÇÃO A PARTIR DE 

CORPORA LINGUÍSTICOS, retoma o tema da Linguística de Corpus, a fim de identificar 

os corpora da pesquisa, as ferramentas de análise , além de proceder à análise textual e à 

análise da prática discursiva, e a interpretação dos dados obtidos. Por fim, o quinto capítulo se 

chama MARCAS DA MEMÓRIA: ÚLTIMAS PALAVRAS, e apresenta as conclusões da 

pesquisa e questionamentos para o futuro. 

Pretende-se, assim, partindo dos pressupostos teóricos mencionados, aplicar a 

metodologia escolhida para explorar o objeto de pesquisa, deixando que o corpus fale sobre si 

e conduza o olhar do pesquisador através da análise. Como um trabalho permeado por 

diversas interfaces, que mobiliza fenômenos recentes e ainda em construção, esta pesquisa 

pretende ser um motor de encorajamento às pesquisas linguísticas a voltarem ainda mais seu 

olhar para o mundo real, a fim de auxiliar na compreensão em profundidade de determinados 

fenômenos sociais. O percurso analítico também não tem pretensões de receita infalível: 

aplicam-se, aqui, as teorias que mais se apresentam como eficazes para a tarefa proposta, 

agindo um pouco dentro da proposta “Let´s see and try on”, de Lankshear & Knobel (2013), 

que encoraja o pesquisador a se aproximar do objeto de pesquisa e experimentar uma 

interação dinâmica de conceitos, teorias e metodologias. Esta pesquisa pretende, assim, inovar 

sem perder o rigor científico e a preocupação ética, pressupostos para qualquer trabalho 

acadêmico. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA TÉORICO-METODOLÓGICA 
 

Produzimos a sociedade que nos produz. Ao mesmo tempo, não devemos esquecer 
que somos não só uma pequena parte de um todo, o todo social, mas que esse todo 
está no interior de nós próprios, ou seja, temos as regras sociais, a linguagem social, 
a cultura e normas sociais em nosso interior. Segundo este princípio, não só a parte 
está no todo como o todo está na parte. Isto acarreta consequências muito 
importantes porque, se quisermos julgar qualquer coisa, a nossa sociedade ou uma 
sociedade exterior, a maneira mais ingênua de o fazer é crer (pensar) que temos o 
ponto de vista verdadeiro e objetivo da sociedade, porque ignoramos que a 
sociedade está em nós e ignoramos que somos uma pequena parte da sociedade. Esta 
concepção de pensamento dá-nos uma lição de prudência, de método e de modéstia. 
(MORIN, 2003, p. 5) 

 
Um dos grandes desafios de uma atividade interdisciplinar é extrapolar fronteiras sem 

perder o cuidado metodológico, a responsabilidade social e a coerência. Não se trata apenas 

de aceitar contribuições de outras disciplinas: mais ainda, uma atitude interdisciplinar requer 

uma dose de ousadia para ser transgressiva, para ir além dos próprios limites, o que, muitas 

vezes, pode ser interpretado como “INdisciplina” (MOITA LOPES, 2006, p. 26) para os 

cientistas (e sobretudo os linguistas) mais tradicionais.  Greenblatt e Gunn (1992) utilizam 

uma metáfora militar para descrever esse essa postura transgressiva:  
O que está além da fronteira é um inimigo – cujas forças são temidas, cujo território 
é observado com olhar hostil. Esse olhar pode ter dentro de si mesmo o desejo, a 
inveja, a vontade de se apropriar, ou, alternativamente, a vontade de erradicar, 
destruir, reconstruir em um padrão melhor. (...) a fronteira é o ponto além do qual 
eles falam línguas, comem alimentos e adoram deuses que simplesmente são os 
nossos. (GREENBLATT; GUNN, 1992, p. 6) 
 

Mesmo sob críticas, diversos teóricos que tratam da chamada pós-modernidade3 

invocam a necessidade que tem a ciência de se refazer diante das contingências do mundo 

atual, de sua velocidade e multiplicidade, a fim de contemplar a vida social e seus atores, 

considerando-os em sua heterogeneidade e fluidez.  

                                                        
3 Pós modernidade, modernidade líquida, modernidade tardia (late modernity), entre outros, são conceitos usados 

para designar o período contemporâneo pós globalização, ressaltando o caráter múltiplo das identidades, a 
velocidade nas comunicações, entre outras características. São conceitos complexos, que não são partilhados 
por todos os teóricos. Um dos autores que mobiliza os conceitos de pós-modernidade e modernidade é Stuart 
Hall (1992). Já Giddens (1990) cita outros termos, mas trata o processo de transformação/superação da 
modernidade como “descontinuidade”, e explica: Today, in the late twentieth century, it is argued by many, we 
stand at the opening of a new era, to which the social sciences must respond and which is taking us beyond 
modernity itself. A dazzling variety of terms has been suggested to refer to this transition, a few of which refer 
positively to the emergence of a new type of social system (such as the "information society" or the "consumer 
society") but most of which suggest rather that a preceding state of affairs is drawing to a close 
("postmodernity," "post-modernism," "post-industrial society," "post-capitalism," and so forth).(GIDDENS, 
1990, p. 1-2). Em outra obra, usa o termo “modernidade reflexiva” (Giddens, Beck; Lash, 1997). Há ainda o 
termo “modernidade recente” (CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999), e outros. 
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Edgar Morin (2003) afirma que, até a metade do século XX, a maioria das ciências 

compartimentava os saberes, reduzindo o conhecimento do “todo” ao conhecimento das 

“partes”. Para ele, essa especialização abstrai os laços que unem o objeto ao seu meio, 

retirando-o de seu contexto e de seu conjunto e compartimento-o dentro das fronteiras da 

disciplina, as quais quebram a multidimensionalidade dos fenômenos. Morin ainda afirma que 

as duas revoluções científicas do século XX4 possibilitaram a elaboração teórica nos 

“interstícios das disciplinas”, que o autor considera como lugar de elaboração do “pensamento 

complexo”: 
 
O pensamento complexo é, portanto, essencialmente aquele que trata com a 
incerteza e consegue conceber a organização. Apto a unir, contratualizar, globalizar, 
mas ao mesmo tempo a reconhecer o singular, o individual e o concreto. (MORIN, 
2003, p. 21) 

 
Este trabalho apresenta uma proposta interdisciplinar para compreender seu objeto de 

estudo, que se inicia no contexto dos Direitos Humanos, ocorre por meio da interação entre os 

participantes das audiências e tomadas de depoimento, se concretiza através da palavra e do 

discurso, e produz significativos ecos na vida social. Um objeto tão múltiplo precisa ser 

tratado com uma abordagem transgressiva, e esse ponto de vista se alicerça no diálogo entre 

Direito, Linguística Aplicada Crítica (LAC), Análise de Discurso Crítica (ADC) e Linguística 

de Corpus(LC). 

Neste capítulo trataremos mais detalhadamente da abordagem teórico-metodológica 

para a compreensão do objeto, e das etapas da pesquisa. 

 

2.1 Linguagem e Direito 

 

De acordo com Berger e Luckmann (2003), o que dá estabilidade à conduta humana é 

a ordem social, entendida unicamente como um produto da atividade humana. Dentro dessa 

ordem, as ações humanas são moldadas em hábitos e padrões, que direcionam a atividade 

humana e se incorporam a um todo de instituições sociais: os tipos de ações e os tipos de 

atores, quando estabelecidos e partilhados historicamente e de forma recíproca entre os 

homens, formam aquilo que os autores chamam de institucionalização: as tipificações 

recíprocas de atores e ações, que exercem um controle da conduta humana. 

                                                        
4Sobre as duas revoluções citadas por Morin (2003, p. 20): a primeira trouxe a incerteza, com a termodinâmica, a 

física quântica e a cosmofísica; a segunda é a revolução sistêmica, que trouxe a organização nas ciências da 
terra e a ciência ecológica. 
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O que atribui significados a essas instâncias da vida cotidiana é a linguagem, e é 

através dela que esses significados são partilhados com os outros por meio da interação social. 

Os homens transmitem às gerações seguintes as suas formações sociais, as ideias e 

habilidades que fazem parte de sua cultura, a riqueza epistemológica social e os hábitos 

construídos no seio dessa cultura, que formam as instituições sociais. 

Uma das características que se tornaram basilares na organização social humana é o 

controle social da conduta dos indivíduos, e esse controle é produzido a partir de 

institucionalizações. (BERGER; LUCKMANN, 2003) Entre as diversas instituições sociais 

(família, Igreja, escola etc.), a que nos interessa de perto é o Direito, que, além de seu caráter 

de institucionalização, também deve ser entendido como produto social, transmitido entre 

pessoas e gerações como tendo uma realidade própria, exterior e objetiva, na medida em que 

se constitui de normatizações:prescrição de condutas institucionalizadas sujeitas a um poder 

coercitivo, através de um ordenamento jurídico. 

Entre os produtos culturais da modernidade, poucos se revelam tão arraigados à 

composição própria da sociedade quanto a constituição do chamado Estado de Direito e seus 

poderes e instituições. Desde a consagração da teoria da tripartição de poderes5, a percepção 

que se tem das estruturas organizadoras de uma sociedade está sobremaneira atrelada à noção 

de Estado de Direito e seu ordenamento jurídico (ZIPPELIUS, 1999 apud SARLET; 

MOLINARO, 2011), ao qual se subordinam os poderes de administrar, ditar as leis e julgar se 

os atos que a elas não se coadunam. Assim é que o Direito passou a exercer uma importância 

cabal nas relações e práticas sociais das sociedades atuais.  

O termo “Direito” pode se referir tanto a uma prática social, como ao conjunto de 

normas de controle social, ou ainda a princípios de moral e justiça, de acordo com a teoria que 

se adote para conceituá-lo. Partindo de uma perspectiva genealógica, Ewald (1986) afirma: 
 
O Direito não existe; aquilo que chamamos ‘direito’ é uma categoria do pensamento 
que não designa nenhuma essência, mas serve para qualificar certas práticas: 
práticas normativas, práticas de coerção (contrainte) e da sanção social (sem 
dúvida), prática política (certamente) e prática da racionalidade (também) (...); pode-
se determinar a priori o que é o direito, quais são as práticas que devem ser assim 

                                                        
5 Albuquerque (2011) afirma que essa teoria foi uma reação burguesa ao chamado Estado Absolutista, em que o 

monarca via-se como titular e executor de todas as funções estatais. Tal concentração de funções estatais em 
uma só pessoa foi vista, pelos doutrinadores políticos ligados ao ideário burguês dos séculos XVII-XVIII, como 
fonte dos males políticos da sociedade do século XVIII, fruto da irracionalidade e do despotismo. Movimentos 
como a Revolução Francesa e a luta pela independência dos EUA fizeram da separação das funções estatais a 
pedra-de-toque do chamado Estado Constitucional moderno, tanto que a Declaração dos Direitos do Homem e 
do Cidadão, de 1789, no Art. 16, afirma: “A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem 
estabelecida a separação dos poderes não tem Constituição” (Declaração de direitos do homem e do cidadão – 
1789. In: Biblioteca Virtual de Direitos Humanos da USP). 



22 
 

qualificadas, posto que isto depende daquilo que é reflexionado como direito no 
quadro de uma certa experiência jurídica (EWALD, 1986, p. 30 apud MACEDO JR, 
p. 7). 

 
Norberto Bobbio (2007) leciona que existem três concepções principais que se 

propõem a definir o fenômeno jurídico: uma que o considera um conjunto de normas de 

conduta geradas num processo que se vincula ao processo de institucionalização; outra que 

afirma ser o Direito uma instituição surgida no seio da sociedade ordenada e organizada; e 

uma terceira, que entende o Direito como uma relação intersubjetiva derivada de um acordo 

de vontades individuais.  

Sob uma perspectiva positivista, Bobbio (2007) conceitua a norma jurídica como 

sendo aquela cuja execução dentro da sociedade é garantida pela previsão de uma sanção 

institucionalizada, e imputa a essa norma três diferentes valores: a justiça, a validade e a 

eficácia. 

Qualquer que seja o ponto de vista adotado, existe um aspecto que é pertinente a 

qualquer das teorias que pretendam definir o fenômeno jurídico: o caráter social do Direito. 

Nesse sentido é o entendimento do jurista José de Aguiar Dias (1995):  
 
Seja dom dos deuses, seja criação dos homens, o direito tem como explicação e 
objetivo o equilíbrio, a harmonia social. Estivesse o homem sozinho no mundo, 
como seu primeiro habitante ou seu último sobrevivente, e não haveria necessidade 
de direito, por ausência de possibilidade de interpretação e conflito de interesses cuja 
repercussão na ordem social impõe a regulação jurídica, tendente à pacificação ou, 
pelo menos, à contenção desses conflitos. (DIAS, 1995, p. 730) 

 

No mesmo sentido é a afirmação de Miguel Reale: 
 
O Direito é, por conseguinte, um fato ou fenômeno social; não existe senão na 
sociedade e não pode ser concebido fora dela. Uma das características da realidade 
jurídica é, como se vê, a sua socialidade, a sua qualidade de ser social (REALE, 
2002, p. 2) 
 

Assim, partindo do ponto de vista de que o Direito é um fenômeno social, ele só pode 

ser entendido como participante de uma estrutura maior, que é a estrutura social, com a qual 

compartilha e da qual apreende sistemas ideológicos e de representação.  

Assim, existe um mecanismo ideológico subjacente a todo ordenamento jurídico, que 

põe em funcionamento as instituições de uma determinada comunidade, molda as condutas e 

institucionaliza os hábitos. O Direito deriva desse funcionamento ideológico e, ao mesmo 

tempo, se coloca como originário dele, na medida em que está constantemente reproduzindo, 

contestando ou modificando a própria ideologia que o subjaz. Isso é possível por causa de um 

dos elementos básicos do Direito: o poder coercitivo. 
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Segundo Bobbio (1995), o positivismo jurídico define o direito em função da coerção, 

colocando-a como elemento essencial e típico do direito, que remete a uma organização social 

que possui a força de modo eminente e exclusivo: o Estado6. Bobbio traz à baila a explicação 

do jurista alemão Thomasius (1655-1729), segundo a qual, entre as categorias de normas, 

apenas o Direito pode se valer mediante a força. Nesse sentido é a posição de Ihering (2002), 

que afirma que o Estado é a única organização social detentora do poder coercitivo. Por essa 

perspectiva, o Direito se coloca acima das demais instituições: ele as cria, legitima e 

conforma; ele separa condutas em permitidas ou proibidas, aprovadas ou reprovadas. Visto 

por essa perspectiva, o Direito está intimamente atrelado à noção de “poder”.  

O conceito de poder é complexo, com várias teorias conflitantes de poder e diversos 

usos e sentidos da palavra poder. Fairclough (1996) destaca três desses sentidos: poder para, 

poder sobre e poder por trás7. O primeiro possui um sentido mais geral, qual seja a 

capacidade ou habilidade que, em alguma medida, todos os homens têm, de provocar a 

mudança, como o poder de mudar as suas próprias formas de agir e de se comportar, aspectos 

do ambiente dentro do qual e sobre o qual eles agem, as ações e o comportamento de outras 

pessoas, e assim por diante. Porém, quando se trata das diferentes medidas de poder, entramos 

no âmbito do poder sobre, ou seja, as relações de poder entre as pessoas. É aí que a linguagem 

se insere como um aspecto crucial do poder: o poder comunicativo, isto é, o poder de 

controlar os outros em comunicação, em conversas, entrevistas, através da mídia etc. Esse 

poder tem um caráter dual: tanto é, em si, uma forma de poder sobre, quanto é um meio de 

exercer poder sobre as pessoas de uma forma mais geral (controlar seu comportamento e 

ações). Para Fairclough, o poder comunicativo, como uma forma de poder sobre, é exercido, 

procurado, concorrido ou combatido em eventos comunicativos reais, como é o caso do nosso 

objeto de estudo. Por fim, o que o autor chama de poder por trás é o que aparece nos eventos 

habituais, institucionalizados, e nas convenções ou práticas que podem moldar ou influenciar 

a ação de outros indivíduos. Muitos desses eventos são modos de interação linguisticamente 

convencionalizados, ou seja, têm aspectos linguísticos característicos que, em conjunto, os 

definem como gêneros. 

                                                        
6 De acordo com Müller (2003), Hegel problematiza essa questão e sua posição pode ser assim entendida: “Se a 

organização e a atuação eficiente do Estado, através do Direito, que é a condição da segurança mútua e da 
realização da liberdade singular, repousa sobre a universalização da coerção recíproca entre os indivíduos, ou 
esta incide num progresso ao infinito de relações coercitivas, como em toda progressão do condicionado à 
condição, ou ela implica um ponto inicial e supremo (um incondicionado) de coerção, (...) que não é ele mesmo 
ulteriormente coagido” (MÜLLER, 2003, p. 47). 

7 No original: “power to, power over, and power behind” 
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Já Foucault (1979), em sua obra Microfísica do Poder, entende o poder não como 

essência, mas um mecanismo que funciona e é exercido em cadeia: não está aqui ou ali, não 

está nas mãos de alguns e não pode ser apropriado como riqueza. Cada indivíduo detém um 

certo poder, o exerce e o veicula, e também sofre sua ação, dentro de suas redes. Os 

mecanismos de poder são, para o autor, materializados por meio dos sistemas socioculturais 

(religioso, políticos, jurídico, escolar...). 

Macedo Jr (1990) cita algumas oportunidades em que Foucault afirmou não ser um 

teórico do poder e não se interessar pelo poder como um problema em si (FOUCAULT, 1979; 

1978, p. 6; 1983, p. 207-208; 1984 apud MACEDO JR, 1990). A preocupação de Foucault 

não era com a ontologia ou a gênese do poder ou uma análise do poder, mas com a 

genealogia, ou seja, saber como as instituições e malhas do poder se formaram num dado 

momento histórico.  Além disso, em sua obra, sobretudo nas obras da genealogia, são 

exploradas as relações entre poder e conhecimento, poder e sistema jurídico, poder e 

linguagem. Poder, Estado, Direito, Discurso, tudo se relaciona dentro daquilo que Foucault 

(2008) chama de Formação Discursiva. Mais ainda, o discurso se insere nesse contexto como 

elemento constitutivo da vida social e determinante para a (re)produção e transformação dos 

inúmeros objetos sociais: “a linguagem significa a realidade no sentido da construção de 

significados para ela” (FAIRCLOUGH, 2001b, p. 66) 

Na vida social, aquele que se apodera do discurso se apodera do poder. Desse modo, a 

luta pelo poder se traduz na luta pelo discurso e, portanto, “o discurso é o poder a ser tomado” 

(FOUCAULT, 1984, p. 110 apud FAIRCLOUGH, 2001b, p. 77). Essa noção de centralidade 

do discurso despertou o interesse das diversas ciências sociais pela análise dos discursos, 

aproximando as ciências da linguagem das demais ciências sociais, sobretudo do Direito. 

Diversos estudos interdisciplinares surgiram e, pouco a pouco, as ciências da linguagem 

também passaram a se interessar pelo Direito, seus fenômenos, sua linguagem, seus 

operadores etc. 

As relações travadas entre o “mundo da Linguagem” e o “mundo do Direito” não se 

reduzem à questão do poder. Ao contrário, formam um campo extenso e riquíssimo para 

estudo, afinal, não existe Direito sem Linguagem. Afirma Rock (2011): 

 
O Direito é guiado, aplicado e trazido à vida através da linguagem. Em delegacias, 
cortes e prisões, por exemplo, o Direito sai do papel e invade a vida das pessoas, 
através da coleta e do uso de evidências em interrogatórios, acareações, audiências e 
através da comunicação das decisões. (ROCK, 2011, p. 138)8 

                                                        
8 Tradução Nossa 
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O Direito se concretiza pela linguagem, não apenas porque a lei é escrita, mas também 

porque toda atividade jurídica é exercida por meio da palavra. A lei nasce escrita e o Direito é 

posto em prática pela linguagem: a atividade de interpretação das leis é uma atividade 

linguística; o Poder Judiciário é o poder de dizer o direito; os eventos em que se pugna pelo 

Direito são eventos comunicativo – audiência, oitiva, interrogatório, prolatação de sentença 

etc.; além disso, os advogados do Direito usam como ferramenta a linguagem falada ou 

escrita, a retórica e a argumentação. 

De acordo com Calmon de Passos (2001), a linguagem está na essência do Direito: 
 
[...] o Direito, mais que qualquer outro saber, é servo da linguagem. Como Direito 
posto é linguagem, sendo em nossos dias de evidência palmar constituir-se de 
quanto editado e comunicado, mediante a linguagem escrita, por quem com poderes 
para tanto. Também linguagem é o Direito aplicado ao caso concreto, sob a forma de 
decisão judicial ou administrativa. Dissociar o Direito da Linguagem será privá-lo 
de sua própria existência, porque, ontologicamente, ele é linguagem e somente 
linguagem. (CALMON DE PASSOS, 2001, p.63-64) 

 
Um dos estudiosos da ciência do Direito que mais se aprofunda no estudo da 

linguagem é Tércio Sampaio Ferraz Júnior, filósofo do Direito e professor da Universidade de 

São Paulo (USP). Para Ferraz Jr. (2000), embora o Direito não se reduza à norma, a análise da 

norma jurídica é o elemento central para a interpretação e a aplicação do Direito; entretanto, 

sua proposta de análise não é meramente positivista, pois apresenta um caráter pragmático ao 

mobiliza as noções de interação, comunicação, valores e ideologia (Lemos, 2011). Interagir é 

comunicar-se e, nesse contexto, a comunicação ocupa um papel fundamental no Direito, tanto 

no que se refere à norma jurídica, que, em si, já é um fato linguístico – relação emissor-

ouvinte –, como também na sua aplicação prática – relação triangular entre as partes e o juiz 

(Ferraz Jr, 2000). Assim, sua teoria se propõe a tratar a norma jurídica a partir de uma 

perspectiva linguístico-pragmática9. 

Ferraz Jr. (2003) afirma ainda que o Direito, com seus procedimentos, favoreceu o 

surgimento de um grupo de indivíduos cujo papel social tem uma relação direta com a 

linguagem: 
[Os juristas] desenvolvem uma linguagem própria, com critérios seus, formas 
probatórias, justificações independentes. Começa, com isso, uma separação entre o 
exercício político, econômico, religioso do poder e o exercício do poder 
argumentativo: nasce e desenvolve-se a arte de conhecer, elaborar e trabalhar o 
direito (FERRAZ JR., 2003, p. 51) 
 

                                                        
9 O sentido de uma “análise pragmática” em Ferraz Jr é por ele descrito como aquela que define “o uso do termo 

tendo em vista a relação do termo por quem e para  quem o usa” (FERRAZ JR., 2003, p. 34) 
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Esse poder argumentativo é exercido em todas as instâncias do Direito, tornando-o um 

campo fecundo para investigações de base linguística e discursiva. Dentro da longa tradição 

da Linguística Geral na descrição de textos orais e escritos, relacionados a contextos diversos, 

já existia a análise de textos jurídicos e interações verbais na área do Direito, como 

exemplificam Mellinkoff (1963), Solan (1993), Tiersma (1999) e Heffer (2005) (apud 

JOHNSON; COULTHARD, 2010). No entanto, apenas recentemente as pesquisas linguísticas 

relacionadas às definições e aspectos da linguagem jurídica passaram a adquirir um caráter 

menos descritivo e teorético, e se voltaram para a abordagem de aspectos da realidade 

forense, a fim de investigar a consequência dos usos linguísticos nesses contextos, auxiliar na 

tomada de decisões, explicar mecanismos de poder, entre outros objetivos.  

Rock (2011) apresenta o termo “Linguística Forense” como uma expressão “guarda 

chuva” para diversas formas de pesquisas de base linguística em matéria legal, embora outras 

denominações também sejam comuns, como, por exemplo, Linguagem e Direito, Análise de 

Discurso Forense, Fonética Forense etc. Os objetos vão desde a análise de textos legais, 

jargões jurídicos, linguagem dos policiais e dos inquéritos, comunicação nas prisões, 

linguagem de empresas, das relações de consumo, enfim, tudo aquilo que é abrangido pelo 

mundo do Direito, até mesmo o fornecimento de evidências linguísticas para fins forenses, 

como autoria de textos, por exemplo, seja em investigações policiais ou processos judiciais 

(para os autores “puristas” esse seria o “linguista forense”, em sentido estrito, como uma 

espécie de testemunha qualificada, um perito)10. 

Seja qual for o objeto, pode-se dizer que área de estudos em Linguagem e Direito 

possui um caminho promissor, devido à relevância do seu propósito. Coulthard e Johnson 

(2010), na obra introdutória The Routledge Handbook of Forensic Linguistics, afirmam que: 

 
o que distingue, essencialmente, a Linguística Forense como uma subdisciplina à 
parte é o seu envolvimento com as consequências sócio jurídicas dos textos 
escritos e falados que descreve. (COULTHARD; JOHNSON, 2010, p. 14) 
 

Essa é a intenção desse trabalho: envolver-se com uma questão que é ao mesmo tempo 

tão controvertida e tão essencial numa sociedade marcada pela violência. É aproximar-se do 

objeto e estabelecer com ele uma relação eu-tu, em vez de uma relação eu-coisa11, adotando 

                                                        
10 Nesse sentido Almeida (2014), Olsson (2008), Coulthard (2012), Kredens (2012). 
11 Esses dois tipos de relação foram pensados por Martin Buber na obra Eu e Tu, na qual o filósofo atribui às 

relações humanas um triângulo, cujos vértices: o Eu, o Tu e o Isso: “a relação com o Tu é imediata” (BUBER, 
1977, p. 13); “o homem se torna EU na relação com o TU” (idem, p. 32); “o homem transformado eu EU que 
pronuncia o EU-ISSO coloca-se diante das coisas em vez de confrontar-se com elas no fluxo da ação recíproca” 
(ibidem, p. 33) 
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uma posição, perante a pesquisa, de que “nós somos o princípio e o fim de tudo o que se diz 

sobre o mundo” (SANTOS, 1989, P. 16) 

 

2.2 Linguística Aplicada Crítica e Análise Crítica de Discurso 

 

A Linguística Aplicada (LA) surgiu, originariamente, com o intuito de estudar a língua 

e a própria linguística com o escopo de intervir no mundo real, buscando soluções para 

problemas não só de ordem linguística, mas também social, cultural e educacional. Uma vez 

que a Linguística voltara-se para questões essencialmente teóricas, tendo em vista um falante 

ideal, afastando-se da realidade prática, era necessária uma ciência aplicada autoconsciente 

que pudesse intervir em questões reais, como ensino de línguas, política educacional, variação 

linguística, tradução, bilinguismo e outros problemas cotidianos que têm a linguagem como 

questão central. O arcabouço teórico da LA foi sendo construindo paulatinamente, tendo por 

princípio uma postura interdisciplinar; a disciplina foi criando seus modelos, paradigmas e 

suas próprias teorias, e hoje, após cerca 50 anos, já se estabelece como uma área frutífera no 

campo das ciências sociais. 

Diante de sua postura essencialmente reflexiva, a LA vive em constante processo de 

autoquestionamento. Essa atividade de repensar a si própria acabou levando à adoção, por 

parte de alguns Linguistas Aplicados (MOITA LOPES, 2006; CELANI, 1992; Rojo, 2006; 

PENNYCOOK, 2006) de uma postura ainda mais crítica, que amplia consideravelmente os 

limites de sua atuação e, em muitos casos, até rompe com os limites, promovendo o que 

Moita Lopes chama de “um processo transdisciplinar de produção de conhecimento” (MOITA 

LOPES, 2006, p. 97). Nascia assim a Linguística Aplicada Crítica, noção desenvolvida por 

Alastair Pennycook e apresentada na obra “A linguística aplicada dos anos 90: em defesa de 

uma abordagem crítica”, sob a justificativa de que a Linguística Aplicada não havia sido 

capaz de lidar com diversas condições de desigualdade, principalmente no que se referia à 

questão da autoridade/superioridade dos falantes nativos dentro do ensino de línguas. Ao 

buscar a solução para esse problema, ele descobriu diferentes áreas do trabalho crítico – 

Pedagogia Crítica, Análise Crítica de Discurso, Etnografia Crítica – e começou a questionar 

como essas abordagens poderiam ajudar (PENNYCOOK, 2001). 

A partir daí, surgiram diversos trabalhos que apresentavam um caráter crítico e 

transdisciplinar12, trazendo à tona questões problematizadoras, buscando a solução através de 

                                                        
12 Pennycook (2006) usa o termo “transdisciplinar”, por entender que as compreensões comuns de 

“interdisciplinaridade” ainda enxergam as disciplinas como espaços estáticos, e não dinâmicos. 
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alternativas mestiças e transgressivas13, e criando um novo campo de pesquisa (não sem 

despertar duras críticas14). De acordo com Pennycook (2006), 
 
(...) a LAC é bem mais do que a adição de uma dimensão crítica à LA. Ao contrário, 
possibilita todo um novo conjunto de questões e interesses, tópicos tais como 
identidade, sexualidade, acesso, ética, desigualdade, desejo ou a reprodução da 
alteridade, que até então não tinham sido considerados como de interesse em LA. 
(PENNYCOOK, 2006, p. 68) 

 

Entre essas abordagens críticas, o campo que nos interessa mais de perto é o da 

Análise de Discurso Crítica (ADC). Convencionou-se chamar de “crítica” a Análise de 

Discurso nascida a partir das preocupações dos britânicos Fowler, Hodge e Kress na obra 

Language and Control, de 1979, que buscavam o fazer científico como prática social 

transformadora da sociedade, concedendo o Analista do Discurso a tarefa de intervir diante de 

problemas sociais. A ADC pode ser definida como “um estudo de oposição às estruturas e às 

estratégias do discurso das elites” (MELO, 2009, p. 9) com vistas à formulação de propostas 

para os exercícios de “contrapoder”.  

Essas novas formas de abordagens foram possíveis por causa de uma mudança na 

maneira de encarar o fenômeno linguístico e de analisá-lo. De acordo com Fonseca (2014), 

até a época em que Harris publicou a obra Discourse Analysis, em meados de 1950, a unidade 

de análise linguística era a frase; Harris, porém, utilizou como unidade de análise estruturas 

linguísticas maiores que a frase. Seu trabalho influenciou outros autores, entre eles o filósofo 

Michel Foucault, segundo o qual a frase pertence ao plano da gramática, e o enunciado, ao 

plano do discurso (FOUCAULT, 2008). O conceito de Discurso em Foucault inspirou o 

nascimento de duas correntes diferentes de Análises de Discurso: a chamada AD de linha 

francesa, teorizada por Michel Pêcheux, e a AD de linha inglesa, que é a ADC. A primeira 

promove um encontro entre linguística, marxismo e psicanálise para explicar os processos de 

assujeitamento, trazendo como conceitos-chave o de ideologia em Althusser e o de Discurso 

em Foucault. Já a segunda se propõe a promover a crítica a problemas sociais através da 

análise linguística e da análise do problema no bojo da sociedade. 

Este trabalho toma como orientação o trabalho em ADC desenvolvido por Norman 

Fairclough em diversos trabalhos (FAIRCLOUGH 1992; 2001; 2003), que foi inicialmente 

                                                        
13 Para o termo “transgressivas” cf. Pennycook, 2006. Para os termos “mestiça (ou híbrida)”, cf. Pennycook, 

2006; Moita Lopes, 2006; Rajagopalan, 2006. 
14 Pennycook responde a uma série de críticas feitas à LAC, em: Pennycook,A. 2006. Uma linguística aplicada 

transgressiva. In: MOITA LOPES (ed.). Por uma linguística aplicada indisciplinar. São Paulo, Parábola, p. 67-
84 
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apresentado por CHOULIARAKI e FAIRCLOUGH (1999) na obra Discourse in late 

modernity. Sob influência da Teoria Social do Discurso e da Linguística Crítica, esse tipo de 

análise tem como objetivo analisar problemas sociais através do Discurso e, assim, intervir na 

realidade. Fairclough passa a chamar sua abordagem de Análise de Discurso Textualmente 

Orientada – ADTO (FAIRCLOUGH, 2001b). 

Quando falamos em Discurso, temos em mente o conceito de Discurso na obra 

Language and Power, de Fairclough, que pode ser entendido de maneira geral como sendo 

qualquer uso da linguagem falada ou escrita, concebido como prática social (FAICLOUGH, 

1989). No livro “Discurso e mudança social”, Fairclough (2001b) fala da dificuldade do 

conceito de discurso, em virtude das diversas perspectivas teóricas sobre o tema, e elenca 

alguns sentidos correntes do termo: 
 
Na linguística, ‘discurso’ é usado algumas vezes com referência a amostras 
ampliadas de diálogo falado, em contraste com ‘textos’ escritos. (...) Mais 
comumente, entretanto, ‘discurso’ é usado na linguística com referência a amostras 
ampliadas de linguagem falada ou escrita. (...) ‘Texto’ é considerado aqui como uma 
dimensão do discurso; o ‘produto’ escrito ou falado do processo de produção textual 
(...). Finalmente, ‘discurso’ também é usado em relação a diferentes tipos de 
linguagem usada em diferentes tipos de situação social (por exemplo, ‘discurso de 
jornal’, ‘discurso publicitário’, ‘discurso de sala de aula’, ‘discurso de consultas 
médicas’). 
Por outro lado, ‘discurso’ é amplamente usado na teoria e na análise social (...) com 
referência aos diferentes modos de estruturação das áreas de conhecimento e prática 
social. (FAIRCLOUGH, 2001b, p. 21-22) 

 
O autor também explica sua tentativa de reunir análise linguística e teoria social como 

resultado da combinação do sentido de discurso como constituinte e constitutivo das relações 

sociais (já apresentado por Foucault) com o sentido de texto e interação. E como resultado ele 

apresenta um conceito tridimensional de Discurso: ao mesmo tempo como texto, como 

interação (prática discursiva) e como prática social. Na obra “Discurso e mudança social”, 

Fairclough (2003) elenca algumas implicações desse conceito e dessa atitude de considerar o 

uso de linguagem como prática social e não como atividade individual ou situacional.  
 
Primeiro, implica ser o discurso um modo de ação, uma forma em que as pessoas 
podem agir sobre o mundo e especialmente sobre os outros, como também um modo 
de representação. Trata-se de uma visão do uso de linguagem que se tornou familiar, 
embora frequentemente em termos individualistas, pela Filosofia linguística e pela 
Pragmática linguística (LEVINSON, 1983). Segundo, implica uma relação 
dialética entre o discurso e a estrutura social, existindo mais geralmente tal 
relação entre a prática social e a estrutura social; a última é tanto uma condição 
como um efeito da primeira. Por outro lado, o discurso é moldado e restringido pela 
estrutura social no sentido mais amplo e em todos os níveis (...). Por outro lado, o 
discurso é socialmente constitutivo. Aqui está a importância da discussão de 
Foucault sobre a formação discursiva de objetos, sujeitos e conceitos. O discurso 
contribui para a constituição de todas as dimensões da estrutura social que, direta ou 
indiretamente, o moldam e o restringem: suas próprias normas e convenções, como 
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também relações, identidades e instituições que lhe são subjacentes. O discurso é 
uma prática, não apenas de representação do mundo, mas de significação do 
mundo, constituindo e construindo o mundo em significado. (FAIRCLOUGH, 2003, 
p. 90-91 grifo nosso) 

 
Uma das implicações mais trabalhadas pelo autor é a que considera a existência de 

uma relação dialética entre Discurso e estrutura social, por meio da qual o Discurso é 

construído pela realidade, mas também a constrói. A esse efeito “construtivo” do Discurso, 

Fairclough (1989) atribui três aspectos: a construção de “identidades sociais” e “posições de 

sujeito”, a que ele chama de “função identitária”; a construção das relações sociais entre as 

pessoas, chamada de “função relacional”; e a construção de sistemas de conhecimento e 

crença, que seria a “função ideacional”15. Para ele, esses efeitos construtivos do Discurso 

atuam em conjunto com os efeitos de outras práticas sociais, ou seja, essa construção não é 

resultado de um jogo livre de ideias, mas de práticas sociais enraizadas e institucionalizadas 

de forma concreta.  

O Discurso pode estar implicado em várias práticas, por exemplo, econômica, política, 

cultural e ideológica, mas não se reduz a apenas uma delas. Para a ADC, é a dimensão das 

práticas política e ideológica que mais interessa, por serem espaços de exercício e de luta pelo 

poder, agindo a primeira sobre as relações de poder, e a segunda sobre os significados de 

mundo dentro das relações de poder. 

Para tratar das questões que subjazem às práticas discursivas, Fairclough (2003) traz à 

tona o conceito de “interdiscurso” sugerido pela AD francesa como sendo uma complexa rede 

de formações discursivas que se apresenta como entidade estrutural dos eventos discursivos 

em lugar dos elementos, das partes – em lugar até mesmo da “língua” (no sentido de código). 

No entanto, ele prefere utilizar a expressão “ordem de discurso”, de Foucault, em vez de 

interdiscurso, para designar esse elemento discursivo das ordens sociais: 
 
As descrições de Foucault ressaltam a imbricação mútua do discursivo e do não-
discursivo nas condições estruturais da prática discursivas. Nesse sentido, as ordens 
de discurso podem ser consideradas como facetas discursivas das ordens sociais, 
cuja articulação e rearticulação interna têm a mesma natureza. (FAIRCLOUGH, 
2001b, p. 98-99) 

 
Apesar de utilizar a concepção de “ordem de discurso”, Fairclough (2003) dá a ela 

uma dimensão diferente, na medida em que utiliza uma abordagem diversa da de Foucault na 

definição do que seja o Discurso. O autor ressalta a importância do trabalho de Foucault para 
                                                        
15 Para a Linguística Sistêmica Funcional, as funções da linguagem fazem parte de sua organização básica. 

Halliday (1991) elenca três macrofunções que atuam simultaneamente nos textos: ideacional, interpessoal e 
textual. Fairclough (1992; 2003) se apropria dessa divisão e a modifica, dividindo a função interpessoal em 
identitária e relacional, e colocando a função textual como sendo parte da ação, e não uma função específica. 
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a teoria social do discurso em áreas de pouca influência da análise linguística, no entanto 

elenca uma série de incompatibilidades entre as duas abordagens: 

 

a) Foucault, em muitas obras, se preocupa com um Discurso específico, o das 

ciências humanas, enquanto a ADC se interessa por qualquer Discurso; 

b) Foucault não promove a análise de textos falados ou escritos, como faz a ADC, 

mas apenas enfatiza os domínios do discurso, como sujeitos, conceitos, condições 

de possibilidade e outros; 

c) o papel do Discurso na obra de Foucault não permanece o mesmo ao longo de sua 

obra, o que limita seu uso pela ADC. 

 

Fairclough (2001b) também diferencia a ADC da AD de linha francesa, declarando 

que a abordagem de Pêcheux não trata os textos de forma satisfatória e apresenta uma visão 

unilateral, da posição de sujeito como um mero efeito da Formação Discursiva. Para ele, “é 

negligenciada a capacidade dos sujeitos de agirem como agentes, e mesmo de transformarem 

eles próprios as bases da sujeição” (FAIRCLOUGH, 2001b, p. 56). Além disso, ele afirma 

que, na AD francesa, os textos são tratados como evidências para hipóteses apriorísticas sobre 

a reprodução das Formações Discursivas. A ADC, por sua vez, carrega em seu cerne a 

preocupação com o que é distintivo, com a transformação, a contestação, a reestruturação por 

meios das práticas. O que importa para o modelo de AD proposto por Fairclough não são 

somente as relações de poder, mas o modo como essas relações moldam/transformam o 

discurso, e como são moldadas/transformadas por ele. 

A Análise de Discurso Crítica estuda as interações sociais a partir da análise de textos, 

não de maneira puramente sociológica nem exaustivamente linguística, mas a partir da 

convergência entre esses pontos, ou seja, da relação do elemento linguístico com o elemento 

social. E de forma específica na ADTO, proposta por Fairclough, o foco recai sobre a 

mudança social a partir da mudança discursiva, no ponto em que ambas se implicam 

mutuamente. Nesse sentido, o autor explica que o discurso é semelhante a outras formas de 

prática social, no entanto, se distingue por ser especificamente discursivo. E ele apresenta as 

razões: 
 
(...) a prática discursiva manifesta-se em forma linguística, na forma do que referirei 
como ‘textos’, usando ‘texto’ no sentido amplo de Halliday, linguagem falada e 
escrita (Halliday, 1978). A prática social (política, ideológica, etc.) é uma dimensão 
do evento discursivo, da mesma forma que o texto. (...) Essas duas dimensões são 
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mediadas por uma terceira que examina o discurso especificamente como prática 
discursiva. (FAIRCLOUGH, 2001b, p. 99) 

 
O Discurso é prática discursiva, que se manifesta linguisticamente através dos textos; 

e prática discursiva é uma forma particular de prática social. Por isso, o modelo de análise 

discursiva de Fairclough (2003) envolve todas as dimensões do discurso, do texto à prática 

social. O modelo tridimensional, determinante na proposta de Análise de Discurso Crítica, 

expressa a tentativa de Fairclough (2003) de inter-relacionar três tradições de análise: a) a 

tradição textual e linguística; b) a tradição macrossociológica; e c) a tradição interpretativa ou 

microssociológica. Assim, além de teorizar sobre o Discurso, o autor desenvolve um quadro 

teórico apropriado para ser aplicado nas pesquisas em ciências sociais, no qual as três 

dimensões do Discurso são operacionalizadas, ou seja, incluindo análise dos textos, análise 

das práticas discursivas e análise das práticas sociais de forma integrada. Seu procedimento 

pode ser descrito como na figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No texto Critical discourse analysis as a method in social scientific research, 

Fairclough (2001a) promove uma descrição do seu método, ressaltando que não compreende 

o termo “método” como uma mera técnica ou ferramenta, mas sob uma perspectiva 

transdisciplinar, que se engaja de maneira dialógica com outras teorias e métodos sociais. Ele 

começa a expor seu paradigma analítico elencando os elementos que fazem parte de quaisquer 

práticas: 

 

Figura 1 - Procedimento de análise para cada dimensão do Discurso 
Fonte: Adaptado pela autora de Fairclough, 2001b, p. 101 
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a) Atividade produtiva; 

b) Meios de produção; 

c) Relações sociais; 

d) Identidades sociais; 

e) Valores culturais; 

f) Consciência; 

g) Semiose. 

 

Esses elementos estão dialeticamente relacionados (HARVEY, 1996 apud 

FAIRCLOUGH, 2001a). Se nos textos anteriores ele falava em linguagem, nesse texto ele 

amplia essa noção e passa a falar de semioses. Consequentemente amplia, também, a questão 

das relações dialéticas, afirmando que a ADC deve analisar as relações dialéticas entre 

semioses (das quais faz parte a língua) e outros elementos das práticas sociais, pois as 

semioses possuem um importante papel nos processos de transformação dentro da rede de 

práticas. Esse papel se desencadeia de três maneiras: como parte da atividade social inserida 

em uma prática; nas representações que os atores sociais fazem das práticas; e no desempenho 

de posições particulares. Este último é um elemento importante dentro da ADC, porque é o 

que possibilita o surgimento do “distintivo” no Discurso: 
 
As identidades de pessoas que operam em certas posições são apenas parcialmente 
determinadas pela prática em si. As pessoas de diferentes classes sociais, sexos, 
nacionalidades, etnias ou culturas, com experiências de vida diversas, produzem 
desempenhos distintos. (FAIRCLOUGH, 2001a, p. 310) 

 
É essa atuação da semiose que constitui os “gêneros discursivos”, conceito importante 

não só para a ADC. Mas para diferentes áreas de pesquisa em linguagem, como Linguística 

Aplicada, Linguística Textual, Análise do Discurso etc. Segundo Cavalcanti (2013), o 

interesse pelo estudo dos gêneros discursivos surgiu a partir da divulgação, nos meios 

acadêmicos, do texto “Gêneros do Discurso”, um manuscrito inacabado escrito pelo filósofo 

russo Mikhail Bakhtin, publicado postumamente em 1979, na obra “Estética da criação 

verbal16”. De acordo com Tzvetan Todorov, autor do prefácio, esse texto seria o início ou o 

plano de um livro que estudaria os gêneros do discurso, cujo projeto não foi realizado. Nele, 

Bakhtin alarga a concepção de gênero, que até então se aplicava apenas a textos literários e 

retóricos, para quaisquer enunciados relativamente estáveis, produzidos em todas as esferas de 

                                                        
16Aqui utilizamos a 2ª edição, de 1997, publicada pela Editora Martins Fontes, com tradução feita a partir do 

francês por Maria Ermantina Galvão G. Pereira. 
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atividade humana, cada uma comportando um repertório de gêneros do discurso que se amplia 

conforme a complexidade da ação. Isso resulta em uma enorme variedade de gêneros, com 

grande importância para todas as áreas de estudo da linguagem: 
 

(...) um trabalho de pesquisa acerca de um material linguístico concreto - a história 
da língua, a gramática normativa, a elaboração de um tipo de dicionário, a 
estilística da língua, etc. - lida inevitavelmente com enunciados concretos(escritos e 
orais), que se relacionam com as diferentes esferas da atividade e da comunicação: 
crônicas, contratos, textos legislativos, documentos oficiais e outros, escritos 
literários, científicos e ideológicos, cartas oficiais ou pessoais, réplicas do diálogo 
cotidiano em toda a sua diversidade formal, etc. É deles que os pesquisadores 
extraem os fatos linguísticos de que necessitam. Uma concepção clara da natureza 
do enunciado em geral e dos vários tipos de enunciados em particular (primários e 
secundários), ou seja, dos diversos gêneros do discurso, é indispensável para 
qualquer estudo, seja qual for a sua orientação específica. Ignorar a natureza do 
enunciado e as particularidades de gênero que assinalam a variedade do discurso 
em qualquer área do estudo lingüístico leva ao formalismo e à abstração, desvirtua 
a historicidade do estudo, enfraquece o vínculo existente entre a língua e a vida. 
(BAKHTIN, 1997, p.282) 

 

Fairclough (2001a) também alarga o campo de atuação dos gêneros discursivos, ao 

defini-los como as maneiras diversas de se construir a realidade social através das semioses. 

Desse modo, seriam exemplos de gêneros a conversação cotidiana, reunião, entrevista, 

notícia, comunicações oficiais, carta, romance, bilhete, aula, horóscopo, receita culinária, bula 

de remédio, lista de compras, cardápio de restaurante, inquérito policial, resenha, edital de 

concurso, piada, conferência, e-mail, sentença judicial, depoimento, entre uma infinidade de 

outros gêneros.  

Désirée Motta-Roth (2008) assevera que tanto o pensamento de Bakhtin como o de 

Fairclough influenciaram diversos estudos sobre a linguagem, e cita como exemplo: 

SWALES (1990) e BHATIA (1993), na área denominada English for Specific Purposes, uma 

espécie de análise instrumental; BAZERMAN (1988) e MILLER (1984), na escola americana 

da Sócio-Retórica; HALLIDAY e HASAN (1985/1989) e MARTIN (1985/1989), no campo 

da linguística sistêmico-funcional; e JEAN-PAUL BRONCKART (1999). Cavalcanti (2013) 

lembra também da influência do conceito de gênero de Bakhtin para os estudos de 

Maingueneau, na Análise do Discurso de linha francesa.  

No livro “Gêneros textuais: o que há por trás do espelho?”, Dell’Isola (2012) apresenta 

as concepções de gênero em diversos autores, que vão desde a definição a partir da 

comunicação, do uso sociolingüístico, da visão estruturalista, do seu papel nas semioses, até 

as definições mais discursivas do que seja o gênero. Apesar da variedade de definições, 

alguns elementos são comuns à maioria delas: a tipicidade, a estabilidade, o caráter de ação, a 
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relação com a realidade social e a manifestação em forma semiótica, mais fortemente, por 

meio da linguagem. Podemos, portanto, compreender os gêneros textuais como manifestações 

textuais cotidianas cujas propriedades são compartilhadas por um grupo social e seguem uma 

espécie de convenção implícita, segundo a qual os indivíduos as reconhecem. 

Não se trata meramente de formas pré-concebidas, como muito bem assevera 

Maingueneau: 
 
Os gêneros do discurso não podem ser considerados como formas que se encontram 
à disposição do locutor a fim de que este molde seu enunciado nessas formas. Trata-
se, na realidade, de atividades sociais que, por isso mesmo, são submetidas a um 
critério de êxito. (MAINGUENEAU, 2005, p. 65) 
 

O componente semiótico e o caráter de ação do gênero são essenciais para 

compreendermos o modelo analítico da ADC, conforme proposto por Fairclough, o qual 

iremos usar neste trabalho. A ação dos sujeitos faz emergirem os gêneros, nas diversas 

situações sociais, os quais organizam o comportamento (linguístico e não-linguístico) desses 

mesmos sujeitos e de outros. 

Cardoso (2012) explica que, na obra Discourse and social change, de 1992, 

Fairclough não explora a discussão sobre gêneros do discurso, apenas ressalta a questão da 

intertextualidade, ou seja, de como diferentes gêneros se relacionam, criando novos tipos de 

produção e interpretação, ou refletindo sobre eles. Sobre esse assunto, Motta-Roth (2008) 

exemplifica a ampliação dessa abordagem em Fairclough, através da quantidade de vezes em 

que o termo “gênero” aparece ao longo de sua obra: em Discourse and social change 

(FAIRCLOUGH, 1992), a palavra gênero apareceu em 21 páginas; em Analysing discourse: 

textual analysis for social research (FAIRCLOUGH, 2003), apareceu em 94 páginas. A 

autora afirma que uma maior abordagem sobre os gêneros implica uma melhor compreensão 

da relação texto/contexto e dos modos de controle social exercido pelo discurso, nos 

diferentes gêneros.  

A perspectiva de Fairclough nos amplia a compreensão de como os indivíduos agem 

por meio do gênero na prática discursiva, que envolve a produção, a distribuição e o consumo 

textual, sendo que a natureza desses processos varia de acordo com o tipo de discurso e com 

fatores sociais (FAIRCLOUGH, 2001a). Para ele, os atores sociais posicionados 

diferentemente veem e representam a vida social de modo distinto, com discursos distintos, 

uma vez que o discurso é constituído pela semiose na representação (incluindo a 

autorrepresentação) das práticas sociais. Na sua proposta de análise de discurso, determinados 

conceitos se entrecruzam:  
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a) A semiose como parte da atividade social constitui gêneros discursivos 

(FAIRCLOUGH, 2001a); 

b) A semiose, no desempenho dos diversos papéis sociais, constitui os estilos 

– maneiras de ser, identidades, em seu aspecto semiótico (FAIRCLOUGH, 

2001a); 

c) A prática social é o motor das realizações humanas, que articula ações, 

relações, sujeitos e discursos. (FAIRCLOUGH, 2003) 

d) As práticas sociais interrelacionadas de maneira particular constituem a 

ordem social (FAIRCLOUGH, 2001a); 

e) O aspecto semiótico de uma ordem social é o que se pode chamar de 

‘ordem de discurso’ – uma estruturação social da diferença semiótica e das 

relações entre os vários modos de construir sentido, ou seja, os diversos 

discursos e gêneros (FAIRCLOUGH, 2001a); 

 

A obra de Fairclough em que seu “modelo17” de análise fica mais bem consolidada a 

partir da obra Analysing Discourse – textual analysis for social research, na qual Fairclough 

(2003) afirma o seguinte, sobre a ADC:  
 
Não se trata de reduzir a vida social à linguagem, afirmando que tudo é discurso – 
não é isso. Antes, é uma estratégia analítica dentre muitas, e frequentemente faz 
sentido usar a análise de discurso em conjunto com outras formas de análise 
(FAIRCLOUGH, 2003, p. 2, tradução nossa). 

 
A grande contribuição da ACD de Fairclough é o ponto de vista de transformação 

social através do discurso, a possibilidade de emancipação de minorias e grupos 

marginalizados, a partir da compreensão do papel da linguagem como prática social. Ela 

descreve “quem escreve textos para quem, por que, em quais circunstâncias de poder e 

ideologia” (MEURER, 2007, p. 93 apud CARDOSO, 2012, p. 27). O objetivo da proposta é 

refletir sobre mudanças sociais contemporâneas, em esfera local e global, sobre as práticas de 

emancipação em estruturas sociais estabilizadas. 

Fairclough (2005) afirma que a ADC é mais do que um método, é uma perspectiva 

teórica sobre a língua. E Bakhtin afirma:  
 
A língua, a palavra, são quase tudo na vida do homem. Essa realidade polimorfa e 
onipresente não pode ser da competência apenas da linguística e ser apreendida 
apenas pelos métodos linguísticos. (BAKHTIN, 1997, p. 346) 

                                                        
17 Cf. ressalva feita anteriormente sobre o termo “modelo” em Fairclough, 2001b. 
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A ADC requer um ponto de vista transdisciplinar, e é com esse olhar que iremos 

analisar os depoimentos que constituem o corpus deste trabalho. Por isso a necessidade de se 

adotar uma postura metodológica complementar, tarefa que aqui será realizada pela 

linguística de corpus de pela Análise de Discurso Crítica baseada em corpus. 

 

 

 

2.3 Linguística de Corpus 

 

corpus 
cor.pus  
sm (lat corpus) 1 Reunião de documentos dados e informações sobre um assunto. 2 
Toda a obra atribuída a um escritor. 3 Ling Conjunto de material recolhido e bem 
delimitado no tempo e no espaço apto a servir para a descrição linguística 
(MICHAELIS, 2009). 

 

O recurso que iremos utilizar para proceder à análise do objeto deste trabalho é a 

Linguística de Corpus (LC). A citação em epígrafe, extraída do Dicionário Michaelis de 

Português Online, mostra que o sentido mais recorrente do termo corpus é o de conjunto ou 

corpo de documentos. No entanto, o verbete apresenta, na entrada 3, uma ideia do que seja um 

corpus para a atividade de pesquisa linguística: a definição engloba a coleta de material 

linguístico (“material recolhido”), a delimitação do material (“bem delimitado no tempo e no 

espaço”) e a finalidade de sua utilização (“descrição linguística”). Sob uma perspectiva mais 

específica, BIDERMANN (2001, p. 79) afirma que um corpus constitui “um conjunto 

homogêneo de amostras da língua de qualquer tipo (orais, escritos, literários, coloquiais, 

etc.)”, escolhidas como modelo de um fenômeno linguístico predeterminado, cuja análise 

permita ao pesquisador ampliar o conhecimento das estruturas linguísticas dentro desse 

fenômeno. 

O advento do computador, devido à sua grande memória e capacidade de 

armazenamento, teve e tem um papel central na mudança de olhar sobre o que vem a ser um 

corpus. O crescimento dos estudos na área, hoje reunidos sob a denominação do que se 

costumou chamar de Linguística de Corpus (LC), e o surgimento de ferramentas 

computacionais cada vez mais modernas aplicadas a esses estudos, transformaram o conceito 

de corpus, que passou a ser usado com o sentido de coletânea de textos em formato 

eletrônico, compilada segundo critérios específicos,  considerada representativa de uma língua 
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(ou da parte sob análise),  destinada à pesquisa. À definição encontrada no Dicionário 

Michaelis e a muitas outras, como a de Bidermann (2001), acrescentou-se a característica do 

formato eletrônico dos textos. Sinclair (2005), um dos pioneiros da LC, define corpus como: 
uma coleção de peças de texto em idioma em formato eletrônico, selecionados de 
acordo com critérios externos para representar, na medida do possível, uma língua 
ou variedade linguística como fonte de dados para a pesquisa linguística 
(SINCLAIR, 2005, p. 16, tradução nossa). 

 

2.3.1 O corpus linguístico 

 

A definição atual de corpus implica três elementos essenciais, na visão de Fonseca 

(2014): a) coleta criteriosa de textos, b) investigação da linguagem por meio de evidências 

empíricas com vistas à pesquisa linguística, e c) dados extraídos com o auxílio do 

computador. No mesmo sentido é a opinião de Diana Santos, que veio aperfeiçoando sua 

definição de corpus ao longo do tempo: inicialmente, entendia corpus a inter-relação de três 

elementos: a) conjunto de textos; b) conjunto de informações que marcam/classificam esses 

textos; e c) uma interface que permita consultar ambos os conjuntos (Santos, 1998). Segundo 

a autora, em 2006 ela produzira uma definição mais precisa: “um corpo é uma coleção 

classificada de objectos linguísticos para uso em Processamento de Linguagem 

Natural/Linguística Computacional/Linguística” (SANTOS, 2006 apud SANTOS, 2008, P. 

45).  

Santos (2008) explica os termos uso, objetos linguísticos18e classificadas: o primeiro 

pode ser um estudo, medição, teste ou avaliação; já o segundo engloba as diversas variedades 

textuais e unidades linguísticas, como frases, palavras, notícias, entrevistas, verbetes de 

dicionário, citações, sentenças judiciais, peças processuais, filmes, imagens com legendas, 

traduções, correções, entre uma infinidade de outras. O terceiro termo, por fim, pode se 

referir: aos parâmetros de coleta (quais categorias considerar), à escolha em si (alguns textos, 

todos, uma amostra), ao tipo do fenômeno recolhido, aos seus constituintes (sintáticos, 

semânticos, discursivos, fonológicos, lexicográficos etc.), ou à avaliação do material 

(interpretações, julgamentos, quando houver). 

Percebe-se, através das definições citadas, que um corpus linguístico não é uma mera 

coleção de textos, uma vez que sua coleta destina-se a um fim específico. Para que um 

determinado conjunto de dados linguísticos possa ser considerado um corpus, devem-se 

                                                        
18Na publicação da obra consultada, foi mantida a grafia do português europeu, utilizada pela autora. Aqui 

utilizamos tal grafia apenas nas citações diretas. 
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observar algumas características: a) ser constituído de textos autênticos e naturais, escritos por 

falantes nativos (exceto quando se trata de corpus de aprendizes ou na área de tradução); b) 

ser coletado segundo critérios predefinidos, com o propósito de ser objeto de estudo 

linguístico; c) conter textos em formato eletrônico, que permitam a utilização dos recursos 

computacionais; e d) ser representativo da língua ou variedade em estudo (Sardinha, 2004). 

Acerca da composição dos corpora, Vasilévski (2007a) destaca que os dados de um corpus 

são naturais, pois são coletados em situações reais de uso da língua, sem que haja qualquer 

intenção de pesquisa na produção dessas amostras. No entanto, a seleção dos textos que o 

compõem não é natural: existe uma finalidade de pesquisa linguística no momento da escolha, 

e os critérios de seleção obviamente interferem no resultado. Por isso deve haver cuidado na 

seleção a fim de garantir que os resultados não sejam conduzidos ou distorcidos pelo 

pesquisador. 

Em relação ao propósito de um corpus, pode-se dizer que a primeira tarefa do 

pesquisador que quer utilizar um corpus linguístico é definir o que se quer estudar. “O mais 

importante em um corpo é saber o que fazer com ele, como usá-lo e para que tarefas ele é 

útil” (SANTOS, 2007, p. 46). Estabelecido o objetivo, usa-se o corpus para conhecer o 

fenômeno, medi-lo, testar ou avaliar uma hipótese sobre esse fenômeno, uma teoria ou um 

método, e/ou criar algo novo, como dicionários, materiais para ensino de línguas, sistemas, 

jogos e outros. 

 

2.3.2 A Linguística de Corpus – origem e pressupostos 

 

O estudo ou a pesquisa com base em corpus linguístico não é novidade. Segundo 

Sardinha (2004), desde a Antiguidade já se encontravam corpora, por exemplo, o “Corpus 

Helenístico”; na Idade Média faziam-se conjuntos de citações da Bíblia. Durante os séculos 

XVIII e XIX, explica Murakawa (2001), foram elaborados dicionários com base em corpus, 

como o “Vocabulário Portuguêz e Latino”, publicado pelo Padre Rafael Bluteau em 1728, que 

utilizou, como exemplares de uso linguístico para seus verbetes, aproximadamente 406 obras 

de autores dos séculos XV a XVII, tornando-se o primeiro dicionário a se basear em um 

corpus. A autora cita, também, o “Dicionário da Língua Portugueza”, de António de Morais e 

Silva, publicado em 1789, cujos verbetes também foram extraídos de um corpus constituído 

de obras de autores portugueses dos séculos XIV ao XVIII. 

Já em tempos mais recentes, em 1960, Quirck escreveu o texto Towards a description 

of English usage, que apresentava o Survey of English usage, o primeiro centro de pesquisa da 
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Europa a desenvolver pesquisas usando corpora, nos moldes que originaram os corpora 

atuais, levando a cabo o projeto de um corpus não computadorizado, compilado em Londres a 

partir de 1959, o Survey Corpus. Iniciado bem antes do desenvolvimento da computação 

moderna e da ampliação do acesso aos computadores, os dados do Survey Corpuseram 

gravadosem fitasde rolo (fitas para gravadores antigos, chamados gravadores de bobina ou de 

carretel); depois tudo era transcrito à mão, e os textos eram datilografados, armazenados e 

anotados19 em cartões de papel. Milhares de conjuntos dessescartões foram detalhadamente 

anotadoscom estruturas gramaticaise arquivados de acordo elas. Claro que o pesquisador 

precisava fazer uma visita aos arquivos doSurvey para efetuar suas pesquisas (ABOUT THE 

SURVEYOF ENGLISH USAGE, 2015). 

Também no início da década de 1960, foi criado o Projeto Brown Corpus, na Brown 

University, nos Estados Unidos, com o intuito de elaborar um corpus eletrônico com 

quinhentas amostras de textos representativos do inglês americano usado em 1961, cada um 

com pelo menos duas mil palavras. Em 1980 foi estabelecido o Projeto COBUILD (Collins 

Birmingham University International Language Database), que recebe esse nome por ter 

surgido de uma parceria entre a Collins Publishers e a Universidade de Birmingham, na 

Inglaterra. Liderado pelo Professor John Sinclair, o projeto desenvolveu um corpus eletrônico 

com exemplares da Língua Inglesa em uso na década de 1980. O Corpus tornou-se a maior 

compilação dedados em Língua Inglesa em todo o mundo, usado para analisar a forma como 

as pessoas realmente usam a linguagem20. 

Com o avanço da tecnologia de computação, os estudos com base em corpus 

linguísticos tiveram um grande desenvolvimento a partir da década de 1980, na Europa, e, 

mais tarde, em outros países, incluindo o Brasil, consolidando, embora com 

heterogeneidade,o vasto campo da Linguística de Corpus (LC). Vera Vasilévski, organizadora 

do livro “Um percurso para pesquisas com base em corpus” ao lado de Regina M. Gerber, 

afirma que a LC é uma metodologia, uma “sistematização desenvolvida, mas ainda em fase de 

expansão e aprimoramento” (VASILÉVSKI, 2007a, p. 45). Mas o que vem a ser exatamente 

Linguística de Corpus? 

Tony Berber Sardinha, professor da PUC-SP e um dos maiores expoentes da 

Linguística de Corpus no Brasil, apresenta a seguinte definição:  
 

                                                        
19Anotação é a inserção de informações sobre o corpus, a fim de facilitar a análise (TEIXEIRA, 2007, p. 117) 
20 Informações extraídas do website do COBUILD. Disponível em: 

http://www.collins.co.uk/page/The+History+of+COBUILD Acesso em 01 out 2015. 
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[A Linguística de Corpus] é a área de estudos que trata da Coleta e da exploração de 
corpora, ou conjunto de dados linguísticos textuais coletados criteriosamente, com o 
propósito de servirem para a pesquisa de uma língua ou variedade linguística 
(SARDINHA, 2004, p. 3) 

 
A Linguística de Corpus se dedica à compilação e à análise de corpora, colocando à 

disposição do pesquisador uma quantidade e variedade de textos que eram inacessíveis ou 

impossíveis de se explorar sem as tecnologias de computação. É "o estudo da língua com base 

em exemplos autênticos da língua em uso" (MCENERY e WILSON, 1996, p. 1 apud 

FONSECA, 2014, p.61). E nessa tarefa, a LC não está sozinha: para Vasilévski (2007a; 

2007b), aliadas à Linguística de Corpus estão a Linguística Computacional e a Estatística, que 

contribuem com os modos de compilar, tratar e interpretar os dados de um corpus, formando 

o que a autora chama de “trio metodológico” (VASILÉVSKI, 2007b, p. 63).  

Atualmente, as pesquisas em LC podem ser agrupadas em quatro áreas principais 

(KENNEDY, 1998; TAGNIN, 2008; SARDINHA, 2004; SILVEIRA E LIMA, 2008): 

a) a compilação de corpus, como é o caso de diversos projetos de construção de 

corpora em língua portuguesa, alguns já disponíveis, outros em andamento. Ex: o 

projeto COMET, sediado na USP-SP; o projeto ALIPI, da UNESP de São José do 

Rio Preto; o Lácio-Web, criado pelo NILC (Núcleo Interinstitucional de 

Linguística Computacional) da USP de São Carlos; o COMPARA, mantido pelo 

centro de estudos chamado Linguateca, em Portugal; 

b) o desenvolvimento de ferramentas para a compilação, processamento e análise de 

corpora, que é uma tarefa da Linguística Computacional. São exemplos de 

ferramentas o programa WordSmith Tools, o Corpógrafo, que é uma ferramenta 

online para compilação e exploração de corpora; e o programa AntConc, que será 

usado neste trabalho, entre diversos outros; 

c) a descrição de fenômenos linguísticos, que é a aplicação dos resultados de análise 

de um corpus para descrever, explicar, fazer generalizações ou propor teorias 

sobre uma língua, uma variedade linguística, um tipo especializado de linguagem 

etc.; 

d) a aplicação de corpora para fins específicos, como construção de dicionários 

(como é o caso do pioneiro dicionário COBUILD), sistemas de detecção de plágio 

(ex.: CEDEÑO, 2008), sistematização de terminologias (ex: ALMEIDA  e 

CORREIA, 2008), etc.  

Todas essas pesquisas partem de uma perspectiva eminentemente prática, norteada 

pela ideia de que as reflexões sobre a natureza e o funcionamento das línguas devem advir da 
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observação de dados concretos, do uso real da língua. Essa é uma perspectiva empirista, que 

já havia sido adotada entre as décadas de 1930 e 1950, por Leonard Bloomfield, nos Estados 

Unidos, e J. R. Firth, na Inglaterra. (RAJAGOPALAN, 2007). 

A partir da década de 1950, os postulados da gramática gerativo-transformacional e da 

teoria gerativista de Chomsky trouxeram o racionalismo para o campo da linguística, 

combatendo duramente o empirismo. Para Chomsky, a linguagem é uma capacidade inata que 

tem o ser humano de falar e entender uma língua. Segundo Fischer (2003), Chomsky defende 

essa tese do inatismo em diversas produções acadêmicas, como “Linguística Cartesiana”, em 

que se apropria do pensamento do racionalista francês René Descartes (1595-1650), que dizia 

que, se uma criança fosse criada entre lobos, ela não desenvolverá a linguagem; mas quando 

voltasse ao convívio humano, aprenderia a falar; do contrário, um macaco criado apenas entre 

humanos jamais desenvolveria a linguagem, pois esta não lhe é inata. Com essa tese, 

Chomsky mudou radicalmente a localização do objeto de estudo da linguística: para os 

estruturalistas a língua era algo externo ao homem, mas para ele o foco era a capacidade inata 

da linguagem, dentro de todos os homens.  

Além do objeto, o gerativismo também influenciou nos métodos da linguística: em vez 

de descrever as línguas como se apresentam na fala ou nos textos, para Chomsky a tarefa do 

linguista deveria ser descrever algebricamente a língua, a partir de esquemas abstratos e não 

de dados colhidos em situações de uso. Passou da visão indutiva à dedutiva: em vez de 

procurar as particularidades de cada língua, dever-se-ia buscar as características universais, 

marcas da origem comum das línguas no cérebro humano. (Fischer, 2003) 

Rajagopalan (2007) afirma que, para os gerativistas, a análise de uma determinada 

língua deve ser feita após a formulação de uma teoria a respeito do que seja a língua em 

sentido geral e abstrato; nesse caso, os dados concretos serviriam apenas para ratificar um 

conceito universal de língua. O autor critica a teoria gerativista, afirmando que os dados com 

que trabalha “passam pela peneira de um critério restritivo chamado relevância” 

(RAJAGOPALAN, 2007, p. 36). Já na LC, qualquer generalização ou teorização só pode ser 

feita a posteriori. É um empreendimento empírico por excelência – os dados obtidos com a 

observação da linguagem têm primazia sobre as teorizações. É um ponto de vista que encara a 

língua como algo em construção, que está sendo constantemente trabalhado, aperfeiçoado, 

adequado e, portanto, sujeito a modificações, ainda que paulatinas e imperceptíveis. 

Apesar de ter suas bases bem definidas e estar apresentando um crescimento nas 

últimas décadas, a Linguística de Corpus nem sempre teve reconhecimento e aceitação. Ao 

contrário, no início sofreu (e ainda hoje sofre) duras críticas, sobretudo dos gerativistas. “A 
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evidência contida em corpora foi ignorada, rejeitada, e descaracterizada até que a sua 

importância ficou óbvia demais para ser retirada da mesa de discussões.” (SINCLAIR, 2004 

apud SHEPHERD, 2009, p. 155). As principais críticas feitas à LC recaem sobre as seguintes 

questões, sintetizadas por Sinclair (2004 apud SHEPHERD, 2009)  

 um corpus não é um exemplo exato da língua;  

 os textos de um corpus nem sempre estão “corretos”; 

 elementos frequentes nem sempre são elementos importantes; 

 mesmo um corpus muito grande não é capaz de representar o todo da língua. 

 

Em relação a essas críticas, consideramos interessante apresentar a posição de Garrão 

(2006) sobre a questão da parcialidade dos dados de um corpus. A autora se vale da teoria dos 

“jogos de linguagem” do filósofo Wittgenstein, a qual implica estar, qualquer descrição 

linguística, sempre condicionada à parcialidade, pois o estudo da linguagem, para ele, também 

é um desses jogos; dessa forma, nenhum estudo pode ser completo, ou definitivo, pois os 

jogos de linguagem pressupõem possibilidades infinitas. A autora cita um trecho da obra 

“Investigações Filosóficas, de Wittgenstein (1979): 
 
[...] (e com quantas casas ou ruas, uma cidade começa a ser  cidade?) Nossa 
linguagem pode ser considerada como uma velha cidade: uma rede de ruelas e 
praças, casas novas e  velhas, e casas construídas em diferentes épocas; e isto  tudo 
cercado por uma quantidade de novos subúrbios com  ruas retas e regulares e com 
casas uniformes (WITTGENSTEIN, 1979 apud GARRÃO, 2009, p. 139) 

 
O linguista americano Charles Fillmore reconhece que nenhum corpus, mesmo que 

seja grande, é capaz de trazer informações sobre todos os fenômenos de uma língua, sobre 

todo o léxico ou sobre toda a gramática; por isso, ele advoga ser imprescindível que a 

Linguística de Corpus e a Linguística teórica trabalhem juntas, quando possível (Fillmore, 

1992). Os dados trazidos pelo corpus, por serem naturais, não correspondem ao que é 

considerado “correto”, do ponto de vista normativo, ou “gramatical21”, do ponto de vista da 

gramática internalizada que pressupõem os gerativistas. Labov (1975 apud Xiao, 2008) já 

demonstrou que as intuições do falante sobre o que é ou não é gramatical nem sempre 

refletem sua gramática internalizada. Porém o que é mais relevante para a LC é que esses 

dados fornecem evidências daquilo que os falantes consideram aceitável em sua língua, e isso 

é que constitui a língua viva, em uso. 

                                                        
21 Chomsky define o conceito de gramatical como sendo “tudo que é bem formado e aceitável. Tudo que não 

rompe com a estrutura da língua”. (CHOMSKY, 1965 apud VARGAS JÚNIOR, 2013) 
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Ainda sobre as críticas que são feitas à LC, Rajagopalan (2007) transcreve um trecho 

de uma entrevista de Chomsky a József Andor, na qual o gerativista afirmou: 
 
A Linguística de Corpus não quer dizer nada. É como, digamos, se um físico 
decidisse ou a física e a química decidissem que, em vez de se basear em 
experimentos, eles filmariam tudo que acontece no mundo real e colecionariam 
videoclipes de tudo o que ocorre, e, com base nesses videoclipes, tirariam suas 
generalizações ou seus insights. Bem, você sabe muito bem, as ciências não 
funcionam dessa maneira. (ANDOR, 2004, p. 97 apud RAJAGOPALAN, 2007, p. 
34) 

 
Ao contrário da concepção de Chomsky, para a Linguística de Corpus é justamente 

esse empreendimento, de coletar e analisar dados reais de uso da língua, que torna esse campo 

de investigação tão instigante e revolucionário, capaz de penetrar “nas partes da linguagem 

inacessíveis a outras gramáticas” (OWEN, 1993 apud RAJAGOPALAN, 2006, p. 161). O 

objetivo da LC, como sugere VASILÉVSKI (2007a, p. 46), é “averiguar o desempenho da 

língua em seu dinamismo natural”, por isso rejeita a pesquisa com dados artificiais, criados 

especialmente para análise. Não há, na LC, teorias que lhe sirvam de base: as teorias são 

usadas para auxiliar o pesquisador no refinamento e na interpretação dos resultados. O corpus 

ensina. Esse pensamento resta muito bem articulado na seguinte afirmação de Fillmore:  
 
Cada corpus que eu tive a chance de examinar, ainda que pequeno, me ensinou fatos 
que eu não poderia imaginar descobrir de nenhum outro modo22(FILLMORE,1992, 
p. 35, tradução nossa). 
 
 

2.3.3 LC: metodologia ou teoria? 

 

Não há consenso entre os linguistas sobre o estatuto da LC: se é uma abordagem, uma 

metodologia ou uma nova disciplina. Autores como McEnery e Wilson (1996apud Sardinha, 

2004), Scott e Tribble (2006apudSHEPHERD, 2009), Vasilévski, (2007b), e outros, veem a 

LC apenas como uma metodologia e explicam que seu repertório de ferramentas é aplicável a 

várias disciplinas e orientações teóricas, como lexicografia, sociolinguística, estudos 

sistemáticos do uso da língua, tradução, linguística aplicada, ensino de línguas, 

processamento de língua, Linguística Forense, detecção de plágio, análise de autoria de textos 

etc.  

                                                        
22 No original: “...Every corpus that I’ve had a chance to examine, however small, has taught me facts that I 

couldn’t imagine finding out about in any other way.” (Fillmore, C.J. “Corpus linguistics” or “Computer-aided 
armchair linguistics”. In Svartvik, Jan (ed.) Directions in Corpus Linguistics, Proceedings of Nobel Symposium 
82, New York: Mouton de Gruyter, 1992, 35-60) 
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Biber et  al. (1998) também entendem que a LC pode ser aplicada a praticamente  

qualquer área de investigação linguística; porém usam a expressão “abordagem”. Mais restrita 

do que essas concepções é a de Kennedy (1998), para quem LC não pode ser vista como uma 

teoria da linguagem, mas apenas como fonte de exemplos ou evidências.Interessante é a 

posição da autora portuguesa Diana Santos (2008). Para ela, a denominação mais apropriada 

seria Linguística com Corpos23, e não Linguística de Corpus, uma vez que, para ela, o corpo é 

a ferramenta, o utensílio para se estudar a língua, e não o objeto.Outros autores ampliam um 

pouco a visão sobre o tema e consideram que a LC vai além de um conjunto de técnicas. É o 

caso de Bernardini et al. (2003), que afirmam que a LC se estabeleceu firmemente como área 

de pesquisa e como metodologia; Sardinha e Almeida (2008), que a definem como uma área 

interdisciplinar de estudos.Para Leech (1992 apud VASILÉVSKI, 2007b), a LC não é apenas 

uma nova metodologia, mas também uma nova abordagem filosófica. Rajagopalan afirma que 

a LC “proporciona um olhar radicalmente distinto sobre a linguagem” (RAJAGOPALAN, 

2007, p. 23). 

Sardinha (2004) pondera: 
[...] a Linguística de Corpus não se resume a um conjunto de ferramentas. Assim, se 
entendermos metodologia como um modo típico de aplicar um conjunto de 
pressupostos de caráter teórico, então a Linguística de Corpus pode ser vista como 
uma metodologia, pois traz consigo algo mais do que simplesmente o instrumental 
computacional. [...] Outra razão pela qual a Linguística de Corpus não é uma 
metodologia é o fato de seus praticantes produzirem conhecimento novo, muito do 
qual de caráter contestatório de práticas e preceitos correntes... (SARDINHA, 2004, 
p. 36-37) 

 

Nossa posição é a de que a LC é um campo de estudos de caráter eminentemente 

transdisciplinar e, por isso, a depender do tipo de estudo que é empreendido, ela pode ser 

usada como metodologia, com um repertório de técnicas e ferramentas aplicáveis a diversas 

orientações teóricas, e também pode ser usada como área de investigação sobre a língua, 

capaz de produzir suas próprias teorias. Vasilévski (2007a; 2007b) afirma que a LC permite 

duas maneiras de se desenvolver uma interpretação do fenômeno estudado: com base na 

intuição do pesquisador, que depois irá confrontá-la com os resultados da análise, podendo 

aceitá-la ou rechaçá-la; e não usando hipóteses predeterminadas, nem mesmo as intuitivas.  

Ao citar essas duas formas de abordagem, a autora está se referindo à distinção feita 

por Tognini-Bonelli (2001) entre pesquisa com base em corpus (corpus-based) e dirigida pelo 

corpus (corpus-driven). A primeira utiliza os dados do corpus para explorar uma teoria, 
                                                        
23 Santos (2008) defende o uso do termo em português “corpo” (plural “corpos”) ou de outra palavra 

“genuinamente portuguesa” que seja pensada pela comunidade de especialistas de todas as variantes, “e não 
servilmente adoptada de outra língua” (SANTOS, 2008, p. 43-44) 
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hipótese ou formulação prévia sobre a língua, com o intuito de validá-la, refutá-la ou testá-la. 

Sob esse ponto de vista, a LC é uma metodologia, que utiliza o corpus como fonte de 

exemplos e os quantifica em frequência e extensão, a fim de testar uma hipótese. A segunda 

abordagem, dirigida pelo corpus, não parte de nenhuma premissa ou hipótese, mas se deixa 

guiar pelos resultados para só então elaborar uma interpretação deles. Visa, portanto, à 

observação de fenômenos como padrões e frequências léxico-gramaticais, da qual pode surgir 

uma hipótese, que pode levar à generalização. Nesse caso, a LC não seria apenas um método, 

mas sim uma teoria da linguagem, cujas hipóteses advêm unicamente do corpus. De acordo 

com Xiano (2008), a abordagem dirigida pelo corpus arroga-se o estatuto de “paradigma”, 

segundo o qual toda uma linguagem pode ser descrita. 

Santos (2008) denomina a abordagem corpus-driven como “exploratória”, ou seja, 

aquela que explora o corpus, procurando coisas interessantes para mais tarde estudar; e 

denomina a corpus-based como “experimental”, aquela em que o pesquisador já parte de uma 

hipótese. Essa hipótese pode ser o produto de uma teoria já existente, ou mesmo da intuição e 

da curiosidade do pesquisador. 

Há autores, no entanto, que entendem que ambas as abordagens se complementam e 

devem ser usadas, sempre que possível em apoio uma à outra (XIANO, 2008; 

STORJOHANN, 2005; PEIXOTO, 2014); e outros consideram até que, na prática, essa 

divisão não existe (GRIES, 2010b apud MEYER, 2014). Santos (2008) afirma que a maior 

parte dos estudos empreendidos em Linguística de Corpus possuem componentes de ambas as 

abordagens. É importante observar, também, que um estudo pode nascer dirigido pelo corpus 

e, conforme vão se achando informações relevantes, vai-se teorizando sobre os achados e, 

com base nisso, fazem-se novas pesquisas, já com base em uma hipótese. Também de modo 

contrário, um estudo baseado em corpus pode ter uma hipótese prévia, mas os resultados de 

análise podem informar que tal hipótese é falsa; nesse caso, o pesquisador pode recomeçar e 

utilizar suas buscas para, partindo delas, interpretar os resultados, criando uma nova teoria. 

Assim, em muitos casos, ambas as abordagens se encontram no percurso da análise. Neste 

trabalho, a LC será usada como uma metodologia, e não como uma teoria sobre a língua. 

Pretendemos nos deixar levar por aquilo que o corpus pode ensinar; entretanto, a própria 

análise que será feita antes da análise linguística, ou seja, as análises das dimensões de prática 

social e prática discursiva, conforme a proposta de Fairclough, já funcionarão como uma 

formulação prévia, convidando, assim, a pesquisa a percorrer os caminhos da pesquisa com 

base em corpus, ou seja, corpus-based. 
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Mas como a análise com base em corpus é conduzida? Primeiramente, é necessário 

distinguir duas formas de análise: quantitativa e qualitativa. O aspecto qualitativo se refere à 

frequência e à probabilidade do uso de elementos da língua, com o auxílio da Linguística 

Computacional e da estatística. Através disso, podem ser determinados padrões de ocorrência 

de uma palavra ou de um sintagma, de formas e tempos verbais, de determinados significados 

assumidos por uma expressão. Não se trata apenas de contar palavras. O conhecimento lexical 

do corpus analisado é essencial à compreensão daquilo que é frequente, e também (e 

sobretudo) daquilo que é distintivo; entretanto, a análise vai muito mais além. Santos (2008) 

ensina que o corpus traz determinados dados que não estão no léxico; por exemplo, uma 

construção que ocorre mais frequentemente com um tempo verbal; um verbo que coocorre 

mais com sujeitos humanos; um adjetivo usado como nome; uma tendência à nominalização 

etc. “O corpo é para investigar a língua em contexto” (SANTOS, 2008, p. 54). 

Noções como frequência e probabilidade normalmente são bastante insólitas para 

quem trabalha com Ciências Humanas e Sociais. Mas a aplicação desses termos à Linguística 

não é tão complexa quanto possa parecer, de início. Para a LC, a linguagem é vista, além de 

outras coisas, como um sistema probabilístico, ou seja: embora alguns traços linguísticos 

sejam teoricamente possíveis, eles não ocorrem com a mesma frequência, e o fato mais 

importante nisso, para a LC, é o de que essas diferenças não são aleatórias; existe uma ligação 

com o contexto. Para Biber et al. (1998), os traços linguísticos variam de forma sistemática 

em relação aos gêneros textuais de contextos comunicativos específicos.  

Quando se fala em “traços linguísticos”, tem-se em mente o chamado “princípio 

idiomático”, formulado por Sinclair (1991), que alega que a linguagem possui uma 

naturezanão aleatória. Segundo esse princípio, a língua apresenta uma grande quantidade de 

expressões ou frases pré-construídas, que são selecionadas naturalmente pelos falantes de 

forma única, ou seja, a escolha de um elemento implica na escolha do outro, apesar de 

parecerem escolhas segmentadas. A linguagem é vista como sendo formada por itens lexicais, 

que possuem uma maior “tendência”de associar a algumas palavras do que a outras. Esse 

encadeamento de itens pode ser formado por dois, três, cinco ou até mais elementos e cada 

grupo lexical é chamado de “n-grama” (n-gram), em que “n” representa a quantidade de 

elementos que ele possui. Em determinados gêneros ou contextos, determinados n-gramas 

possuem maior chance de ocorrer; por isso é que os estudiosos da LC afirmam que a 

linguagem é probabilística. Para Sinclair (1996), a construção do sentido não se dá com base 

nas palavras isoladas, mas surge de “cosseleções” particulares de palavras. Essas “unidades de 
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sentido”, também chamadas pelo autor de “itens lexicais24” podem ser formadas por apenas 

uma palavra ou por uma combinação de palavras escolhidas simultaneamente. Os itens 

lexicais são constituídos a partir de cinco categorias de cosseleções (Sinclair, 1991): palavra-

núcleo (core word), colocação (collocation),coligação (colligation), preferência semântica e 

prosódia semântica. 

Palavra-núcleo é a parte invariável do item lexical. Constitui-se de uma determinada 

palavra ou de uma polipalavra (multiword), que é uma combinação de palavras que se juntam 

simultaneamente e produzem um único significado, diferente dos significados dessas palavras 

isoladamente. Ex: ano-luz, mesa redonda, lua de mel, de fato etc. Associados à palavra núcleo 

podem vir outras palavras específicas ao contexto, que são os colocados (collocates). A 

colocação (collocation) é a coocorrência de palavras (ou grupo de palavras) com maior 

frequência do que o esperado pelo simples acaso. O termo collocates foi usado primeiramente 

por Firth, que criou o ditado: “Você conhece uma palavra pelas companhias que ela 

mantém25” (FIRTH, 1957, p. 179 apud Cheng, 2015, p. 2, tradução nossa). A coligação 

(colligation), termo também apresentado por Firth (1957), refere-se às relações entre palavras 

no nível gramatical, isto é, às associações com determinadas classes. A preferência semântica 

trata das relações entre itens lexicais e campos semânticos, quando determinados itens 

parecem “preferir” determinadas áreas conceituais. Já a prosódia semântica está relacionada à 

coocorrência frequente de um item lexical com outros itens que expressam um significado 

valorativo em particular; ou seja, é  o fato de certos sinônimos serem usados com valores 

diferentes. Por exemplo, Sardinha (2004) cita um estudo que ele fez com as palavras 

‘consequência’ e ‘resultado’, que mostrou que ‘consequência’ tem prosódia negativa, como 

em ‘consequência de seus atos’, e ‘consequência do terremoto’, enquanto ‘resultado’ é neutro 

ou positivo, como em ‘resultado da pesquisa’ (SHEPHERD, 2009). 

Na constituição das unidades de sentido, o núcleo e a prosódia semântica são 

componentes obrigatórios, enquanto a colocação, a coligação e a preferência semântica são 

opcionais. Sinclair (1996) exemplifica essa questão usando a expressão naked eye (a olho nu), 

que ficaria assim descrita: 

 

 

                                                        
24 Segundo Greaves and Warren (2010), Sinclair usa as expressões “units of meaning”, “lexical items” e 

“meaning-shift units” para o mesmo fenômeno. 
25 Traduzido por Shepherd (2009, p. 154) como: “se conhece uma palavra pelas companhias com as quais ela 

anda” 
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Esses conceitos algumas vezes são tratados sob denominações diferentes por outros 

autores. Procuramos utilizar, aqui, uma descrição mais próxima possível da proposta de 

Sinclair (1991), conforme citado por Cheng (2015), Shepherd (2009), Sardinha (2004), 

Vetchinnikova (2012) e Hunston (2002). 

Apesar de utilizar termos da estatística e de se valer de ferramentas eletrônicas, a 

análise baseada em corpus não é meramente uma análise quantitativa. De modo diverso, esta 

é tão importante quanto a análise qualitativa dentro da pesquisa em LC, pois qualquer análise 

e interpretação dos dados de um corpus tem que ir do nível mais simples ao mais complexo e 

considerar elementos qualitativos, como sentido, contexto, discurso etc. Os resultados 

estatísticos favorecem uma análise qualitativa mais aprofundada. No livro Analysing 

Discourse – textual analysis for social research, Fairclough (2003) menciona a possibilidade 

de utilização da análise baseada em corpus nas análises de discurso. Ele afirma que sua 

proposta de uma análise textual detalhada é uma forma de análise social qualitativa, um 

trabalho mais intensivo sobre o texto, e pode ser aplicada de forma mais produtiva a amostras 

de material linguístico, do que a grandes quantidades de texto. Porém, essa “quantidade” de 

material varia de acordo com o nível de análise linguística: pode se concentrar apenas em uma 

pequena quantidade de aspectos do texto, ou em várias características simultaneamente, de 

modo que a análise quantitativa oferecida pela Linguística de Corpus pode ser útil como 

forma de complementar a análise qualitativa. 

Foi essa perspectiva que encorajou autores como Paul Baker (2005); Stubbs (1996); 

Shepherd (2010); Krishnamurthy (1996); J. Flowerdew (1997); L. Flowerdew (1998; 2008); 

Charles, Pecorari and Hunston (2009), entre outros, a aproximar esses dois tipos de análise, 

utilizando a LC em estudos sobre o discurso, sobre cultura, identidade, poder e outras 

questões sociodiscursivas. Assim, surgiu uma nova forma de abordagem dentro da Análise de 

Quadro 1 - Aspectos do item lexical "naked eye" 
Fonte: VETCHINNIKOVA, 2012, p. 7 
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Discurso Crítica, que é a chamada Análise de Discurso baseada em corpus (corpus-based 

discourse). Essa será a abordagem metodológica que iremos usar neste trabalho. 

 

2.4 Análise de Discurso baseada em corpus 

 

A Análise de Discurso Crítica (ADC) e a Linguística de Corpus (LC) podem parecer 

incompatíveis à primeira vista. De fato, elas tendem a divergir no que concerne à abordagem 

dos seus objetos: enquanto a LC se concentra em padrões recorrentes de estruturas menores, 

como palavras e frases, a ADC prioriza o texto inteiro e seu contexto de 

produção/distribuição/consumo, identificando padrões que vão além de frases e parágrafos. 

No entanto, essas áreas têm muito em comum, por exemplo: 

 ambas tomam, como ponto de partida, exemplos de ocorrências naturais de 

discursos, amostras autênticas da língua em uso;  

 ambas procuram identificar padrões recorrentes nesses textos;  

 ambas relacionam suas conclusões aos contextos sociais, intelectuais ou 

ideológicos em que o discurso se desenrola; 

 ambas partem de uma visão crítica;  

 ambas consideram o caráter não aleatório do discurso; 

 ambas combinam abordagens teóricas e metodologias alternativas, de forma 

transdisciplinar, etc. 

Em decorrência dessas aproximações, cada vez mais, então, as abordagens se 

enredam, na prática da pesquisa linguística. Fonseca (2014) cita diversos autores que se 

servem da LC para desvendar ideologias subjacentes a textos e discursos, a começar pelo 

próprio Fairclough (2000), além de J. Flowerdew (1997); Caldas-Coulthard e Moon (2010); 

McEnery, Xiao e Tono (2006); Partington (2003); Baker (2005); e Baker e McEnery (2005). 

A autora afirma: 
 
Tais estudos buscam ultrapassar os limites de descrição formalista da linguagem e 
procuram entender a relação do discurso com os contextos de situação e cultura, 
norteados por ferramentas eletrônicas capazes de oferecer contribuições à análise 
social. A LC, em seu potencial transdisciplinar, é uma metodologia que, aliada às 
teorizações da ADC (também transdisciplinar), permite 'ver a realidade' a partir de 
componentes textuais de análise inseridos na e interpretados a partir da conjuntura 
sociopolítica em que o discurso foi produzido, mediado. O princípio da ADC de que 
escolhas (lexicais, textuais, discursivas) não são aleatórias é alavancado a partir das 
ferramentas de LC que permitem que sejam reunidos de forma sistemática e 
organizada elementos linguísticos que revelam escolhas de sentidos para fins de 
interpretação. (FONSECA, 2014, p. 64) 
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Para a ADC, a produção e a interpretação dos sentidos se baseiam nas “ordens de 

discurso”, através de esquemas de classificação pré-construídos e naturalizados de forma a 

não serem percebidos (tornam-se inconscientes). Os discursos, por sua vez, são caracterizados 

e diferenciados por aspectos de seu vocabulário, por suas relações semânticas, pelas ideias 

neles pressupostas, e também por seus aspectos gramaticais. Mesmo que discursos diferentes 

usem o mesmo vocabulário, eles o fazem de forma diferente: para Fairclough (2003), o 

mapeamento dessas diferenças deve focar nas relações semânticas, e uma das formas de se 

fazer isso é por meio dos colocados. E afirma que o modo mais efetivo de se explorarem os 

padrões de colocação é através da análise de corpora com grandes massas de texto, com o 

auxílio do computador. A LC teria, nesse contexto, a tarefa de auxiliar a ADC no sentido de 

trazer à tona aquilo que não é óbvio no discurso, que não salta aos olhos do pesquisador 

(Fonseca, 2014). A LC tem um grande potencial de desenvolvimento no campo da Análise de 

Discurso, como defendeu Lynne Flowerdew:  
 
A complexa sinergia de métodos, abordagens e ferramentas possibilitou uma 
aproximação entre os dois campos [LC e ADC], não estando mais a linguística de 
corpus flutuando pelas margens da análise do discurso, mas sim assumindo um 
papel central.  (FLOWERDEW, 2014, p. 183).  
 

Um exemplo interessante dessa aproximação é apresentado por L. Flowerdew (2008), 

na obra Corpus-based analysis of the problem-solution pattern, em que a autora examina o 

padrão “Problema-Solução” em relatórios escritos por profissionais e estudantes. Ela usa a 

análise das palavras-chave (keywords) para caracterizar as mudanças na estrutura desse 

gênero, que diferenciam a escrita do especialista e do aprendiz. 

Existem diversas abordagens dentro da LC, que podem ser usadas para se investigar os 

fenômenos do discurso. Charles et al. (2009) citam a distinção feita por Conrad (2002) entre 

quatro tipos desses estudos: 

a) estudos que examinam uma característica da linguagem em uso;  

b) estudos da  realizações de uma função da linguagem;  

c) estudos de uma variedade linguística; 

d) estudos que registram as ocorrências de uma característica linguística ao longo 

de um texto.   

Como se vê, na Análise de Discurso Baseada em Corpus não há apenas uma maneira 

de analisar e de interpretar os padrões linguísticos, e dentro de cada uma dessas técnicas, é o 

pesquisador que faz seu recorte, impõe suas fronteiras, afinal, como afirma Baker (2006), os 

dados do corpus não interpretam a si próprios: é o pesquisador que atribui sentido aos seus 
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achados e que postula as razões dos fenômenos encontrados. O corpus assume um papel 

essencial na Análise de Discurso, mas, ao mesmo tempo, esta não se resume àquele, pois o 

corpus não é um fim em si mesmo, nem a única fonte de dados. 

A associação com a Linguística Computacional e com a estatística permite o manejo 

de um grande número de textos e fornece precisão nos resultados. Esse aspecto quantitativo 

confere aos métodos da LC uma objetividade que limita as inclinações ou preferências do 

pesquisador (embora não as exclua). Quando se está diante de apenas um texto, é mais fácil 

selecionar, mesmo que de forma inconsciente, aqueles aspectos que vão ao encontro de ideias 

preconcebidas; do contrário, quando se examinam centenas de textos, as características e os 

padrões vão emergir sem que haja um comprometimento na seleção (Baker, 2006). 

Nessa interface entre os dois campos de estudo, a ADC se insere como complementar 

à LC no que se refere ao aspecto qualitativo, por se posicionar nesse caminho entre o estudo 

linguístico (análise textual/análise da prática discursiva) e o estudo das práticas sociais em que 

aquele se age, criando, (re)produzindo, mantendo ou mesmo transformando relações de poder 

e posições hegemônicas. De acordo com Fonseca:  
 
A ADC essencialmente percorre diferentes níveis de análise abordando o texto, sua 
produção e recepção, intertextualidade e contexto social, aliando estudos textuais 
nos níveis: micro (sintaxe, léxico), meso (produção e consumo do texto, relações de 
poder) e macro (relações do texto estudado com outros textos) (FONSECA, 2014, p. 
43). 
 

É importante ressaltar que discursos hegemônicos nem sempre se manifestam através 

de palavras ou padrões linguísticos. Baker (2006) chama a atenção para conceitos que são 

partilhados de modo tão inconsciente que não precisam ser ditos, pois as pessoas já estão 

cientes; o autor ressalta a necessidade de o pesquisador estar atento a essas “ausências”: 
Às vezes o que não é dito ou escrito é mais importante do que aquilo que está lá. 
Um discurso hegemônico pode estar em sua forma maispoderosa quando ele não 
precisa nem mesmo ser invocado, porque ele é simplesmente presumido (BAKER, 
2006, p. 19) 

 

Percebe-se, aqui, que a análise com base em corpus tem um longo alcance, por 

possibilitar o exame de uma vasta gama de textos e por incluí-los em sua totalidade no 

corpus, preservando seu contexto, podendo, inclusive, ser anotado com referências à sua 

produção, distribuição e consumo. Entretanto, tal perspectiva de análise não é exaustiva, 

como não o é qualquer forma de análise linguística (BAKER, 2006); e nem se trata de uma 

receita que se segue para alcançar um resultado exato. Em todas as etapas existe uma dose de 

decisão do pesquisador: na  formulação de perguntas, no recorte durante a construção do 
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corpus, na decisão das ferramentas que serão usadas, na interpretação etc. Por isso é 

imprescindível que o pesquisador esteja atento aos fenômenos que são frequentes, mas 

também aos que são raros; o que torna o texto distintivo, o que está por detrás, enfim: a 

atividade interpretativa não pode ser empreendida por qualquer máquina, por ser uma tarefa 

essencialmente humana. Nesse sentido é que a Análise de Discurso baseada em corpus busca 

conduzir o pesquisador para além das estatísticas, levando-o a interrogar sempre seu objeto e 

sua conduta, buscando o melhor caminho para agir social e politicamente por meio de sua 

pesquisa. 

 

2.5 Etapas e metodologia da pesquisa 

 

A análise que será empreendida neste trabalho recai sobre os discursos que constroem 

a memória da ditadura militar no Brasil. De maneira mais específica iremos analisar os 

discursos veiculados nos depoimentos prestados por vítimas e agentes da repressão à 

Comissão da Verdade. A configuração dos discursos se ancora na perspectiva tridimensional 

de Fairclough (2003), já explicitada no capítulo anterior, ou seja, do discurso como texto, 

como prática discursiva e como prática social.  

A análise parte da afirmação de Fairclough (2012) de que toda prática inclui, numa 

relação dialética, os seguintes elementos: atividades, sujeitos e suas relações sociais, 

instrumentos, objetos, tempo e espaço, formas de conscientização, valores, discurso. Com 

base nesses elementos, o autor sugeriu uma estrutura analítica para a ACD, esquematizada nas 

seguintes etapas: 
 

1. Dar ênfase em um problema social que tenha um aspecto semiótico. 
2. Identificar obstáculos para que esse problema seja resolvido, pela análise: 

a. Da rede de práticas no qual está inserido; 
b. Das relações de semiose com outros elementos dentro das práticas 

particulares em questão; 
c. Do discurso (a semiose em si): 

i. Estrutura analítica: a ordem de discurso; 
ii. Análise interacional; 

iii. Análise interdiscursiva; 
iv. Análise linguística e semiótica; 

3. Considerar se a ordem social (a rede de práticas) em algum sentido é um 
problema ou não; 

4. Identificar maneiras possíveis para superar os obstáculos; 
5. Refletir criticamente sobre a análise (1-4). 

(FAIRCLOUGH, 2012, p. 311-312) 
 

Nesse modelo, o autor harmoniza elementos relacionais – isto é, aqueles que dão conta 

da relação do discurso com outras práticas e outros discursos– e elementos dialéticos, que são 
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aqueles que analisam alternativas ao problema social escolhido. Ele associa um exame 

negativo a um positivo, ao diagnosticar o problema e buscar solucioná-lo, respectivamente. 

Essa perspectiva dialética é uma postura extremamente cara à ADC: 
 
Na condição de ciência social crítica, a, ADC tem objetivos emancipatórios e 
focaliza os chamados “perdedores” dentro de certas formas de vida social – os 
pobres, os excluídos socialmente, aqueles que estão sujeitos a relações opressivas de 
raça e sexo, e assim por diante (FAIRCLOUGH, 2012, p. 312)  
 

Essa característica está na base do estágio 1, que é a seleção do problema no qual se 

baseará a análise. Escolhido o problema, devem-se apontar os empecilhos à sua solução, por 

meio de uma apreciação crítica da semiose na sua relação em si e com as demais práticas e 

demais semioses, e também por meio de uma avaliação da própria ordem social, pois, muitas 

vezes, é ela mesma o maior entrave à superação de alguns problemas (estágios 2 e 3 da 

análise). No estágio 4, são vislumbradas as possibilidades de mudança dos discursos e 

através dos discursos; e, ao final, a análise se torna reflexiva ao questionar seus próprios 

limites e contribuições. 

Ao integrar a ADC à Linguística de Corpus, Paul Baker (2013) propõe uma adaptação 

desse quadro analítico de Fairclough, incluindo a necessidade de considerar facetas como 

história, política, cultura, etiologia e outras na identificação dos problemas e estratégias de 

solução. Além disso, como etapas de análise das semioses (estágio 2 de Fairclough), Baker 

(2013) estabelece a fixação das perguntas de pesquisa e dos critérios de compilação do 

corpus, e a análise linguística do corpus com base em frequência de palavras, padrões 

linguísticos, palavras-chave, linhas de concordância, identificando possíveis temas de 

interesse que ali se avultam. Tais análises conduzirão, inevitavelmente, à formulação de novas 

hipóteses ou perguntas, pois o próprio corpus é capaz de fazer saltar aos olhos do analista do 

discurso elementos para os quais ele não havia se atentado.  

Fonseca (2014) aplica as propostas analíticas citadas em seu trabalho de análise dos 

discursos de relatos de parto normal após cesárea, promovendo, para tanto, uma síntese das 

recomendações nelas expressas, em um conjunto de 5 passos, que são os mesmo que iremos 

seguir nesta pesquisa. Desse modo, nosso quadro analítico pode ser assim expresso: 

 

ETAPA AÇÃO 
1)  Seleção de um problema social 
2)  Definição de perguntas de pesquisa e critérios para compilação do corpus. 
3)  Investigação dos obstáculos à superação do problema por meio de: 

a)  análise das ordens de discurso e da ordem social (conjunto de 
práticas sociais inter-relacionadas) em que o problema está inserido 
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b)  análise do discurso baseada no corpus e direcionada pelo corpus 
com ênfase nas representações dos atores, nas marcas ideológicas e 
elementos intertextuais. 

4)  Identificação de possíveis maneiras de superar os obstáculos. 
5)  Reflexão crítica 

Quadro 2 - Etapas da análise 
Fonte: Adaptado de FONSECA, 2014, p. 68. 

 

As etapas acima não serão percorridas na ordem em que se encontram no quadro, mas, 

além de virem distribuídas de forma difusa no desenrolar do texto, serão cumpridas da 

seguinte maneira: a etapa 1 será desenvolvida no Capítulo 2, onde o problema social será 

apresentado em suas dimensões de atividades, sujeitos e suas relações sociais, instrumentos, 

objetos, tempo e espaço, formas de conscientização, valores, discurso (FAIRCLOUGH, 

2012); a etapa 2 está distribuída na Introdução (perguntas de pesquisa), neste capítulo 

(critérios de compilação do corpus) e no capítulo 3 (delimitação e compilação do corpus); a 

etapa 3a será contemplada no capítulo 2, em que se encontram discussões a respeito da rede 

de práticas sociais em que os discursos analisados se desenvolvem; a etapa 3b refere-se à 

análise do nível textual do discurso, empreendida no capítulo 3; as duas últimas etapas serão 

apreciadas no capítulo de conclusão. 

 
2.5.1 Delimitação do objeto e composição do corpus 

 

De maneira geral, podemos afirmar que nosso objeto de estudo são os discursos 

contidos nos diversos textos que constituem a memória da ditadura militar. Isso equivale dizer 

que qualquer texto que pretenda recuperar, sedimentar ou contestar a memória daquele 

período pode ser analisado dentro das hipóteses que apresentamos ao longo deste trabalho. 

Por exemplo, de acordo com Martins Filho (2003), a memória das esquerdas, foi erigida 

principalmente a partir dos relatos dos militantes; mas ao longo do tempo foram se somando 

àqueles relatos obras historiográficas, pesquisas acadêmicas, reportagens, peças de teatro, 

filmes, minisséries, entrevistas, relatórios de associações de familiares de vítimas, relatórios 

de comissões e outros textos, além de obras decorrentes de um projeto exclusivamente 

voltado à restauração da memória sobre a tortura – o projeto Brasil Nunca Mais. A memória 

oficial, por sua vez, foi construída a partir de relatos oficiais durante o governo militar, 

discursos feitos por dirigentes políticos e militares e obras escritas por vários oficiais, muitas 

em resposta às denúncias de militantes e familiares. Mas depois da instalação da Comissão da 

Verdade, os diversos discursos se multiplicaram; nos depoimentos prestados à Comissão, nos 
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ambientes acadêmicos, nos meios de comunicação de massa, nos discursos políticos, em 

novas obras literárias ou historiográficas, em textos diversos na internet, enfim, em uma 

diversidade de instâncias, circularam discursos com vistas a recompor o passado recente e a 

fixar as memórias daquele momento histórico. 

Desse modo, diante de tão vasto e tão diversificado objeto, é imperioso que efetuemos 

um recorte para que nossa pesquisa se debruce sobre os discursos contidos em relatos orais e 

escritos de atores sociais que participaram diretamente do conflito travado entre os diversos 

setores sociais envolvidos na dinâmica do regime militar. Serão utilizadas, para esta análise, 

transcrições de alguns depoimentos prestados à Comissão Nacional da Verdade, além de 

reportagens veiculadas durante o regime militar por jornais de grande circulação, e textos 

atuais com relatos escritos sobre a ditadura militar, publicados na internet e de autoria 

conhecida. O corpus será coletado, compilado e processado com a utilização das ferramentas 

de corpus descritas no capítulo 3. 



57 
 

 

3. DIREITOS HUMANOS, DITADURA MILITAR E TRANSIÇÃO 

DEMOCRÁTICA NO BRASIL: A CONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA DO PASSADO 

DE CONFLITOS 
 

A natureza é um templo onde vivos pilares 
Podem deixar ouvir confusas vozes: e estas 
Fazem o homem passar através de florestas 

De símbolos que o veem com olhos familiares. 
 

(Charles Baudelaire, Correspondências)26 

 

O que torna o homem humano? A investigação acerca da natureza humana tem 

ocupado filósofos, cientistas e estudiosos em geral, desde muito tempo. Para o 

constitucionalista português Paulo Ferreira da Cunha, essa questão, não obstante pertencer ao 

âmbito da antropologia filosófica, tem profunda influência em todos os ramos da filosofia, 

especialmente na filosofia do Direito, uma vez que o ponto de vista sobre a existência ou não 

de uma natureza humana implica firmemente na perspectiva adotada sobre o tema do Direito 

Natural. (CUNHA, 2001).  
 

Para a etnologia, aquilo que define a natureza humana está intrinsecamente 

relacionado à cultura. De acordo com Berger e Luckmann (2003), não há uma natureza 

humana percebida como substrato biológico que determine de forma fixa seu lugar no mundo, 

mas sim um conjunto de “constantes antropológicas” que permitem o surgimento dos 

produtos culturais que vão moldar, de forma variável, a humanização:  
 
Embora seja possível dizer que o homem tem uma natureza, é mais significativo 
dizer que o homem constrói sua própria natureza, ou, mais simplesmente, que o 
homem se produz a si mesmo. (BERGER; LUCKMANN, 2003, p. 72) 
 

Vimos que, para esses autores, os elementos partilhados da atividade humana originam 

a institucionalização, que está intimamente relacionada ao controle social das condutas. No 

campo da sociologia do Direito, essa visão se coaduna com a teoria institucionalista do 

Direito de Maurice Hauriou, citado por Billier e Maryioli (2005, p. 332), segundo a qual “são 

                                                        
26 Tradução/adaptação feita por Jamil Almansur Haddad, em: Baudelaire, Charles. As Flores do Mal. Trad. Jamil 

Almansur Haddad. São Paulo: Difel, 1964. No original: La Nature est un temple où de vivants piliers / Laissent 
parfois sortir de confuses paroles; / L’homme y passe à travers des forêts de symboles / Qui l’observent avec 
des regards familiers. Baudelaire, Charles. Correspondances . Les Fleurs du mal, IV. Oeuvres completes. Paris: 
Laffont, 1980. 



58 
 

as instituições que engendram as regras de direito”. Existem diversas teorias sobre o Direito27, 

mas as que nos interessam, especificamente, são aquelas que supõem a existência de um 

Direito Natural. Sobre essa questão, explica Hans Welzel: 
 
Na base do Direito Natural reside a ideia de que o Direito pode ser deduzido e 
interpretado a partir da peculiaridade da natureza humana. O que é a natureza do 
homem? As tentativas de se responder a essa questão têm dividido radicalmente, 
desde o início, a doutrina do Direito Natural. Para o Direito Natural idealista, a 
essência do homem é determinada a partir da razão, do logos; o homem é um ser 
racional e social, um animal rationale et sociale. Para o existencialismo jurídico, ao 
contrário, o homem não é essencialmente um ser racional, mas é determinado por 
atos de vontade ou impulsos da natureza pré-racional. Para a doutrina idealista do 
Direito natural, este é uma ordem ideal, eternamente válido e cognoscível pela 
razão; para a doutrina existencialista do Direito natural, no entanto, este se baseia em 
decisões condicionadas pela situação concreta ou em torno da afirmação vital da 
existência. (WELZEL, 1974, p. 5, tradução nossa, grifos do autor) 
 

Uma das primeiras teorias da Filosofia do Direito a considerar que a natureza humana, 

a condição de pessoa, é que torna o homem sujeito de direitos, foi o jusnaturalismo, ou teoria 

do Direito Natural. De acordo com Eusébio Fernandez (1982), esse paradigma exerceu forte 

influência na filosofia dos séculos XVI e XVII e experimentou um renascimento no século 

XX, após a Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, ensina o autor, atualmente esse 

paradigma é criticado por algumas das mais importantes correntes da Filosofia e da Teoria do 

Direito. Conforme a visão de Francesco D’Agostino, citado por Lacerda (2010) a teoria do 

Direito Natural teria se transformado na teoria dos Direitos Humanos:  
 
Os direitos humanos, com efeito, nada mais são que o modo no qual se apresentam 
em nosso tempo – e de uma forma particularmente aguda – as instâncias mais 
profundas do jusnaturalismo. Os direitos humanos não são benévolas concessões 
que os Estados ou suas Constituições fazem aos cidadãos (...); constituem na 
verdade a maturação definitiva no nosso tempo da ideia - tipicamente jurídica - do 
primado da justiça no mundo humano (D’AGOSTINO, 2004, p. 27-28 apud 
LACERDA, 2010, p. 1) 
 

Lacerda cita, ainda, a opinião de Massini Correas (1994), de que: 
 
“[...] historicamente, os direitos humanos nasceram no âmbito do jusnaturalismo; 
tanto do jusnaturalismo racionalista de Grotius, Pufendorf, Wolf, Burlamaqui e sua 
longa série de seguidores, como do jusnaturalismo empirista de Locke, Paine e seus 
discípulos anglo-saxões” (MASSINI CORREAS, 1994, p. 214-215 apud 
LACERDA, 2010, p. 4) 
 

Bittar e Almeida (2005) sustentam que, ao romper com o pensamento teocrático, o 

jusnaturalismo preparou as bases intelectuais da Revolução Francesa. Lacerda (2010) reforça 

                                                        
27 Para as diversas teorias sobre o Direito: BILLIER, Jean-Cassien; MARYIOLI, Aglaé. História da Filosofia do 

Direito. Trad. Maurício de Andrade. Barueri, SP: Manole, 2005. 
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essa ideia, baseando seu argumento no fato de que a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, publicada em 1789, no contexto da Revolução Francesa, no seu preâmbulo, diz que 

os representantes do povo francês, constituídos em Assembleia Nacional, resolvem declarar 

“os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem”; e, mais à frente, pronuncia que a 

Assembleia Nacional “reconhece e declara” esses direitos. Esses termos reforçam a 

concepção dos jusnaturalistas de que, ao positivar os Direitos Humanos em leis, tratados ou 

Constituições, o ordenamento jurídico apenas confirma direitos que já existem e que são 

inquestionáveis. 

Essa é uma visão polêmica e nem sempre aceita dentro da filosofia do Direito. A ela se 

opõem outras teorias que justificam a fundamentação dos Direitos Humanos. Cazuquel (2004) 

elenca as que ele considera mais significativas: a primeira delas é a fundamentação 

positivista, para a qual o único fundamento dos Direitos Humanos é o ordenamento jurídico 

positivo, ou seja, eles só existem se estiverem estabelecidos e garantidos pelas leis concretas 

do Estado, pois ninguém pode ser sujeito de direitos senão dentro do ordenamento normativo 

oficialmente instituído. Tavares (2002) afirma que, para os positivistas, os direitos naturais 

não integram o Direito, propriamente; constituem, porém, uma categoria de regras morais, 

filosóficas ou ideológicas que, “no máximo”, influenciam o Direito. Nesse caso, a positivação 

dos Direitos Humanos não teria um caráter meramente declaratório, como pressupõem os 

jusnaturalistas, mas sim um caráter de ato constitutivo. 

Outro paradigma importante apontado por Cazuquel (2004) diz respeito à 

fundamentação historicista, segundo a qual os Direitos Humanos não derivam da natureza 

humana, mas das variáveis relativas a cada contexto histórico e social. Para Fernandez (1982), 

as diferenças entre a teoria do Direito Natural e a teoria histórica dos Direitos Humanos 

podem ser definidas a partir de dois fundamentos: 
 
1.Em vez de direitos naturais, universais e absolutos, fala-se de direitos históricos, 
variáveis e relativos. 
2. Em vez de direitos anteriores e superiores à sociedade, fala-se em direitos de 
origem social, enquanto resultado da evolução da sociedade (FERNANDEZ, 1984, 
p. 100).  
 

De acordo com Bobbio (1992), os Direitos Humanos são direitos históricos, 

conquistados ao longo do tempo, conforme o desenvolvimento e as necessidades de cada 

sociedade: 
 
Os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou 
seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de novas 
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liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez 
e nem de uma vez por todas (BOBBIO, 1992, p. 5) 
 

Existe também uma vertente chamada de dualista, defendida pelo espanhol Peces-

Barba (1986), que pleiteia uma posição intermediária entre o jusnaturalismo e o positivismo, 

que ele considera extremistas, tendo como pressupostos que os Direitos Humanos não são 

efetivamente Direitos se forem apenas valores, sem restarem incorporados ao Direito positivo 

– posição jusnaturalista –, nem tampouco o são quaisquer direitos positivados, seja qual for 

seu conteúdo – posição positivista (FERNANDEZ, 1984; CAZUQUEL, 2004). 

Vale mencionar, ainda, a fundamentação ética, defendida por Fernandez (1984), que 

qualifica os Direitos Fundamentais28 como direitos morais, ligados à ideia de dignidade 

humana. Seria a “síntese entre os direitos humanos entendidos como exigências éticas ou 

valores e os direitos humanos entendidos paralelamente como direitos” (FERNANDEZ, 1984, 

p.108). 

Depois de citar algumas teorias sobre o substrato dos Direitos Humanos, Pinheiro 

(2008) assevera a necessidade de que estes sejam analisados a partir de uma perspectiva 

interdisciplinar, que considere seus aspectos, seu contexto histórico e seu panorama social. O 

autor sintetiza:  

 
Geralmente, a expressão “direitos humanos” é reservada a certos direitos básicos ou 
elementares que são inerentes a todas as pessoas e derivam unicamente do fato de 
sua condição de ser humano. Então, como saber quais são esses direitos? De um 
lado, verifica-se que o conteúdo material tem como referência a dignidade inerente a 
todo ser humano, independentemente da controvérsia entre positivistas e 
jusnaturalistas (PINHEIRO, 2008, p. 3). 

 

Quando falamos em Direitos Humanos, temos em mente uma noção constituída sobre 

uma base política e moral, segundo a qual existe uma dignidade inerente a todo ser humano, 

que deve ser respeitada e deve prevalecer sobre os poderes políticos e sociais, visando a 

garantir o pleno desenvolvimento das potencialidades e peculiaridades da personalidade 

                                                        
28 O autor afirma sua preferência pela denominação “Direitos Fundamentais do Homem”, por entender que ela 

expressa “que toda pessoa possui os direitos morais pelo fato de ser um indivíduo e que estes devem ser 
reconhecidos e garantidos pela sociedade, pelo Direito e pelo poder político, sem nenhum tipo de discriminação 
social, econômica, jurídica, política, ideológica, cultural ou de sexo” (FERNANDEZ, 1984, p. 78). Diversa é a 
posição de Sarlet: “o termo ‘direitos fundamentais’ se aplica para aqueles direitos do ser humano reconhecidos 
e positivados na esfera do direito constitucional positivo de determinado Estado, ao passo que a expressão 
‘direitos humanos’ guardaria relação com os documentos de direito internacional, por referir-se àquelas 
posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano como tal, independentemente de sua vinculação com 
determinada ordem constitucional, e que, portanto, aspiram à validade universal” (SARLET, 2007, p. 35-36). 
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humana. Seria, então, um sistema de valores que tende para um “ideal comum a ser atingido 

por todos os povos e todas as nações” (UNESCO, 1998, p. 1). 

No entanto, esse sistema não pode ser meramente assemelhado à concepção de Direito 

stricto sensu, como sistema de controle. No primeiro capítulo, analisamos a noção de Direito 

em função da força e do poder de coerção. No caso dos Direitos Humanos existe uma 

peculiaridade imprescindível para sua compreensão, que é o fato de eles funcionarem como 

um mecanismo destinado a subverter a lógica da dominação, na medida em que eles 

representam, nas palavras de Flávia Piovesan, “a esperança de que a força do direito possa 

prevalecer em detrimento do direito da força” (PIOVESAN, 2002)29.  

Nesse contexto, os Direitos Humanos se diferenciam dos demais direitos porquanto se 

definem e se reconhecem por determinadas características próprias: universalidade, 

indivisibilidade, interdependência (PINHEIRO, 2008; PIOVESAN, 2004; LAFER, 1988), 

internacionalismo imprescritibilidade, inalienabilidade, irredutibilidade (PIOVESAN, 2000; 

SARLET, 2007; DIÓGENES JÚNIOR, 2012); e ainda, como sendo direitos oponíveis ao 

Estado (PINHEIRO, 2008; PESTANA, 2009), entre outras características. 

Os Direitos Humanos nasceram como direitos de resistência. Pestana (2009) atribui 

seu surgimento às necessidades históricas de luta contra as “atrocidades” praticadas pelos 

Estados, aos “privilégios concedidos a poucos e ao totalitarismo e autoritarismo dos regimes 

absolutistas, predominantemente ao longo da Idade Média e Moderna” (PESTANA, 2009, p. 

46). Nesse sentido, um conceito que pode ser trazido à baila, como adequado para os aspectos 

que enfatizamos aqui, é o de Edilson Farias, que diz: 
 
Os direitos humanos podem ser aproximadamente entendidos como constituídos 
pelas posições subjetivas e pelas instituições jurídicas que, em cada momento 
histórico, procuram garantir os valores da dignidade da pessoa humana, da 
liberdade, da igualdade e da fraternidade ou da solidariedade (FARIAS, 2004, p. 27 
apud SOUZA; GRANJA, 2013) 
 

Embora diversos conceitos de Direitos Humanos remontem aos ideais da Revolução 

Francesa, seu surgimento se deu bem antes. Diversos estudiosos da área consideram a Magna 

Carta, editada na Inglaterra, pelo Rei João Sem Terra, em 1215, como o antecedente mais 

antigo dos Direitos Humanos (cf. COMPARATO, 2010; PESTANA, 2009; TAVARES, 

2002). Ao longo da história, seguiram-se diversos instrumentos que definiam e garantiam 

direitos que hoje compõem o rol dos Direitos Humanos. Por exemplo, a Petição de Direitos 

inglesa (Petition of Rights), de 1628; o Habeas Corpus Act, de 1679, denominado por alguns 

                                                        
29 Com base na frase comumente atribuída a Rui Barbosa: “A força do Direito deve superar o Direito da força”. 
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de segunda Carta Magna Inglesa (TAVARES, 2002), a Declaração de Direitos (Bill of 

Rigths), de 1689, a Declaração de Direitos da Virgínia, de 1776, que influenciaria a 

Declaração de Independência das Treze colônias norte americanas, também em 1776 

(DRIVER, 2006; COMPARATO, 2010). 

Em 1789, surge a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, que, 

segundo Comparato (2010), reafirmava os ideais de liberdade e igualdade presentes da 

Declaração da Virgínia e na Declaração de Independência americana. A Declaração francesa, 

serviu de inspiração a outras que a sucederam, influenciando o constitucionalismo a partir de 

então. Em 1864, a Convenção de Genebra30 inaugura a fase de internacionalização dos 

Direitos Humanos. Também podem ser consideradas marcos do processo de 

internacionalização dos Direitos Humanos: a criação da Liga das Nações em 1919 e sua 

Convenção sobre o tráfico de escravos, de 1926; e a criação da Organização Internacional do 

Trabalho em 1919, com suas mais de sessenta convenções sobre direitos dos trabalhadores. 

Entre os textos pioneiros na garantia de direitos sociais estão a Constituição Mexicana, de 

1917, a primeira a assegurar direitos trabalhistas como direitos fundamentais (Carvalho, 

2002); a Declaração Russa dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado, de 1918; e de 

forma mais sistematizada, a Constituição alemã de 1919 (Constituição de Weimar), que criou 

um elenco de direitos que influenciou a evolução das instituições políticas ocidentais 

(SARMENTO, 2002; TAVARES, 2002). 

No século XX intensificou-se o surgimento de pactos direcionados à preservação de 

diversos direitos. Resultado do totalitarismo e das atrocidades da Segunda Guerra Mundial, o 

entendimento sobre a necessidade da reorganização da sociedade política internacional, nasce 

a Organização das Nações Unidas, que, em 1948, proclama a Declaração Universal de 

Direitos do Homem, a qual, juntamente com os documentos que a ela se seguiram, viria a 

consolidar historicamente os Direitos Humanos (COMPARATO, 2010; GABRIEL, 2004). 

Costumam-se elencar os Direitos Humanos em três “gerações”31, de acordo com sua 

evolução ao longo do tempo. Essa disposição foi formulada pelo jurista tcheco Karel Vasak, 

fazendo uma relação dessas gerações com os ideais franceses de liberdade, igualdade e 

fraternidade. De acordo com George Marmelstein (2008), a divisão de Vasak seria a seguinte: 

                                                        
30 Foi revista em 1907 (Convenção de Haia) e em 1929 (Convenção de Genebra de 1929) 
31 TAVARES (2002, p. 358) chama a atenção para a possibilidade de uso do termo “dimensão” em vez de 

“geração”: “é preciso anotar que os autores têm preferido falar em gerações, querendo significar gerações 
sucessivas de direitos humanos. A ideia de ‘gerações’, contudo, é equívoca, na medida em que dela se deduz 
que uma geração substitui, naturalmente, à outra, e assim sucessivamente, o que não ocorre, contudo, com as 
‘gerações’ ou ‘dimensões’ dos direitos humanos. Daí a razão da preferência pelo termo ‘dimensão’.” 
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a) primeira geração dos direitos seria a dos direitos civis e políticos, fundamentados na 

liberdade (liberté), que tiveram origem com as revoluções burguesas ocorridas ao longo dos 

séculos XVII e XVIII32. Tem como marco a Revolução Francesa (Bobbio, 1992); 

b) a segunda geração, por sua vez, seria a dos direitos econômicos, sociais e culturais, 

baseados na igualdade (égalité), impulsionada pelo processo de industrialização dos séculos 

XVIII – XIX e pelos problemas sociais por ela causados, entre estes, as degradantes 

condições de trabalho. Tem como marco a Revolução Russa (PEREIRA et al., 2013); 

c) por fim, a última geração seria a dos direitos de solidariedade e fraternidade 

(fraternité), nos quais se insere a tutela dos interesses difusos e coletivos, o direito à paz e à 

autodeterminação dos povos, o direito ao desenvolvimento e progresso, entre outros, que 

foram surgindo e ganhando força após a Segunda Guerra Mundial, especialmente após a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 194833. 

Sérgio Resende de Barros sintetiza a ideia das gerações, afirmando que, na primeira 

geração dos Direitos Humanos, o sujeito do direito é o indivíduo; ou seja, são direitos 

individuais quanto à titularidade. Quanto ao objeto, são direitos de liberdade, que garantem 

indivíduo contra indivíduo. Na segunda geração o indivíduo continua sendo sujeito, porém 

não de forma abstrata e absoluta, mas como integrante de uma categoria social concreta. São 

direitos categoriais pela titularidade e, pelo objeto, são direitos de igualdade, ou direitos 

sociais: garantem categoria contra categoria. A terceira geração, por sua vez, surgiu como 

reação aos extermínios praticados na primeira metade do século 20, a fim de garantir não 

indivíduo contra indivíduo, mas a humanidade contra a própria humanidade. Constituem 

direitos difusos quanto à titularidade subjetiva e direitos de solidariedade quanto ao objeto34. 

Apesar de ter passado por uma evolução gradual, os Direitos Humanos adquiriram um 

papel vital na ciência jurídica, e também em diversas outras áreas da ciência, como a história, 

                                                        
32Revoluções inglesas (Puritana, 1649-1660, e Gloriosa, 1660-1688); Independência dos EUA (1776); Revolução 

Francesa (1789-1795) (Fonte: HAUS, G. Z.; BATISTA, J. V. G. C. Revoluções Burguesas. Verbete. 
Enciclopédia Virtual Wikistória. http://wikistoriaenciclopedia.wikidot.com/wiki:revolucoes-burguesas) 

33 Na atualidade existem doutrinadores que defendem a existência dos direitos de quarta geração, mas não há 
consenso na doutrina sobre qual seria o conteúdo dessa espécie de direito. Para Bobbio (1992) são direitos 
concernentes à engenharia genética. Para Bonavides (2009), também existem dos direitos de quarta geração, 
porém estariam relacionados à globalização, à democracia, à informação e ao pluralismo. Segundo Sérgio 
Resende de Barros: “Tornou-se modismo descobrir mais gerações, tentação em que muitos caíram, havendo 
quem fale de direitos de quinta e sexta gerações. Mas não mais há gerações a descobrir, e a tentativa apenas 
serve para tumultuar a tipificação, estorvando a eficiência dos direitos humanos, levando a uma relativa 
ineficácia”. (BARROS, s/d. Disponível em: http://www.srbarros.com.br/pt/tres-geracoes-de-direitos.cont) 

34 BARROS, Sérgio Resende de. Três Gerações de Direitos. Disponível em: http://www.srbarros.com.br/pt/tres-
geracoes-de-direitos.cont (sem data e sem paginação) 
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a sociologia e a filosofia. Embora sejam encontradas as mais variadas conceituações, o quadro 

teórico dos Direitos Humanos restava, de certo modo, definido.  

Todavia, entre a existência ou o reconhecimento de um direito e sua garantia na 

prática existe um verdadeiro abismo. Os Tratados Internacionais, as declarações de pretensão 

universal, a criação de inúmeras organizações que lutam pelos Direitos Humanos embora 

tivessem ajudado a afirmar os Direitos Humanos no contexto internacional, não conseguiram 

evitar a ascensão de regimes autoritários e governos de exceção. No período entre guerras 

(1919-1939), governos totalitários e ditaduras já haviam dominado o cenário político mundial, 

especialmente na Europa. Naquele momento, a Europa lutava para se recuperar 

economicamente da Primeira Guerra Mundial, enquanto os EUA ascendiam como potência 

econômica; entretanto, os sinais de uma grave crise econômica que afligiria o Ocidente nas 

décadas de 1920 e 1930, associados a uma forte objeção ao socialismo, que seria a “solução 

política russa” ao capitalismo, abriram caminho para a inclinação das burguesias35 europeias 

para as ditaduras. Segundo Paxton (2007), essa grande “inovação política do século XX” foi o 

fascismo, que acabou se tornando, também, “a origem de boa parte de seus sofrimentos” 

(PAXTON, 2007, p. 13).36 

 

3.1 Dos regimes fascistas à experiência brasileira: revisitação histórica 

 

Para o historiador argentino Federico Finchelstein (2008), o fascismo foi um 

fenômeno genérico, cujas características principais envolviam uma política revolucionária de 

massas; um nacionalismo extremo; uma ênfase na emoção das massas; uma ação simbólica 

fundada na hierarquia, no corporativismo, no integralismo, no racismo e no autoritarismo, na 

violência política, na tortura e na guerra. Segundo o autor, essa ideologia teve manifestações 

nacionais bem diversas no período. Adotando uma visão um pouco mais limitadora das 

fronteiras do fascismo, Paxton (2007) evidencia a diferença entre o fascismo e as ditaduras 

militares em geral. Para ele, apesar de os regimes fascistas terem tido o caráter militar, nem 
                                                        
35 Em 1923, o ativista marxista August Thalheimer escreveu: “A base social do fascismo é a pequena-burguesia, 

as camadas médias, enquanto a do comunismo é a classe operária” (In: Centro de Estudos Victor Myer. Revista 
Marxismo Militante Exterior N° 2, abril de 1976). 

36 “A repercussão [do Crash da bolsa de Nova York] é catastrófica e mundial. A quebradeira é geral em todo o 
mundo capitalista, o desemprego atinge proporções gigantescas e o processo inflacionário arrebenta grandes 
economias, como a alemã. Haveria saídas? Sempre há. Mas todas elas implicavam no enterro do chamado 
Liberalismo Econômico. Vale dizer, o Estado terá que intervir na economia. O modelo soviético é encantador, 
sobretudo para os que precisam encontrar uma solução para a crise capitalista, mas ele é inaceitável 
obviamente, por ser a negação do capitalismo. O fascismo será, pois, a mais encantadora solução”. (Sítio 
eletrônico A História. 2015. http://www.ahistoria.com.br/periodo-entre-guerras/) 
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todas as ditaduras militares (muito mais comuns) foram fascistas. Apesar da ação tirana, as 

ditaduras não têm a pretensão de “desencadear a excitação popular”; além disso, elas 

governam “por meio de forças conservadoras preexistentes”, enquanto nos governos fascistas, 

o comando é exercido por um partido (PAXTON, 2007, p. 24). 

Assim, com características ora mais ora menos fascistas, com pretensões 

expansionistas ou não, mas sempre com a característica de supressão de liberdades, o mundo 

assistiu à ascensão de diversos governos autoritários: o de Hitler, na Alemanha (1933-1945); 

Mussolini, na Itália (1922-1945); o Estado Novo, em Portugal, com Salazar (1933-1968) e 

Marcello Caetano (1968-1974); Dolfuss-Shuschnigg, na Áustria (1933/34-1938); Primo de 

Rivera, na Espanha (1923-1930) e posteriormente Francisco Franco, também na Espanha 

(1939-1976); as ditaduras do Leste Europeu, como a de Smetona, na Lituânia e a de Pilsudski, 

na Polônia. As influências do fascismo se expandiram para além da Europa e chegaram à 

América Latina; ainda que não se possa chamar de fascistas os governos de Getúlio Vargas, 

no Brasil (1930-1945; 1951-1954), e de Perón, na Argentina (1946-1955; 1973-1974), o 

caráter autoritário, nacionalista e integralista desses governos denotam a inspiração 

nazifascista europeia (TRINDADE, 2000). 

Nesse cenário, interessa-nos, particularmente, a característica que tiveram as ditaduras 

e os governos fascistas de se opor ao socialismo e de buscar nessa empreitada a legitimação 

de seu programa autoritário. Ao tratar da relação entre poder e legitimidade, Hanna Arendt37 

traz uma visão importante para a compreensão das ditaduras, segundo a qual o poder não é 

propriedade de apenas um indivíduo, mas de um grupo que age em harmonia. Ela afirma que 

“o poder não precisa de justificativas, sendo inerente à própria existência das comunidades 

políticas: mas precisa, isto sim, de legitimidade” (ARENDT, 1985, p.28, grifo nosso). Sendo 

assim, para Arendt (1985), o poder legítimo deriva da autoridade, que é a relação de mando 

consentida e reconhecida pela sociedade, e não necessita nem de coerção nem de persuasão 

para se estabelecer ou se manter. Ao contrário, o poder que se vale do ardil, da fraude à 

vontade coletiva, por meio da força ou dos expedientes ideológicos de massa, acaba por se 

combinar e, até mesmo, se confundir com instrumentos de violência. 

Esses conceitos de Hanna Arendt se amoldam plenamente ao período da história que 

nos interessa, o qual é marcado pelo (res)surgimento de governos autoritários na América 

                                                        
37 Filósofa política alemã de origem judaica, que ficou conhecida por seus escritos como “a pensadora da 

liberdade” pela sua defesa dos direitos individuais e seus escritos combativos sobre os regimes totalitários. 
Durante a Segunda Guerra Mundial, foi enviada a um campo de concentração pelo governo francês de Vichy; 
mas conseguiu escapar e chegar a Nova York, onde ficou exilada e privada de seus direitos políticos até 1951, 
quando conseguiu a cidadania estadunidense. (SILVA, 2011) 
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Latina após a II Guerra Mundial, no contexto da Guerra Fria: todas essas ditaduras utilizaram 

o Direito como pretexto para sua legitimação. Ao discutir o regime militar brasileiro, Alves 

(2005) afirma que não havia um modelo de governo, mas apenas uma doutrina que orientava 

as ações políticas dos militares, que era a Doutrina da Segurança Nacional, à qual se 

combinaram os interesses econômicos das elites que se uniram a favor do golpe, e que 

justificou a reformulação de Leis e a expansão do poder coercitivo.  

A Doutrina de Segurança Nacional (DSN) surgiu no contexto da bipolarização entre 

Estados Unidos e União Soviética (Guerra Fria), como uma ideologia política e econômica 

que deveria nortear a atuação dos EUA nos demais países do mundo, principalmente na 

América Latina, que eles consideravam ser mais suscetível à propaganda socialista/comunista, 

em virtude de seu caráter essencialmente agrário, da desigualdade social, e da imensa massa 

de pobres e miseráveis (BUENO, 2014). O objetivo era agregar os governos e as forças 

armadas latino-americanas em torno da política imperialista e anticomunista estadunidense. 

Um dos caminhos que o presidente Jonh Kennedy encontrou para disseminar sua doutrina 

entre os militares latino-americanos foi a US Army Scholl of Americas ou Escola das 

Américas, localizada no Forte Gullick, no Panamá, na qual, de acordo com Quadrat (2012), 

cerca de 60 mil oficiais latino-americanos foram treinados. Em 1949 foi criada a nossa Escola 

Superior de Guerra, nos moldes da Escola americana, que tinha ligações com instituições civis 

também recém-criadas, como o Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD) ou o 

Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais (IPES) (BUENO, 2014; MIGUEL, 2002). De acordo 

com Eliézer Rizzo de Oliveira, “a partir de 1954, [...] a ESG passou a ter no chamado 

‘inimigo interno’ sua maior preocupação” (OLIVEIRA, 1976, p. 23 apud MIGUEL, 2002, p. 

41).  

A divulgação da Doutrina de Segurança Nacional e a convivência nas academias 

militares de treinamento, tanto no Panamá como nos Estados Unidos – que já se desenhava 

desde a década de 1950 –, estreitou os laços de cooperação entre as Forças Armadas de vários 

países da América que superaram disputas históricas em prol de um objetivo comum: 

combater a ameaça do comunismo. Esse foi um ponto fundamental para a criação, mais tarde, 

do Plano Condor, que oficializou as ações conjuntas de perseguição aos oponentes políticos 

das ditaduras do Cone Sul. 

Assim, os militares latino-americanos foram, ao longo do período pós-guerra, 

substituindo o caráter nacional da defesa interna por uma postura internacionalista, segundo a 

qual o combate não era mais contra um exército de bandeira inimiga, mas sim contra uma 

ideia: a do inimigo interno. Esse combate não teria que se dar, portanto, somente na esfera 
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militar, mas também política, econômica e psicossocial, o que, para os militares, legitimava a 

intervenção cada vez mais na vida política e nas liberdades individuais; e validava os altos 

investimentos na área de inteligência e segurança interna (QUADRAT, 2012). Para essa 

legitimação, novamente o direito: segundo Fico (2001), o governo militar brasileiro, por 

exemplo, legislou intensamente ao longo de toda a sua duração, a fim de legitimar-se a si e as 

suas ações. 

No Brasil, já existia uma Lei de Segurança Nacional desde 1935: promulgada por 

Getúlio Vargas, a lei definia crimes militares e contra a segurança do Estado. Em 1939, o 

Estado Novo de Getúlio criou o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), com vistas a 

promover a censura sobre os meios de comunicação. A partir daí foi apenas uma 

intensificação da herança autoritária interna e sua adequação à proposta imperialista 

estadunidense.  

 

Mas a relação informação-repressão não foi herdada somente da ideologia 

estadunidense. O livro Visões do golpe: a memória militar sobre 1964, organizado por Maria 

Celina D’Araújo, Celso Castro e Gláucio Ary Dillon Soares, reúne doze entrevistas com 

oficiais que participaram da articulação do golpe e ocuparam cargos importantes no regime 

civil/militar. Em uma dessas entrevistas, o general Octávio Costa ressalta a influência da 

ideologia francesa sobre os oficiais brasileiros que estudaram na Escola Superior de Guerra de 

Paris, e traziam de lá as ideias sobre “as guerras insurrecional e revolucionária”, identificando 

nelas um quadro possível de ocorrer no Brasil (D’ARAÚJO et al., p. 78 apud QUADRAT, 

2012, p. 24)38. 

Percebe-se, destarte, que a preparação dos agentes da repressão e a montagem do 

sistema de informações que serviria à ditadura teve início bem antes do golpe. Para as 

questões de guerra, havia um setor especializado nas Forças Armadas; para as questões 

políticas, havia o Departamento de Ordem Política e Social (DOPS)39, ligado ao 

Departamento Federal de Segurança Pública (DFSP); contudo, ensina a professora Samantha 

Quadrat (2012), o primeiro órgão da União com a função específica de centralizar 

                                                        
38 Quadrat (2012, p. 22) faz remissão a Elio Gaspari (A ditadura escancarada, 2002) ao afirmar que, em 1958, o 

governo francês criou o Centro de Treinamento em Guerra Subversiva, cujo principal manual seria “A guerra 
moderna” do coronel Roger Trinquier, que justificava a tortura como uma arma de guerra anti-subversiva. 

39 Apesar de o DOPS processar as informações ditas políticas e psicossociais, elas fiavam fracionadas por não 
haver um órgão central para atuar junto ao que foi descoberto. Além disso, o DOPS não estava aparelhado para 
operações consideradas de grande porte, [...] o que não impediu que o DOPS24 acumulasse em seus arquivos 
importantes informações sobre a movimentação política, sindical e estudantil do país. (QUADRAT, 2012, p. 
25) 
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informações foi o Serviço Federal de Informações e Contrainformações (SFICI), criado em 

1958, subordinado à Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional (CSN). O 

treinamento dos agentes dos órgãos de informação ficou, inicialmente, a cargo da Escola 

Superior de Guerra (ESG), até que, em 1971, foi criada a Escola Nacional de Informações 

(EsNI), que oferecia cursos tanto para civis quanto para militares, e recebia alunos brasileiros 

e de outros países da América Latina40. Em entrevista publicada no livro Os anos de 

chumbo41, o general Carlos Alberto da Fontoura, ex-chefe do Sistema Nacional de 

Informações (SNI), afirmou que em torno de 75% dos alunos da EsNI eram civis, o que 

reforça a participação civil no governo de repressão. Mais do que nunca, informação era 

poder. E o exercício desse poder tinha endereço certo: a segurança interna contra a “ameaça 

vermelha”. 

Na obra 68: a geração que queria mudar o mundo: relatos42, organizada pela 

Comissão de Anistia em 2011, a militante política Cecília Coimbra apresenta o panorama 

brasileiro no início da década de 1960, explicando que havia uma geração de estudantes, 

intelectuais e artistas vivendo a euforia dos anos precedentes, os “anos dourados”, e dos 

avanços na modernização, industrialização e urbanização que configuravam o período. 

Naquele momento, uma política populista começava a se desenhar, com a implementação de 

projetos para as reformas de base e para o desenvolvimento nacional; por outro lado, a 

repercussão da Revolução Cubana entusiasmava grande parte dos jovens e dos intelectuais, 

assim como ocorria em vários países latino-americanos.  Os movimentos sociais começaram, 

então, a encorajar a conscientização política das camadas populares e seu engajamento no 

“processo revolucionário” e a incentivar – inclusive por meio da cultura e da arte – esse 

sentimento de libertação das massas (COIMBRA, 2011, p. 41). Como exemplos, a autora cita 

o Centro Popular de Cultura da UNE (União Nacional dos Estudantes); as Ligas Camponesas 

no Nordeste, lideradas por Francisco Julião; o programa de alfabetização “Com pés descalços 

também se aprende a ler”, no Rio Grande do Norte; o Movimento de Cultura Popular, em 

Pernambuco, e o Programa Nacional de Alfabetização de Paulo Freire, em Pernambuco e no 

Rio de Janeiro. 

Japa e Osava (2011) citam também como importantes fatores de movimentação 

política e cultural da década de 1960, a popularização da pílula anticoncepcional e a 

                                                        
40 Os alunos da EsNI eram indicados pelos ministérios e pelas Forças Armadas. QUADRAT, 2012, p. 28) 
41 D’ARAUJO, Maria Celina; SOARES, Glaúcio Ary Dillon; CASTRO, Celso. (orgs.) Os anos de chumbo. 

Citado por Quadrat (2012), p. 32. 
42 Na opinião de Japa e Osava (2011), 1968 é um ano símbolo, e não necessariamente um ano síntese. 
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consequente ampliação da luta das mulheres pela equidade de gênero e pela liberdade sexual e 

reprodutiva; a contracultura,43 que teve seu momento de glória no festival de Woodstock, em 

1969; a disseminação da guerrilha, tendo como espelho a luta de Che Guevara; a luta do 

movimento negro nos Estados Unidos; o ambientalismo, a luta pela diversidade étnica, 

sexual, religiosa e cultural, e outros movimentos que pleiteavam o reconhecimento da 

diversidade como valor fundamental. Ainda sobre a conjuntura do período, Daniel Aarão Reis 

ensina: 
 
o nacionalismo e o reformismo radicais assustavam, em virtude do exemplo da 
Revolução Cubana, cujo caráter nacional-democrático cedo se transmudara, desde 
1961, numa proclamada revolução socialista. Outros movimentos de libertação 
nacional em curso aproximavam nacionalismo e socialismo, como na China, no 
mundo árabe (Argélia, Síria e Iraque), no Vietnã, e mesmo entre os pequenos grupos 
revolucionários que despontavam então nas ex-colônias portuguesas. (REIS, 2014, 
p. 47)  
 

Todo esse cenário começava a se mostrar perigoso para a expansão do capital 

estrangeiro e seu monopólio pelas elites e justificava a identificação do comunismo como 

inimigo interno da nação44, que, segundo os adeptos da ideologia da Segurança Nacional e do 

macartismo45, estaria investindo em uma “expansão das fronteiras ideológicas” através de 

ações subversivas contra os governos do Ocidente, usando a agitação das massas, a guerra 

revolucionária e até mesmo o terrorismo, tornando qualquer ação contrária ao capitalismo, ou 

a favor das reformas, uma “agressão interna” (BUENO, 2014). Sob o pretexto de todo esse 

panorama, irromperam, na América Latina, seguidos golpes militares, como ocorreu no 

Paraguai, em 1954; no Brasil e na Bolívia, em 1964; na Argentina, em 1976; no Chile e no 

Uruguai, ambos em 1973; em geral, esses golpes ensejaram ditaduras que se estenderam até 

os anos de 1980. 

No período que antecedeu ao Golpe de 1964, no Brasil, a propaganda anticomunista 

era intensa, e qualquer ação que se aproximava dos ideais da esquerda era recebida com 

                                                        
43 O termo “contracultura” é usado para definir um movimento de mobilização e contestação social por meio da 

cultura e dos novos meios de comunicação em massa; conforme Carlos Alberto Pereira (1992, p. 20) foi um 
“conjunto de movimentos de rebelião da juventude [...] que marcaram os anos 60: o movimento hippie, a 
música rock, uma certa movimentação nas universidades, viagens de mochila, drogas e assim por diante”. 

44 De acordo com Bueno (2014, p. 50), dentro desse projeto, “os sentidos de Estado e nação se confundem, [...] 
ao mesmo tempo em que esta noção de nação é vista como algo homogêneo, como uma vontade única, um 
interesse nacional, central, fazendo desaparecer todo e qualquer conflito social”. 

45 Macartismo foi uma posição política radicalmente contrária ao comunismo, que se desenvolveu nos Estados 
Unidos com a campanha de “caça às bruxas” desencadeada pelo senador Joseph Raymond McCarthy, tornando-
se sinônimo de qualquer atitude radicalmente anticomunista (JATOBÁ, Roniwalter. Macartismo: entre a 
piscina e a consciência. Centro de Documentação e Memória da Fundação Maurício Grabois (PCdoB). Coleção 
Princípios, edição 49, mai/jun/jul, 1998, p. 78-79.) 
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alarme pelos militares e pelas elites. O ato do então presidente Jânio Quadros de condecorar o 

ministro cubano e líder guerrilheiro Ernesto Che Guevara com a Grã-Cruz da Ordem Nacional 

do Cruzeiro do Sul46, em 19 de agosto de 1961, foi alvo de críticas severas das forças políticas 

reacionárias e dos militares, externadas com veemência na imprensa pelo então governador da 

Guanabara, Carlos Lacerda, antigo aliado do presidente. Na edição de 22 de agosto de 1961 

da Folha de São Paulo, essa reação ficou registrada numa coluna com o título “A GOTA 

DAGUA”: 
 
São na essência inteiramente procedentes as criticas do sr. Carlos Lacerda à politica 
exterior do governo federal. [...] suas demonstrações de desacordo em relação aos 
caminhos perigosos que o Brasil vem trilhando, no setor internacional, 
correspondem ao que pensa a opinião pública do país, não entorpecida pela 
propaganda comunista.  
[...] o erro do sr. Janio Quadros não está em comerciar com a URSS e outros países 
socialistas, nem de estabelecer relações diplomáticas com eles. Erra, entretanto, o 
presidente, na insistencia com que pratica atos, de importancia secundaria, mas que 
no conjunto revelam desapreço por países-lideres do bloco ocidental, e ao mesmo 
tempo inequívoca e exagerada simpatia pelos vermelhos. É escusado relacionar aqui, 
de novo, tais atos. Basta lembrar o ultimo deles – a concessão da Ordem Nacional 
do Cruzeiro do Sul a “Che” Guevara – e que parece ter sido a gota que fez entornar 
o copo dagua no caso do sr. Lacerda.  (FOLHA DE SÃO PAULO, 22/08/1961, 
grafia original mantida) 
 

Três dias depois, Jânio renunciou, alegando que “forças ocultas” o impediam de 

governar. Ele só assumiu a presidência depois de um acordo que resultou na mudança do 

regime para o Parlamentarismo, o que durou apenas 16 meses, quando um plebiscito 

reestabeleceu o presidencialismo. Jango buscou apoio nas forças de esquerda, em entidades de 

trabalhadores urbanos e rurais, estudantes e intelectuais; aproximou-se das correntes 

nacionalistas e da burguesia populista; negociou com forças conservadoras (GORENDER, 

1987). Tentava equilibrar as forças antagônicas que o tinham ajudado a derrotar o 

parlamentarismo. Começou, então, a pôr em prática seu ambicioso “Plano Trienal de 

desenvolvimento econômico-social” (TOLEDO, 2004): além das reformas sociais e 

econômicas, defendia de forma contundente a reforma agrária. Reis (2000) afirma que, nesse 

momento, a sociedade se dividiu entre os reformistas (trabalhadores, setores estudantis, 

alguns oficiais das Forças Armadas etc.) e os oposicionistas (elites tradicionais, grupos 

empresários, grande parte das classes médias, pequenos proprietários, profissionais liberais e 
                                                        
46 Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul originou-se da extinta Ordem Imperial do Cruzeiro, instituída D. Pedro I, 

abolida pela Constituição de 1891 e restabelecida, com sua nova denominação em 1932, pelo Presidente 
Getúlio Vargas. É a mais alta condecoração brasileira atribuída a cidadãos estrangeiros e compreende os 
seguintes graus: Grande Colar, Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro. A Grã-Cruz pode 
ser concedida a Chefes de Estado e de Governo, Príncipes, Presidentes do Poder Legislativo e das Cortes 
Supremas de Justiça, Ministros de Estado, e personalidades de hierarquia equivalente. Fonte: Sítio eletrônico do 
Ministério das Relações Exteriores. Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br  
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também oficiais das Forças Armadas, entre outros), os primeiros buscando um processo de 

redistribuição das riquezas, e os últimos temendo-o. Essa cisão também é citada por Thomas 

(2014): 
 
Uma pesquisa do Ibope às vésperas do golpe e não divulgada na época mostrava 
uma aprovação de 86% entre as classes baixas de São Paulo. Mas um levantamento 
do oposicionista Aníbal Teixeira no mesmo período mostrava que o golpe era 
apoiado por 80% do exército, 72% dos empresários, 66% do clero e 58% dos 
estudantes. (THOMAS, 2014) 
 

Em 1964, o governo de João Goulart e seus aliados aumentaram a pressão pelas 

reformas. No dia 13 de março, o presidente organizou um grande comício na Central do 

Brasil, no Rio de Janeiro, com a presença de “todas as esquerdas” (REIS, 2000, p. 30), 

incluindo movimentos populares e entidades como a UNE, as Ligas Camponesas e o 

Comando Geral dos Trabalhadores (CGT). Na ocasião, Jango assinou três decretos, um de 

expropriação de pequenas refinarias de petróleo privadas, outro de desapropriação de terras 

improdutivas à beira de rodovias, ferrovias, rios e açudes, e um decreto tabelando aluguéis.  

Os atos do presidente desagradaram as Forças Armadas e, no meio delas, já se 

engendrava um movimento para derrubá-lo e acabar com o que o general Castelo Branco, 

então chefe do Estado-Maior do Exército, chamou de "ditadura síndico-comunista"47. Mas 

não foram só os militares que se incomodaram. Leôncio de Queiroz (2011) afirma que Jango, 

ao defender as Reformas de Base (agrária, educacional, fiscal, administrativa, bancária e 

urbana), instituir o 13º salário, nacionalizar as telecomunicações, criar a Embratel e a 

Eletrobrás, autorizar a entrada da Petrobrás no mercado nacional, lançar uma Campanha 

Nacional de Alfabetização, mostrou a face de um governo “progressista, nacionalista e de 

elevada preocupação social”, despertando a “ira da direita raivosa e do capitalismo 

internacional” (QUEIROZ, 2011, p. 53). Coimbra (2011) ressalta que as ideias 

revolucionárias eram temidas igualmente por setores da sociedade civil, como a Igreja e a 

classe média:  
 
O fantasma do comunismo ameaçava e rondava as famílias brasileiras; era 
necessário esconjurá-lo, estar sempre alerta para que a pátria, a família e a 
propriedade continuassem territórios sagrados e intocáveis por tal peste 
(COIMBRA, 2001, p. 42). 
 

                                                        
47 Uma semana após o comício do dia 13, num memorando de caráter reservado à alta hierarquia do Exército, o 

gal. Castelo Branco faria graves considerações sobre a situação político-institucional do país. [...] Neste 
documento advertia-se para o perigo representado pela convocação de uma Constituinte ([...] que implicaria a 
"instituição de uma ditadura síndico-comunista") e para o desencadeamento de "agitações generalizadas do 
ilegal poder do CGT”. (TOLEDO, 1997, p. 49) 
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Por isso, como resposta ao comício do dia 13, grupos conservadores realizaram um 

grande protesto público, intitulado “Marcha da Família com Deus pela Liberdade”. Daniel 

Aarão Reis destaca que dezenas de milhões de pessoas, “de todas as classes sociais”, 

participaram das marchas, em apoio e depois em comemoração ao golpe, incluindo:  
 
a maioria dos partidos, lideranças empresariais, políticas e religiosas, e tradicionais 
entidades da sociedade civil, como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a 
Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros (CNBB), as direitas. (REIS, 2013, p. 
198) 
 

Essas marchas configuravam aquilo que o mesmo autor chamou de “as direitas unidas, 

alarmadas, aparentando decisão” (REIS, 2014, p. 30). Desenhava-se, assim, a eclosão do 

golpe contra João Goulart, que representaria, também, um golpe contra as reformas sociais e 

contra a incipiente democracia política brasileira (TOLEDO, 2004, p. 1). Para arrematar, 

quando as tropas militares de Minas Gerais e São Paulo saíram às ruas, em 31 de março, 

restava aberto o caminho para que os militares tomassem o poder. A esquadra americana48 

ainda estava no Panamá, a caminho do Brasil, quando Jango foi deposto pelos militares, em 1º 

de abril de 1964. Nesse dia, após intensos e calorosos debates na sessão do Congresso 

Nacional, os deputados e senadores foram convocados, em caráter de urgência, para uma 

sessão extraordinária noturna, que se iniciou por volta das duas horas da madrugada do dia 02. 

Nela, o presidente do Congresso, senador Auro de Moura Andrade, declarou: 
 
O Sr. Presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala 
numa hora gravíssima da vida brasileira em que é mister que o chefe de Estado 
permaneça à frente o seu governo. O Sr. Presidente da República abandonou o 
governo. A acefalia continua. Há necessidade de que o Congresso Nacional, como 
poder civil, imediatamente tome atitude que lhe cabe, nos termos da Constituição. 
(palmas, protestos), para o fim de restaurar, na pátria conturbada, a autoridade do 
governo, a existência de governo. Não podemos permitir que o Brasil fique sem 
governo, abandonado. Há sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o 
povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a Presidência da República e, nos 
termos do art. 79 da Constituição, declaro presidente da República o presidente da 
Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. (D'AGOSTINO et al., 2014, Sítio 
Eletrônico G1, grifos nossos) 

 

                                                        
48 O presidente americano Lyndon Johnson escolheu Thomas C. Mann como novo coordenador da Aliança para 

o Progresso, o programa iniciado pelo antecessor John Kennedy para conter o avanço do comunismo na 
América Latina. Em 18 de março de 1964, foi lançada a Doutrina Mann, após um encontro das autoridades 
envolvidas. Segundo essa doutrina, os EUA “reconheceriam o governo de qualquer aliado, mesmo sob regime 
autoritário, contanto que continuasse anticomunista. A definição a poucos dias do golpe era um sinal claro para 
militares golpistas agirem com segurança, escreveu o New York Times no dia seguinte” (Thomas, 2014). O 
sinal ficou ainda mais evidente quando os EUA enviaram embarcações, aeronaves, armas e militares, que 
saíram do Caribe com destino ao Brasil. 
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No dia seguinte os militares já desencadearam uma onda de prisões de líderes 

políticos, sindicais e camponeses, enquanto João Goulart se refugia no Uruguai. No dia 9, o 

“Supremo Comando Revolucionário” (formado pelo General Costa e Silva, o Vice-Almirante 

Augusto Rademaker e o Tenente-Brigadeiro Correia de Melo) decreta o Ato Institucional nº 1 

(AI-1), que estabeleceu eleições indiretas para Presidente da República, cassou os direitos 

políticos daqueles que eram considerados opositores do regime militar e suspendeu as 

garantias de vitaliciedade e estabilidade dos funcionários públicos, instalando assim, 

oficialmente, a ditadura militar no país. No preâmbulo do AI-1, a “justificativa”: 
 
Os Chefes da revolução vitoriosa, graças à ação das Forças Armadas e ao apoio 
inequívoco da Nação, representam o Povo e em seu nome exercem o Poder 
Constituinte, de que o Povo é o único titular. O Ato Institucional que é hoje editado 
pelos Comandantes-em-Chefe do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, em nome 
da revolução que se tornou vitoriosa com o apoio da Nação na sua quase totalidade, 
se destina a assegurar ao novo governo a ser instituído, os meios indispensáveis à 
obra de reconstrução econômica, financeira, política e moral do Brasil, de maneira a 
poder enfrentar, de modo direto e imediato, os graves e urgentes problemas de que 
depende a restauração da ordem interna e do prestígio internacional da nossa Pátria. 
A revolução vitoriosa necessita de se institucionalizar e se apressa pela sua 
institucionalização a limitar os plenos poderes de que efetivamente dispõe. 
O presente Ato institucional só poderia ser editado pela revolução vitoriosa, 
representada pelos Comandos em Chefe das três Armas que respondem, no 
momento, pela realização dos objetivos revolucionários, cuja frustração estão 
decididas a impedir. Os processos constitucionais não funcionaram para destituir o 
governo, que deliberadamente se dispunha a bolchevizar o País. Destituído pela 
revolução, só a esta cabe ditar as normas e os processos de constituição do novo 
governo e atribuir-lhe os poderes ou os instrumentos jurídicos que lhe assegurem o 
exercício do Poder no exclusivo interesse do País.49 

 

No dia 11, o Congresso “elegeu” para a Presidência da República o Marechal Castelo 

Branco. Instalado o novo regime, aos vencedores do golpe restava empreender uma série de 

medidas de força para “varrer as ameaças esquerdistas” e assegurar a manutenção militar no 

poder, iniciando um período de terror para a história do Brasil. Apresentando-se como 

salvaguarda dos interesses do Estado e da nação e sob a desculpa de combater duramente os 

subversivos e os ataques à ordem, realizaram uma série de atentados sistemáticos, 

institucionalizados e graves aos Direitos Humanos, através, como ensina Hobsbawm (1997, p. 

429), de “execuções ou massacres, oficiais e para-oficiais, tortura sistemática de prisioneiros e 

o exílio em massa de adversários políticos”. 

O dicionário Michaelis Online traz sete definições da palavra “terror”; entre elas estão: 

“grave perturbação trazida por perigo imediato, real ou não”; “ameaça que causa grande 

                                                        
49 ATO INSTITUCIONAL Nº 1, DE 9 DE ABRIL DE 1964, disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-01-64.htm Acesso em fev 2015 
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pavor”; e “regime político de arbitrariedades, perseguições e supressão das liberdades 

individuais”. (MICHAELIS, 2009). Ao associar “terror” a um regime político arbitrário, o 

dicionário traz à tona um conceito muito pertinente ao fenômeno das Ditaduras: o de 

Terrorismo de Estado. A palavra “terrorismo” não possui uma definição única, mas pode ser 

entendido como o “uso de violência, física ou psicológica, por indivíduos ou grupos políticos, 

contra a ordem estabelecida” (SCHULTZ, 2006, p. 3); ou ainda, como o conceito formulado 

pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), publicado na 

Resolução 1566, de 08 de outubro de 2004, o qual caracteriza terrorismo como a prática de 
 

atos criminosos, inclusive contra civis, cometidos com a intenção de causar a morte 
ou lesões corporais graves ou de tomar reféns com o propósito de provocar um 
estado de terror na população em geral, em um grupo de pessoas ou em determinada 
pessoa, intimidar uma população ou obrigar um governo ou uma organização 
internacional a realizar um ato, ou se abster de realizá-lo (NACIONES UNIDAS, 
2004, tradução nossa). 
 

A partir desses conceitos podemos concluir que um regime político, ou uma ordem 

pública, também pode praticar atos de terrorismo. É o que se chama de “Terrorismo de 

Estado”, quando um governo instala um regime de violência, em que os detentores do poder 

empregam o terror como instrumento de governabilidade. De acordo com Sabrina Schultz 

(2006), o objetivo do Estado terrorista é impor seus interesses econômicos, sociais e políticos, 

se colocando como a única instância detentora da verdade. O medo generalizado foi um aliado 

poderoso das Ditaduras Militares na América Latina, que se viu dominada pela tortura, pelo 

desaparecimento de opositores políticos, pelos presídios políticos e pelos tribunais militares. 

As transgressões aos Direitos Humanos eram praticadas abertamente pelos aparatos estatais, 

e, em paralelo, pelo sistema repressivo clandestino, responsável pela maioria dos sequestros e 

mortes de militantes (MORAES, 2008; SCHULTZ, 2006). Merece destaque o caso de 

Argentina, Bolívia, Brasil, Chile e Paraguai50, onde a violência e o terror ultrapassavam as 

fronteiras, após a criação da Operação Condor, entre os anos de 1973 e 1980. No Brasil, os 

anos que se seguiram ao Golpe Militar de 1964 assistiram ao recrudescimento do terror, 

instalado através de graves violações aos Direitos Humanos, praticadas pelo Estado.  

 

3.2 O quadro da oposição e a reação das esquerdas 
 
A cela em que me colocaram deve ser subterrânea, ou num porão. Sua dimensão é, 
mais ou menos, de dois metros por dois. Sem a menor janela ou qualquer abertura 

                                                        
50 A Operação Condor foiuma articulação entre os órgãos de inteligência desses países, financiada pelos EUA, 

que lhes possibilitava agir dentro das fronteiras uns dos outros, a fim de capturar exilados políticos. 
(SCHULTZ, 2006) 
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para fora, além da porta. Essa é de aço, com um visor que permite o controle do 
preso pelo lado de fora. O chão é de cimento áspero. Nela não havia colchão, 
travesseiro ou uma folha de jornal. Total e absolutamente nua. E eu nu dentro dela. 
O ar deve entrar por algum conduto apropriado. Suas paredes e o teto são pintados 
de preto. Possui um sistema de iluminação forte, acionado no corredor externo de 
acesso. A porta de aço assemelha-se a uma porta de geladeira, a fim de não 
permitir a passagem de som, pois a cela é o local da tortura. A escuridão é total, 
quando apagam as luzes. Verdadeiramente, é uma cova ou uma masmorra 
medieval, mas dotada de requintes ultramodernos, como o sistema de entrada de ar, 
a porta e a iluminação. Assim, é a conjugação do passado mais miserável com a 
técnica sofisticada norte-americana. Não vi em São Paulo ou no Rio Grande do Sul 
coisa igual. Bom dinheiro nosso foi gasto em sua construção. Dentro dela perdi a 
noção do tempo. A rotina – dia e noite – não existe quando nela se é jogado. A coisa 
se divide em escuridão total, para o preso se refazer um pouco, a fim de depois 
apanhar mais; e a iluminação forte na hora da tortura. Horas, minutos, segundos, 
ali não têm existência. Espaço, horizonte, tudo isso é besteira. Vegeta-se como uma 
cobra presa em caixote hermeticamente fechado, destinado ao Butantã, para dela se 
extrair veneno. Nem água, nem pão. Nem um urinol. É uma câmara de execução em 
que só se pensa na morte. Dentro dela o preso só lastima uma coisa: o ‘diabo’ do 
corpo continua aguentando 
 
(Marco Antônio Tavares Coelho,Memórias de um comunista, p. 48)51 
 

 

Logo após a tomada do poder pelos militares, em 1964, iniciou-se, no Brasil, uma 

onda de sucessivos ataques à dignidade, à liberdade e à vida de diversas pessoas, quaisquer 

que fossem consideradas como opositoras do regime. Uma vasta legislação foi criada e posta 

a serviço do regime, e outros atos institucionais se seguiram ao AI-1: em 1965, o AI-2 

autorizava o Poder executivo a fechar o Congresso quando necessário; em 1966, o AI-3 impôs 

ainda mais limitações ao direito de votar. Em 15 de março de 1967, juntamente com a posse 

do presidente Costa e Silva, foi promulgada a nova Constituição, formalizando as profundas 

mudanças que a ditadura havia realizado na estrutura política, com ênfase na ampliação dos 

poderes do Executivo. E em dezembro de 1968 surgia o mais duro golpe na democracia 

brasileira, o Ato Institucional nº 5 (AI-5). 

O ano de 1968 havia sido marcado pela intensificação das manifestações contrárias ao 

regime, sobretudo por parte do movimento estudantil, que, embora estivesse sendo duramente 

reprimido nas ruas pelas tropas de choque da Polícia Militar, ganhava cada vez mais o apoio 

de grupos que antes apoiavam a linha conservadora, como a Igreja Católica e setores da classe 

média. Esse também foi o ano em que ocorrera a primeira greve operária desde a tomada do 

poder pelos militares, a greve dos metalúrgicos de Osasco; foi o ano em que mais de 

novecentos estudantes foram presos num Congresso da UNE (União Nacional dos 

Estudantes), que ocorria clandestinamente em Ibiúna, São Paulo.  
                                                        
51 COELHO, Marco Antônio Tavares. Memórias de um comunista. In: Estudos Avançados 13 (37), 1999, p. 33-

82. 
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Daniel Aarão Reis aponta que as oposições iam desde as alas revolucionárias mais 

radicais até setores liberais, como parte da imprensa (por exemplo, o Jornal do Brasil e o 

Estado de São Paulo) e grupos que antes ajudaram a derrubar Jango. Para o historiador, a 

maior expressão desses antagonismos foi a aliança entre Carlos Lacerda – o mais ferrenho 

opositor de Jango em 1964 –, Juscelino Kubitscheck e o próprio João Goulart, lideranças que 

foram cassadas e que se reagruparam num grupo chamado Frente Ampla, voltando ao cenário 

dos debates políticos nacionais, em 1967.  

A composição das esquerdas brasileiras, ainda no período que antecedeu o golpe 

militar, foi esmiuçada por Jacob Gorender, no livro Combate nas trevas, de 1987. Segundo 

ele, até 1964, o Partido Comunista Brasileiro (PCB), dirigido por Luís Carlos Prestes, liderava 

o cenário político de esquerda no país como a maior instância marxista de oposição, com 

linha stalinista. Já sem a inclinação pela violência revolucionária que apresentou no início da 

década de 1950, após serem cassados os registros do partido e os mandatos de seus 

parlamentares; e também sem a veemência com que pregava a derrubada do governo Vargas 

na década de 195052, o PCB adotara, no governo de Jango, uma posição de aliança com a 

classe burguesa, ao menos por parte da maioria do seu Comitê Central53. Na tentativa de 

conseguir novamente o registro legal do partido, o Comitê Central encaminhou ao TSE os 

Estatutos e o Programa do PCB54, que foram acusados pela ala stalinista de se desviar da 

ideologia marxista. Esses dissidentes foram responsáveis pela cisão que resultou na formação 

do PCdoB – Partido Comunista do Brasil. Outra organização de esquerda citada por Gorender 

(1987), influente no meio intelectual, foi a Organização Revolucionária Marxista, de 

orientação trotskista, responsável pelo periódico Política Operária (por isso a sigla POLOP); 

esta, entretanto, não foi capaz de elaborar ações práticas. O contrário ocorreu com a Ação 

Popular (AP), formada por estudantes católicos, que defendiam uma espécie de “socialismo 

humanista” (depois surgiram vertentes de protestantes e de pessoas sem confissão religiosa). 

A AP teve grande influência nos meios estudantis e no movimento de massas reformistas 

durante o governo de Jango. Nessa época, o Partido Socialista Brasileiro (PSB) adotava uma 

postura reformista e moderada; mas, após o golpe, diversos militantes ingressaram na luta 

                                                        
52 Jacob Gorender, que, à época, fez parte do secretariado do Comitê Estadual do PCB em São Paulo, diz que 

comunistas e udenistas ficaram do mesmo lado, ao defender a queda de Vargas; os militantes se associaram aos 
trabalhistas em defesa do governo; e só nos derradeiros dias foi que Prestes se posicionou contra o golpismo. 
Logo em seguida, o partido reafirmaria sua posição favorável à “derrubada do governo” – qualquer governo 
(GORENDER, 1987). 

53 Alguns dirigentes optaram pela aliança com as forças populares (idem) 
54 Nesse momento, passou de “Patido Comunista do Brasil” para “Partido Comunista Brasileiro”. (ibidem) 
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armada. Gorender ressalta, ainda, a importância do nacionalismo anti-imperialista de Brizola, 

que não possuía orientação socialista, mas se destacou por diversas ações pró reforma agrária.  

Quando a Ditadura Militar enfim se instalou e publicou o primeiro Ato Institucional, 

os militantes de esquerda se viram acuados: dispersão de movimentos, cassação de direitos 

políticos, demissões em massa de servidores públicos civis e militares, milhares de prisões, 

torturas e assassinatos promoveram perdas consideráveis nos quadros da esquerda. Entretanto, 

grande parte da militância se rearticulava na clandestinidade (GORENDER, 1987).  

A essa altura, segundo Gorender (1987), o PCB estava fragilizado devido às 

dissidências internas que divergiam, sobretudo, na questão da luta armada e da política de 

massas; e acusavam o grupo de Prestes de preferir os acordos com as classes burguesas e de 

confiar erroneamente no restabelecimento pacífico da ordem democrática. Após a expulsão de 

algumas dessas lideranças dissidentes55, outras organizações de esquerda começaram a surgir. 

Da Corrente Revolucionária, surgiu o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR), 

que defendia a guerrilha rural e as ações armadas. Uma dissidência estudantil de Niterói fez 

nascer o Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8), assim batizado por conta do dia 

da captura do Che Guevara; porém, de acordo com Gaspari (2002b), o MR-8 tinha menos de 

trinta militantes e, num só golpe, foi liquidado pela Marinha. Mas a dissidência mais 

importante, de acordo com Gorender (1987), foi a que se formou em torno de Carlos 

Marighela, Câmara Ferreira, Raphael Martinelli, Oswaldo Lourenço e outros, dando origem 

ao Agrupamento Comunista de São Paulo, que depois se tornaria a Ação Libertadora 

Nacional (ALN), organização de destaque na defesa da luta guerrilheira. Buscando adaptar o 

modelo cubano (“castro-guevarista”) à experiência brasileira, a ALN tinha como fundamento 

a ação em vez da burocracia e da teoria; pregava a luta armada, a guerrilha (inicialmente a 

rural e, mais tarde, também a urbana), e o terrorismo como tática para obstar, ou ao menos, 

dificultar a atuação das forças repressivas (GORENDER, 1987). 

No texto “Chamamento ao povo brasileiro”, de 1968, Carlos Marighella definiu a 

posição da ALN e expôs suas ideias em relação à luta armada, como se vê no trecho a seguir, 

retirado do livro Escritos de Marighella, publicado pelo Editorial Livramento, em 1979: 
 
Não derrubaremos a ditadura através de quarteladas, nem de eleições, 
redemocratizações ou outras panaceias da oposição burguesa consentida. 
Não acreditamos num parlamento conformado e submisso, mantido com o 
beneplácito da ditadura e disposto a ceder em tudo para que os deputados e 
senadores possam sobreviver com seus subsídios. 

                                                        
55 Jacob Gorender, Câmara Ferreira e Carlos Marighela e outros (GORENDER, 1987, p. 92). 
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Não cremos na solução pacífica. As condições para a violência nada têm de 
artificiais e estão criadas no Brasil desde que a ditadura se impôs pela força. 
Violência contra violência. E a única saída é fazer o que estamos fazendo: utilizar a 
violência contra os que tiveram a primazia em usá-la para prejudicar os interesses da 
pátria e das massas populares. 
A violência que anunciamos, defendemos e organizamos é a da luta armada do 
povo, concebida como guerrilha. [...] 
A iniciativa revolucionária está em nossas mãos. Já passamos à ação. 
Nada mais vamos esperar. (MARIGHELA, 1979, p. 140-141) 
 

No livro A ditadura escancarada, Elio Gaspari (2002b) questiona a real força da ALN 

a despeito de sua fama. Para o autor, além de o grupo ter apenas trezentos militantes, entre as 

ações terroristas expressivas, apenas assalto ao trem pagador da ferrovia Santos-Jundiaí, em 

agosto 1968, teve a iniciativa da ALN; as demais ações das quais participou teve iniciativa de 

outros grupos, como a Vanguarda Popular Revolucionária (VRP). Esta era a organização com 

maior poder de fogo, formada por intelectuais e estudantes de origem trotskista e por militares 

cassados, à qual se associou o ex-capitão Carlos Lamarca. Em abril de 1969, a VPR se fundiu 

aos remanescentes do grupo mineiro chamado Comando de Libertação Nacional (COLINA), 

dando origem à Vanguarda Armada Revolucionária, a VAR-Palmares (GASPARI,2002b).  

De acordo com Gaspari (2002a), os principais grupos de guerrilha em 1969 eram 

ALN, VPR, MR-8, Colina e PCBR, cujos quadros de militantes somavam, aproximadamente: 

trezentos na ALN, duzentos na VPR e outros trezentos distribuídos no MR-8, Colina, 

Dissidência Comunista e PCBR. Gaspari (2002a) cita os números do Projeto Brasil: nunca 

mais, que indicam um total de 2613 militantes processados em pouco mais de trinta 

organizações, durante os anos 60 e 70 (incluindo o PCdoB, a AP e o Grupo dos Onze, que não 

praticavam ações armadas), e chega à conclusão de que 1419 pessoas participaram dos grupos 

de guerrilha; ainda assim, muitos exerciam uma militância periférica, sem relação com ações 

armadas. Ou seja, mesmo com essa diversidade de organizações, o Brasil contou com uma 

fraca guerrilha urbana:  
 
Participaram da luta armada de 5 a 6 mil homens, um contingente insignificante em 
relação à população brasileira, estimada em 100 milhões de habitantes em 1970. 
(CHIAVENATO, 1997, p. 117) 
 
 

3.3 Um passado para não se esquecer 

 

Conforme cresciam os clamores populares e os grupos de oposição, crescia também a 

resposta do governo, que intensificava os instrumentos de repressão. A posse do Marechal 

Costa e Silva como presidente, em 1967, anunciou o advento dos “anos de chumbo”. Gaspari 



79 
 

(2002a) compara as posturas de Costa e Silva e de seu antecessor, Castello Branco, dizendo 

que aquele se valia do radicalismo que este evitava, a fim de manter uma ordem 

constitucional. “Castello recuava, Costa e Silva avançava” (GASPARI, 2002, p. 283). E, de 

fato, avançou. Aos movimentos de 1968, a resposta do governo de Costa e Silva foi pesada: o 

canhão para matar o passarinho, para usar a metáfora de Florestan Fernandes56.  

Uma vasta gama de informações era colhida pelo Serviço Nacional de Informações 

(SNI), através de seus escritórios e agências espalhados pelo país, e subsidiavam as análises 

do panorama nacional compartilhadas entre os membros do governo, nas sessões do Conselho 

de Segurança Nacional, chefiado pelo Presidente da República e composto por diversos 

oficiais e Ministros de Estado, cuja função, disposta no Artigo 90 da Constituição de 1967, 

era “assessorar o Presidente da República na formulação e na conduta da Segurança 

Nacional”. Em 11 de julho de 1968, durante a 41ª sessão do Conselho de Segurança Nacional, 

o Secretário Geral do Conselho e Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República, 

General Jayme Portella de Mello, deu o primeiro parecer da reunião acerca da situação 

política do país: 
 
A situação nacional vem sendo tumultuada por fatos de importância crescente que 
representam desrespeito à autoridade constituída e aos postulados da vida 
democrática. A associação das manifestações de massa com os recentes atos de 
terrorismos e sabotagem, repetidos em escala e vulto cada vez maiores, 
particularmente no RIO e em S. PAULO, caracterizam atentados flagrantes e 
violentos à ordem pública e ao regime. Tal estado de coisas vem produzindo 
gradativa sensação de insegurança à população, e, está gerando um sentimento de 
apreensão no seio das Forças Armadas, que vêm [sic], claramente, em tudo isso, o 
início da contra-revolução. Não parece haver mais dúvidas que as 
RECOMENDAÇÕES DE HAVANA (OLAS e outros Congressos), ultrapassado o 
período preparatório, encontram-se em fase de plena concretização (não só no 
BRASIL como na AMERICA LATINA), colocando na vanguarda, com vistas à 
tomada do poder, a classe estudantil, não só universitária como também 
secundarista. Engrossam e respaldam essa vanguarda estudantil, os extremistas de 
esquerda de todos os matizes, os descontentes, os "inocentes úteis", os expurgados 
pela Revolução e, possivelmente, os grupos econômicos nacionais ou estrangeiros, 
prejudicados pela política do Govêrno. Orientam essas ações elementos 
especializados com preparo técnico e tático no exterior para o tipo de ação em curso, 
denominada "GUERRILHA URBANA". (BRASIL, 1968, p. 2) 

 
Na mesma oportunidade, o então chefe do Serviço Nacional de Informações (SNI), o 

general Emílio Garrastazu Médici, que viria a tornar-se Presidente da República no ano 

seguinte, apresentou uma densa “Síntese da Conjuntura Nacional”, apontando o caráter de 

“ameaça” das ações dos grupos de oposição, da imprensa e dos demais “subversivos”: 

                                                        
56 Citado por José de Souza Martins, em “A sociologia como aventura: memórias” (2013, p. 75); mencionado 

também por REIS (2000, p. 50). 
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Já não resta a menor dúvida de que os movimentos de falsos estudantes, de políticos, 
de eclesiásticos, de cassados e de grupos econômicos oportunistas, nos moldes em 
que se desencadeiam, têm objetivos subversivos e representam a contra-revolução. 
Passeatas de agitadores, destruição de bens públicos e privados, ocupação de 
faculdades e atos terroristas caracterizam a presença de guerrilha urbana para, em 
uma primeira fase, atingir, certamente, quatro objetivos principais: afirmação das 
lideranças, desmoralização do poder constituído, obtenção do apoio popular e 
insegurança generalizada. Combinadas essas ações de guerrilha urbana, com os atos 
de terrorismo, característicos da quarta fase da guerra revolucionária, estarão criadas 
as condições para a luta armada, em um movimento insurrecional a ser 
desencadeado, com a colaboração de políticos cassados frustrados e revanchistas. Os 
fatos e os indícios aí estão por comprovar essa assertiva. O assalto sistemático a 
bancos, o roubo de armas e de explosivos, a ação subversiva de agentes nacionais e 
estrangeiros, a utilização dos estudantes como massa de manobra para 
enfraquecimento do Governo perante a opinião pública, indicam que está em curso 
um plano das esquerdas radicais com o apoio de políticos e cassados para a tomada 
do poder. (BRASIL, 1968, p. 13) 

 

E mais adiante, o general arremata, afirmando a necessidade de o governo adotar 

“medidas concretas de segurança, agindo energicamente contra os elementos que ameaçam a 

integridade do Governo e causam desassossego popular [...]” (BRASIL, 1968, p. 14). Assim 

se encontrava o cenário político nacional que antecedeu – e favoreceu – a edição do Ato 

Institucional nº 5, que dava poderes absolutos aos militares, inclusive de fechar o congresso, 

cassar mandatos e direitos políticos57, intervir nos municípios, além de proibir manifestações 

populares, suspender o direito a habeas corpus em diversos casos e impor os meios de 

comunicação e artes. Em outras palavras, se já existia forte repressão e supressão de direitos, 

a partir de então restava impossível todo e qualquer pensamento de oposição ao governo. 

Costuma-se dizer que foi “um golpe dentro do golpe” (cf. REIS, 2000, p. 51; FERRER, 2011, 

p. 73; DOMINGUES et al., 2007, p. 33). Segundo o jornalista Mário Magalhães (2015), tanto 

a historiografia nacional quanto o jornalismo costumam usar essa expressão para se referir ao 

AI-5. Domingues et al. (2007) afirmam que o AI-5 se inseria em uma estratégia da chamada 

“linha dura” do regime militar para contornar os eventos de 1968. Entretanto, o próprio 

Magalhães (2015) lembra que esse ato não foi o primeiro a tornar a ditadura mais 

                                                        
57 Artigo 5º A suspensão dos direitos políticos com base neste Ato, importa simultaneamente em: 

I – cessação de privilégio de foro por prerrogativa de função; 

II – suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais; 

III – proibição de atividade ou manifestação sobre assunto de natureza política; 

IV – aplicação, quando necessário, das seguintes medidas de segurança: 

liberdade vigiada; 

proibição de frequentar determinados lugares; 

domicílio determinado. 

(Ato Institucional nº 5. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-05-68.htm) 
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antidemocrática; isso ocorreu também na prorrogação do mandato de Castello Branco, no AI-

2, na eleição indireta de Costa e Silva, entre outros atos da ditadura. Carlos Fico (2004) 

também ressalta que o AI-5 não instalou uma fase nova, como a expressão “golpe dentro do 

golpe” pode fazer transparecer; de modo diverso, consistiu na reafirmação de um projeto 

repressivo que estava presente desde os primeiros anos da ditadura, ao qual ele atribui o 

caráter de “utopia autoritária”, citando a expressão criada por D’Araújo et al. (1994), que 

expressa a crença dos militares de que poderiam “eliminar quaisquer formas de dissenso” 

(FICO, 2004, p. 34), qualquer oposição ao projeto imperialista-nacionalista. 

Maria Joffily (2008) afirma que, quanto mais o aparato repressivo de afastava da 

estrutura legal para adotar mecanismos paralelos ou extralegais, como a exasperação da 

violência e da punição, mais era disseminada a ideologia da ala militar de extrema direita, que 

é, muitas vezes, designada de “linha dura”. A autora afirma a existência de discordâncias 

entre os militares e entre as Forças Armadas; porém, questiona a divisão, feita por muitos 

autores, entre “linha dura” e “linha moderada” ou “linha branda”. Para isso, ela apresenta a 

crítica feita por Martins Filho (1996), segundo o qual havia uma “pluralidade de posições” e 

uma “complexidade de fatores de desunião e cizânia que impede uma análise em termos 

duais” (MARTISN FILHO, 1996 apud JOFFILY, 2008, p. 10). No mesmo sentido é a posição 

de Fico (2004), que questiona, por exemplo, a suposta “moderação” de Castello Branco, 

afirmando que o ex-presidente fora condescendente com as arbitrariedades da chamada “linha 

dura”, permitindo que ela fosse, aos poucos, se fortalecendo. Além disso, o autor elenca uma 

série de posturas diversas diante dos fenômenos da ditadura que não autorizam a 

simplificação em duas “linhas”: por exemplo, havia militares e civis envolvidos diretamente 

em torturas e outros crimes, mas havia aqueles que os admitiam, mas não praticavam 

diretamente; havia também os que defendiam o caminho não violento para a luta contra os 

opositores, como também aqueles que se mantinham omissos, alheios a tais polêmicas, além 

dos casos (embora poucos) de militares que tentavam se opor e denunciar as práticas 

violentas, muitos dos quais acabavam presos ou mortos. Enfim, havia uma complexidade de 

posições e de forças dentro do governo e entre os militares, embora não possamos negar que o 

AI-5 foi um dos maiores, senão o maior golpe na democracia (que, a bem da verdade, nem 

sequer existia àquela altura), por ter instaurado um verdadeiro regime de exceção e de 

incremento na violência e no terror de Estado. 

Os anos que se seguiram ao AI-5 foram marcados pela presença de um organizado 

aparato de repressão. Entre os órgãos da repressão estavam o DOPS (Departamento de Ordem 
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Política e Social) – herança da Era Vargas58 –, cuja função de interrogar era cumprida quase 

sempre através da tortura; e o CENIMAR (Centro de Informações da Marinha), criado em 

1955 com atribuições relacionadas a questões diplomáticas e de fronteira, mas que foi 

reestruturado em 1971 para lidar com questões políticas internas (JOFFILY, 2008).  

Uma estrutura desse aparato que merece destaque é a Operação Bandeirante (Oban), 

criada em São Paulo em julho de 1969, que significou um marco na história da repressão aos 

movimentos de esquerda. As bases para seu surgimento, de acordo com Joffily (2008), já 

vinham sendo lançadas anos antes, com o aperfeiçoamento dos serviços de informação e 

repressão; mas o caminho para sua concretização foi aberto após a formação de núcleo de 

inteligência voltado à ações políticas, que reuniu agentes da Secretaria de Segurança Pública 

de São Paulo, do DOPS, do Centro de Informações do Exército (CIE), do Centro de 

Informações da Aeronáutica (CISA) e do II Exército, sob o comando do major Waldyr 

Coelho, da Polícia do Exército (PE). A Oban nasceu como um órgão misto, ou seja, formado 

por civis e militares (BRANDÃO, 2002), com o objetivo de centralizar e coordenar as ações 

de combate à subversão, nomeadamente aos grupos armados de esquerda.  Contava com 

agentes das três forças armadas, do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), da 

Polícia Federal, da Polícia Civil, da Força Pública e da Guarda Civil, e foi financiada por 

grupos empresários paulistas e multinacionais (JOFFILY, 2005).  

Elio Gaspari (2002b) conta que as pesquisas que realizou e as entrevistas que fez 

revelaram um esforço conjunto civil-militar para a criação da Oban; por exemplo: o 

governador de São Paulo cedeu um espaço na 36ª Delegacia de Polícia, que ficava na Rua 

Tutoia, próximo ao Quartel General do Exército; a FIESP (Federação das Indústrias de São 

Paulo) buscava apoio financeiro entre os empresários paulistas; empresas automobilísticas 

como Ford e Volkswagen forneciam veículos; a Ultragás cedia caminhões; a Supergel 

contribuía com refeições congeladas. A participação do empresariado foi decisiva e, por isso, 

recebeu represálias da esquerda armada: em abril de 1971, um atentado vitimou o empresário 

Henning Albert Boilesen, um dinamarquês naturalizado brasileiro, que fora presidente da 

Ultragás, diretor da FIESP, líder do IPES e participante ativo no golpe que derrubou João 

Goulart. Para o historiador Jorge José de Melo, embora houvesse outros empresários que 

apoiavam e financiavam a ditadura, Boilesen foi – pelas suas ações e pela fama que 

                                                        
58 O jornalista paraibano Otávio Sitônio Pinto (2014), num artigo publicado em Blog, defende que o DOPS, 

criado por Vargas em 1924, teve como inspiração a Gestapo, de Hitler. Após o Golpe de 1964, tornou-se um 
braço do regime, agindo como órgão punitivo e de inteligência. O DOPS também fichava as pessoas com a 
missão de identificar os “subversivos”, contrários à ditadura.  
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conquistou como apoiador do regime – escolhido pelos grupos de esquerda para encarnar “a 

imagem do burguês colaborador e reacionário, [...] ou seja, o empresário da ditadura” 

(MELO, 2012, p. 12-13) 

Apesar de ter sido protagonizada por políticos e pessoas influentes, a Oban não foi 

uma estrutura legal, o que lhe dava uma grande liberdade de ação, pois tinha, como afirma 

Mariana Joffily, um “sólido apoio logístico aliado à implícita autorização para agir 

clandestinamente” (JOFFILY, 2008, p. 34). A autora afirma que a Oban foi responsável pela 

desarticulação da VAR-Palmares, da Ala Vermelha do PCdoB, da Frente Armada de 

Libertação Nacional (FALN) e da Frente Estudantil pela Luta Armada (FELA); pela prisão de 

líderes da VPR e da ALN, inclusive pela morte de Marighella; e pelo encaminhamento, aos 

outros órgãos (DOPS, DEIC e DPF), de 412 presos políticos. Diante do resultado favorável 

para o regime, o modelo da Oban foi estendido para todo o país e atrelado ao sistema oficial 

de segurança, através da criação, em setembro de 1970, do Destacamento de Operações e de 

Informações (DOI), ao qual sabiam a busca, apreensão e o interrogatório de suspeitos, e do 

Centro de Operações de Defesa Interna (CODI) – ao qual se subordinava o DOI – que 

realizava as tarefas de análise, coordenação e planejamento. Essa estrutura passou a ser 

conhecida como DOI-CODI. Mariana Joffily descreve as atribuições do DOI e do CODI, que 

foram espalhados por diversos locais do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, 

Brasília, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Belém, Fortaleza e Porto Alegre: 

 
Ao DOI cabia investigar, prender, interrogar e analisar as informações. O CODI, 
dirigido pelo chefe do Estado-maior do Exército, era incumbido de planejar, 
controlar e assessorar as medidas de defesa interna, incluindo a "propaganda 
psicológica" – considerada também como importante arma de combate à guerra 
revolucionária. Sua principal função consistia em evitar que houvesse duplicidade 
de esforços, coordenando as ações dos diversos órgãos repressivos. (JOFFILY, 
2008, p. 2)59. 

 
Em seu depoimento à Comissão Nacional da Verdade, o coronel do exército Homero 

César Machado, que atuou na Oban como capitão, afirmou que a criação do DOI-CODI foi 

uma espécie de oficialização da Oban, pois não houve mudança no funcionamento. O último 

comandante da Oban foi o major Waldyr Coelho, que foi sucedido pelo Coronel (então 

Major) Carlos Alberto Brilhante Ustra, que foi o primeiro comandante do DOI-CODI em São 

                                                        
59Mariana Joffily é doutora em História Social pela USP. Sua tese, No centro da engrenagem: os interrogatórios 

da Oban e do DOI de São Paulo (1969-1975), deu origem ao livro homônimo, publicado em 2013, no qual 
apresenta e analisa uma série de documentos enviados ao DOPS de São Paulo por diversos órgãos da repressão. 
A autora cita como fontes desses documentos: Pastas 1 a 226 do Dossiê 50-Z-9. Série Dossiês. Fundo DOPS. 
Arquivo do Estado de São Paulo. 
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Paulo. Após ser acusado, ainda durante o governo Sarney, de ter praticado torturas e 

sequestros durante a ditadura, Ustra publicou, em 1987, o livro “Rompendo o silêncio”, 

relatando sua passagem pela Operação Bandeirante (Oban) e pelo DOI-CODI e, em 2006, 

lançou outro livro,“A Verdade Sufocada”, em que nega as acusações que lhe foram feitas e 

apresenta sua versão dos acontecimentos durante a ditadura. Em 2008, após uma decisão da 

23ª Vara Cível de São Paulo, o coronel Ustra se tornou o primeiro oficial a ser declarado 

como torturador por decisão judicial (FARAH, 2008). Em seu livro “Rompendo o Silêncio”, o 

militar nega e rebate as acusações de que ele comandava sessões de tortura, e afirma, sobre os 

DOI-CODI: 
 
O Exército, mesmo durante a fase em que o terror esteve no seu auge continuou com 
as suas atividades normais, com os seus estabelecimentos de ensino, seus quartéis-
generais, suas unidades operacionais, enfim com todas as suas Organizações 
Militares funcionando normalmente. O que o Exército fez para combater a 
subversão e o terrorismo foi adotar uma linha de ação genuinamente brasileira e que 
serviu de ensinamento para vários outros países.      Isso ocorreu com a criação dos 
CONDI, dos CODI e dos DOI e com o empenho de apenas 450 homens do seu 
efetivo, distribuídos aos DOI. O restante do pessoal dos DOI era complementado 
com os bravos e competentes membros das Polícias Civil e Militar dos Estados. O 
Exército, através dos Generais-de-Exército, Comandantes Militares de Área, 
centralizou, ordenou, comandou e se tornou responsável pela condução da Contra-
subversão no país. Os DOI eram a força pronta para o combate, diretamente a eles 
subordinados. (USTRA, 2003, p. 68) 
 

Sob esses argumentos da subversão, do terrorismo e da necessidade das medidas de 

repressão, iniciou-se e transcorreu o governo do General Emílio Garrastazu Médici, entre 

1969 e 1974. Esse período ficou marcado como tendo sido o de mais aguda violência, de 

maior supressão de liberdades e violação aos Direitos Humanos da história republicana 

brasileira. Nos DOI-CODI e também em locais não oficiais, milhares de pessoas eram 

torturadas, mortas ou desapareciam sem deixar rastros, muitas delas morriam durante as 

sessões de tortura. Diversas mortes eram justificadas através de laudos médicos que não 

mencionavam as lesões causadas pelas torturas ou que atribuíam às mortes causas naturais, 

acidentes, suicídios e mortes em tiroteios, que eram justificadas com a expressão “resistência 

seguida de morte”. Muitas vítimas foram enterradas clandestinamente, e até hoje os familiares 

não sabem o paradeiro dos seus restos mortais. Elio Gaspari, na obra A ditadura escancarada, 

citando dados do Projeto Brasil: nunca mais, afirma que, entre 1964 e 1968, presos políticos 

apresentaram aos tribunais militares 308 denúncias de tortura; em 1969 foram 1027 

denúncias; e, em 1970, o número de denúncias chegou a 1206. E assim, até o fim de junho de 

1970, “estavam desestruturadas todas as organizações que algum dia chegaram a ter mais de 

cem militantes” (GASPARI, 2002b, p. 162). 
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Ainda segundo Gaspari: 
 
A tortura sancionada pelos oficiais-generais a partir de 1968 tornou-se inseparável 
da ditadura. Não há como entender os mecanismos de uma esquecendo-se a outra. 
De um lado a tortura dá eficácia à ordem ditatorial, mas de outro condiciona-a, 
impondo-lhe adversários e estreitando-lhe o campo de ação política. [...] Entrando 
no cenário político ao lado da supressão das liberdades públicas, a tortura 
embaralha-se com a ditadura e torna-se o elo final de uma corrente repressiva 
radicalizada em todos os níveis, violentando a própria base da sociedade. Essa 
circunstância transforma a tortura, no seu conjunto, muito mais num elemento do 
jogo político do que num instrumento de processo investigativo. Quando tortura e 
ditadura se juntam, todos os cidadãos perdem uma parte de suas prerrogativas, e, no 
porão, uma parte dos cidadãos perde todas as garantias. [...] Mascarada pelo horror, 
a tortura esconde-se atrás de seus efeitos e tende a girar em torno do sofrimento das 
vítimas. Por trás da máscara, porém, ela mostra métodos, objetivos e consequências 
bastante diferentes do mundo de aparências construído nos calabouços. (GASPARI, 
2002b, p. 24-25) 

A prática da tortura não era a única violação aos Direitos Humanos praticada pelo 

regime. Um aparato repressor complexo perpassava todos os níveis da administração pública, 

de forma a exercer vigilância permanente sobre a sociedade de forma geral. Vigilância 

também praticada pelos órgãos de censura, que vedavam a manifestação de opiniões 

consideradas avessas ao sistema. 

O Relatório Final da Comissão da Verdade apresenta dados de um inventário das 

cassações e perseguições políticas entre 1964 e 1973, com os seguintes números: 

1) foram punidas, com perda de direitos políticos, cassação de mandato, 
aposentadoria e demissão, 4.841 pessoas; 2) o AI-1 atingiu, isoladamente, 2.990 
pessoas, ou seja, 62% dos punidos entre 1964 e 1973; 3) foram cassados os 
mandatos de 513 senadores, deputados e vereadores; 4) perderam os direitos 
políticos 35 dirigentes sindicais; 5) foram aposentados ou demitidos 3.783 
funcionários públicos, dentre os quais 72 professores universitários e 61 
pesquisadores científicos; 6) foram expulsos ao todo 1.313 militares, entre os quais 
43 generais, 240 coronéis, tenentes-coronéis e majores, 292 capitães e tenentes, 708 
suboficiais e sargentos, trinta soldados e marinheiros; 7) nas policias militar e civil, 
foram 206 os punidos; 8) foram feitas 536 intervenções (durante o período entre 
1964 e 1970) em organizações operárias, sendo 483 em sindicatos, 49 em federações 
e quatro em confederações. (BRASIL, 2014b)60 

 
O Brasil havia se embrenhado no mais longo período ditatorial de sua história. Desde 

a publicação do AI-5, em 1968, dois presidentes prometeram restabelecer a democracia, mas 

não o fizeram (GASPARI, 2002a). O processo de abertura política só iria começar a ser 

delineado durante o governo de Ernesto Geisel, entre 1974 e 1979, que incluiu em sua pauta 

de governo um “processo de distensão política”, que deveria se dar de forma “lenta, gradual e 

                                                        
60 O Relatório da Comissão da Verdade afirma que os dados foram retirados de um inventário produzido por 

Marcus Figueiredo e citado por José Murilo de Carvalho na obra: CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no 
Brasil: o longo caminho. 3a ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002, p. 164-165. Original também 
consultado. 
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segura” (FICO, 2001, p. 211). As organizações de esquerda aos poucos iriam começar a se 

mobilizar: em 1975, sob a liderança de Terezinha Zerbini, surgiu o Movimento Feminino pela 

Anistia; em 1978, o Comitê Brasileiro de Anistia; em 1979, realizou-se o Congresso de 

reconstrução da UNE, em Salvador. O aparato legal de repressão foi, aos poucos, cedendo: 

entre 1974 e 1976 se deu o processo de suspensão da censura à imprensa, em 1978, uma 

Emenda Constitucional revogou o AI-5.  Porém, nem tudo foram flores nesse período. 

Durante o governo Geisel, as manifestações populares contra as violações de direitos 

cometidas pelo governo tiveram que conviver com a permanência do sistema oficial de 

informação e repressão – e com a resistência dos militares. Durante o governo Geisel, a 

desagregação do sistema de segurança foi mais virtual, simbólica, do que prática. (Fico, 2011) 

A despeito do discurso de abertura política, o aparato militar prosseguia com as 

perseguições e mortes, mudando a estratégia do regime para encobrir os assassinatos e as 

mortes decorrentes de tortura: até 1970 os casos eram tratados pela versão oficial, em sua 

maioria, como acidentes ou suicídios; mas a partir de 1971 aumentaram significativamente os 

números de desaparecimentos forçados61, crime que se caracteriza pela privação de liberdade 

da pessoa, feita com autorização ou apoio do Estado, seguida da recusa de se noticiar a 

família sobre o seu paradeiro. A Comissão da Verdade (BRASIL, 2014b, p. 456) estima que 

em 1970 foram registrados 14 desaparecimentos forçados; em 1971, foram 30; em 1972, 

foram contados 44 desaparecidos e 25 mortos; em 1973 foram 15 mortos e 54 desaparecidos; 

em 1974 houve duas mortes e 53 desaparecimentos; em 1975 contam-se sete mortos e oito 

desaparecidos; em 1976, 11 mortes e 11 desaparecimentos forçados. Os números começaram 

a baixar em 1977, e a partir de 1982 houve poucos registros de morte e não se tem mais 

informações de desaparecimentos forçados. 

Na opinião de Fico (2001), durante o governo Geisel, a chamada “linha dura” passou a 

se sentir ameaçada, tanto de extinção quanto de punições pelos crimes cometidos; e, para 

justificar sua permanência, recorreu novamente ao recurso da propaganda terrorista, 

invocando uma suposta “frente de comunistas” engendrando uma revolução. Nos anos que se 

seguiram, os militares foram mais além, protagonizando sequestros e atentados à bomba, entre 

os quais o atentado fracassado no Riocentro, que contribuiu para a desmoralização para o 

                                                        
61 O artigo 2º da Convenção Internacional para a proteção de todas as pessoas contra os Desaparecimentos 

Forçados, adotada em 20 de Dezembro de 2006 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, através da resolução 
A/RES/61/177, conceitua como desaparecimento forçado: “a prisão, a detenção, o sequestro ou qualquer outra 
forma de privação de liberdade por agentes do Estado ou por pessoas ou grupos de pessoas agindo com a 
autorização, o apoio ou o consentimento do Estado, seguido da recusa em reconhecer a privação de liberdade, 
ou do encobrimento do destino ou do paradeiro da pessoa desaparecida, colocando-a assim fora do âmbito de 
proteção da lei”. 
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sistema repressivo62. Em um depoimento prestado à CNV, o ex-delegado do DOPS Cláudio 

Guerra afirmou: 
 
Igual, eu esclareci no meu livro, eu não, eu nunca participei de tortura. Eu participei 
de execuções. E de atentados para colocar a culpa na esquerda. Então, foi feito o... 
Aqui no Espírito Santo teve a explosão do jornal A Tribuna. Fomos nós que fizemos 
pra intimidar o general presidente da República que ia chegar no dia seguinte. E o 
diretor de A Tribuna era o coronel do Exército. Teve o afundamento de duas lanchas 
da Conduza, fomos nós também. Teve esse negócio do Jeveaux, que eu não 
participei diretamente, mas contribuí. Isso aqui nos está, né? E fiz uma execução a 
mando do SNI, em Recife. O Veras lá em Belo Horizonte, que ele já estava preso, 
posso dizer morto de pancada lá na Delegacia de Furtos e Roubos lá de Belo 
Horizonte. (CNV, 2015. Transcrição do depoimento de Cláudio Antônio Guerra) 
 

Além das questões políticas, outra questão forçava o declínio da ditadura: a crise 

econômica mundial que sobreveio na década de 1970. Na década de 1960, a política 

econômica foi responsável pelo crescimento do PIB e um desenvolvimento que ficou 

conhecido como “milagre econômico”, sobretudo a partir do governo de Médici. Dá para 

entender por que os empresários apoiavam o regime militar: como ensina Celso Furtado 

(1981), os grupos que tomaram o poder em 1964 deixaram que as forças do mercado 

orientassem o crescimento, beneficiando, com isso, as empresas transnacionais, os 

intermediários financeiros, e, consequentemente, os grupos de rendas médias e altas, cujo 

consumo foi estimulado e financiado, enquanto a inflação corroía o salário real. O professor 

gaúcho Ricardo Hammoud apresenta uma citação de Fernando Henrique Cardoso, em que o 

sociólogo analisa a política econômica do regime militar, numa obra de 1971:  
 
No caso brasileiro existe efetivamente um regime de ‘elite de poder’ que mesmo 
quando se propõe metas sociais [...], não mobiliza a base social, nem se abre 
institucionalmente para formas de decisão política menos limitadas pelo círculo 
burocrático-autoritário do Poder (CARDOSO, 1973, p. 27 apud HAMMOUD, 2008, 
p. 8)63. 
 

Como se vê, a modernização não trouxe o desenvolvimento; ao contrário, essa política 

econômica gerou pobreza e concentração de renda nas mãos de uma pequena classe rica e 

                                                        
62 Em 30 de abril de 1981, ocorria no centro de convenções Riocentro, no Rio de Janeiro, um show com artistas 

ligados à oposição, em homenagem ao dia do trabalho, onde estavam presentes cerca de vinte mil pessoas, 
quando uma bomba explodiu do lado de fora, em um carro ocupado pelo sargento Guilherme Pereira do 
Rosário e pelo capitão do Exército Wilson Luís Chaves Machado, ambos a serviço do DOI-CODI/RJ. O 
sargento morreu e o capitão ficou muito ferido. Em seguida, outra bomba explodiu, dessa vez na casa de força 
do Riocentro. A falsa versão de que se tratava de um atentado de grupos de esquerda não foi convincente e, 
apesar de não ter gerado punição para os envolvidos, prejudicou em muito a imagem dos militares e do sistema 
de repressão. (Fontes: Joffily, 2008, p. 87; e sítio eletrônico ABC da Luta 
(http://www.abcdeluta.org.br/materia.asp?id_CON=260).  

63 Edição usada por Hammoud: Fernando Henrique Cardoso. Modelo político Brasileiro. São Paulo: Difusão 
Europeia do livro, 1973 
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uma parte da classe média. (HAMMOUD, 2008). O ministro de Médici, Delfim Neto, 

costumava declarar na imprensa que era preciso primeiro aumentar o “bolo”, para depois 

reparti-lo64. Mas o momento da partilha não chegou: Paul Singer (1972) aponta que, em 1970, 

os 5% mais ricos detinham 36,3% da renda nacional, enquanto os 80% mais pobres ficavam 

com 36,8% da renda. Em comparação aos números de 1960, os mais ricos aumentaram sua 

participação na renda nacional em 9%, e os mais pobres diminuíram em 8,7%. Gligio e 

Nogueira (2008) lembram também os péssimos indicadores sociais, como desnutrição, 

mortalidade infantil, abastecimento de água etc.  

Se os anos 1960 foram de crescimento, expansão do comércio mundial, elevação nas 

taxas de emprego e inflação moderada, os transtornos no mercado financeiro internacional 

logo iriam aparecer. O dólar se desvalorizou, a inflação cresceu, os Estados Unidos 

experimentaram uma recessão, o desemprego aumentou bruscamente (SWOBODA, 1976). 

Simultaneamente, o mundo experimentou a chamada “crise do petróleo”, que causou uma alta 

nos preços:  
 
Em apenas cinco meses, entre outubro de 1973 e março de 1974, o preço do petróleo 
aumentou 400%, causando reflexos poderosos nos Estados Unidos e na Europa e 
desestabilizando a economia por todo o mundo. (GASPARETTO JUNIOR, 2015)65 

 

O Brasil não demorou a sentir os reflexos da crise. O PIB começou a despencar, a 

inflação e o desemprego subiram, a moeda se desvalorizou, a dívida externa aumentou. De 

acordo com Emerson Santiago 
 
O regime estava na verdade implodindo, com uma inflação galopante que este não 
conseguia controlar, denúncias de corrupção por todos os lados que surgiam com o 
levantamento da censura, perda de confiança da população no governo, e as 
sucessivas perdas nas eleições legislativas do partido governista, a ARENA. Tais 
fatores contribuíram para que a abertura política fosse mais que um gesto de boa 
vontade do governo. Era o gesto de um regime acossado pela crise e que se ressentia 
da força das manifestações populares, cada vez mais constantes (SANTIAGO, 
2015)66. 
 

O processo de abertura começaria a ser sentido, de fato, no governo de João Baptista 

de Oliveira Figueiredo (1979-1985), “eleito” pelo colégio eleitoral com o apoio de Geisel. 

                                                        
64 Fonte: GIGLIO, Adriano Carneiro; NOGUEIRA, José Augusto de Souza. Contextos Brasileiros. Curitiba: 

IESDE Brasil S.A., 2008, p. 32. 
65 Artigo publicado no sítio eletrônico InfoEscola (2006-2015). Sem data de publicação. Disponível em 

http://www.infoescola.com/economia/crise-do-petroleo/ Acesso em: 13 Set. 2015 
66 Artigo publicado no sítio eletrônico InfoEscola (2006-2015). Sem data de publicação. Disponível em 

http://www.infoescola.com/historia-do-brasil/redemocratizacao/  
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Porém, os instrumentos de repressão continuavam vivos e atuantes. Lázaro Chaves (2014) 

assinala que o governo de Figueiredo reprimiu greves, prendeu militantes de esquerda, 

expulsou padres estrangeiros que lutavam com os camponeses pela reforma agrária, 

modificou regras eleitorais para favorecer o governo, dificultou as mudanças na Constituição, 

enquadrou estudantes na Lei de Segurança Nacional, entre outras medidas autoritárias.  

Em 1979, foi sancionada a nova Lei de Anistia (Lei nº 6.683), anistiando os presos 

políticos, cassados, exilados e servidores destituídos dos seus cargos, à exceção dos 

condenados por “terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal”. Vários políticos de 

esquerda retornaram ao Brasil, como Luís Carlos Prestes, Leonel Brizola e outros. Mas a Lei 

de Anistia não significou, propriamente, uma vitória da esquerda; o fato de ter resultado de 

uma negociação árdua entre oposição, governo e militares (ALVES, 2005), tornou-a restrita, 

por um lado, e muito ampla, por outro.  Para Tarso Genro e Paulo Abrão, ela foi restrita 

porque não cobriu os chamados “crimes de sangue”, que foram tratados como crimes 

comuns67; e foi muito ampla porque perdoou também os militares envolvidos em acusações 

de tortura, atentados e assassinatos políticos, traduzindo uma ideologia direitista que 

considera a luta armada da esquerda como uma luta do “mal”, que eram os comunistas, contra 

o “bem”, que era o Estado, que praticava seus atos de forma “necessária” (GENRO; ABRÃO, 

2010, p. 19). Segundo essa linha de raciocínio dos autores, a “culpa” deveria ser repartida 

entre repressão e resistência, o assunto deveria ser esquecido e “todos” estavam perdoados: 

essa seria a memória construída pela Anistia de 197968. Nas palavras de Gabriel Petrus, isso 

significou “o encarceramento da história do Brasil nos porões mais sombrios do 

esquecimento” (PETRUS, 2010, p. 274). Esse pensamento influenciou sobremaneira a 

construção da memória nacional sobre o período da Ditadura no Brasil e dificultou a 

concretização dos objetivos da Justiça de Transição, como pretendemos analisar a partir dos 

depoimentos selecionados. 

Nos anos que se seguiram, houve uma mobilização rumo à democratização do país. A 

população começou a ir às ruas exigindo mudança; em 1984 iniciou-se a campanha “Diretas 

                                                        
67 “No processo de aplicação da anistia, muitos presos políticos permaneceram encarcerados, a maioria membros 

de grupos guerrilheiros de combate à ditadura. [...] com a reforma da Lei de Segurança Nacional, em dezembro 
de 1978, reduziram-se, significativamente, as penas atribuídas aos presos políticos. [...] constituía, de fato, uma 
mera aplicação de lei posterior, em benefício do apenado. [...]Mas não por Anistia!” (LINS E SILVA, Técio. A 
Construção da Anistia. Espaço Jurídico - Revista da Universidade do Oeste de Santa Catarina, v. 12, n.2, p. 
247/263. JOÇOABA: Unoesc, jul-dez 2011, p. 258-260. 

68 GENRO, Tarso; ABRÃO, Paulo. Memória histórica, justiça de transição e democracia sem fim. In: Repressão 
e Memória Política no Contexto Ibero-Brasileiro: Estudos sobre Brasil, Guatemala, Moçambique, Peru e 
Portugal. Brasília: Ministério da Justiça, Comissão de Anistia; Portugal : Universidade de Coimbra, Centro de 
Estudos Sociais, 2010, p. 19. 
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Já”. Embora os meios de comunicação de massa tenham se silenciado a respeito das 

manifestações, o movimento pelas “Diretas Já” reuniu as maiores manifestações de massa da 

história do Brasil (CHAVES, 2014). Em 1984, foi proposta Congresso Nacional uma Emenda 

Constitucional que estabeleceria eleições diretas para presidente (Emenda Dante de Oliveira); 

o movimento das Diretas ganhou, mas não levou: a proposta não conseguiu os dois terços 

necessários para que seguisse para o Senado. Mas um acordo político entre o PMDB (Partido 

do Movimento Democrático Brasileiro) e dissidentes do PDS (Partido Democrático e Social) 

levaria à candidatura do moderado Tancredo Neves, participante ativo das Diretas Já, nas 

eleições indiretas perante o Colégio Eleitoral69. Tancredo e seu vice, José Sarney, venceram, 

por 480 votos a 180, as eleições indiretas em 15 de janeiro de 1985, data que simboliza o fim 

de mais de vinte anos de ditadura militar. Lázaro Chaves arremata que “por ironia da história, 

o presidente que poria fim ao regime militar seria o ex-líder do regime no Senado: José 

Sarney, vice de Tancredo” (CHAVES, 2014). Superada a ditadura militar, restavam ainda os 

desafios de realizar o processo de transição para um regimento democrático e elaborar uma 

nova Constituição que restituísse à sociedade brasileira, ao menos legalmente, a dignidade e o 

respeito aos Direitos Humanos, o que só ocorreu em 1988. 

 

3.4 Transição: justiça, memória e superação 

 

No campo da ciência política, a palavra “transição” é utilizada para definir um período 

de tempo marcado por indefinições, que podem ocorrer em virtude de reformas no regime de 

governo, de mudanças no quadro de forças políticas ou da superação de um regime 

autoritário, quando o novo regime ainda não está suficientemente consolidado. É nesse tempo, 

portanto, que ocorre uma distensão, ou seja, um abrandamento da repressão política, e se 

inicia o processo de restauração dos direitos negados durante o período ditatorial. 

Da década de 1970 até hoje, diversos países efetuaram transições de regimes 

autoritários para a democracia. O pensador liberal estadunidense Samuel Huntington, ao 

analisar os diversos períodos de ascensão e queda de regimes democráticos pelo mundo, 

dividiu-os em três “ondas”70 (ascensão) e duas “ondas reversas” (queda), definindo, como 

                                                        
69 Fonte: MATOS, Carlos Eduardo. A eleição de Tancredo Neves e o fim da ditadura militar. Artigo publicado 

no sítio eletrônico da Revista Nova Escola, Editora Abril, conforme referência. 
70 Samuel Huntington é autor da teoria de que a disseminação do regime democrático representativo se deu em 

forma de ondas. Ele promove uma periodização, no livro The Third Wave, de 1991. Segundo ele, a primeira 
onda se deu entre 1828 e 1926 (contraposta por uma onda reversa entre 1922 e 1942); a segunda onde ocorreu 
entre 1943 e 1962 (também com uma onda reversa de 1958 a 1975); e a terceira onda sobreveio a partir de 
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marco para o surgimento da terceira onda, a derrubada do regime salazarista, em 1974, e a 

consequente redemocratização de Portugal, seguida pela Grécia, pela Espanha e outros países. 

De acordo com Huntington (1994), a “onda” espalhou-se pelo mundo, e repercutiu em cerca 

de cinquenta países, dos quais cerca de trinta passaram de um regime autoritário para a 

democracia já nos anos que se seguiram ao movimento português de 1974. Philippe 

Schmitter, citado por Bernardo Pires de Lima e Tiago Moreira de Sá (2005), afirma que esse 

processo, que começou no Sul da Europa, se estendeu para a América Latina, depois alguns 

países asiáticos, atingindo o Leste Europeu e, mais tarde, alguns países da África e Oriente 

Médio. Essas transições se deram de forma distinta em cada um desses países, de acordo com 

suas peculiaridades, mas, de forma geral, todas elas tiveram em comum uma fluidez política, 

uma ambiguidade que necessitava de arranjos institucionais entre as elites para acomodar as 

forças políticas dentro do novo regime. Dentro desse jogo, havia um desafio: o enfrentamento 

de um legado de graves violações aos direitos humanos praticadas durante as ditaduras, além 

da cultura da violência deixada por essas práticas como marca nas instituições. Para se 

restaurar a democracia, portanto, havia que se encarar o passado e revisá-lo.  

Na América Latina esse fenômeno também se deu de forma diversa em cada país: de 

acordo com González (2004), a transição na Argentina foi acompanhada por mobilizações 

populares pela apuração dos crimes praticados durante o regime militar e a questão dos 

direitos humanos foi tema central na pauta política. Lá, assim como no Chile, foram criadas 

Comissões da Verdade para esclarecer o passado de violência. Já no Uruguai, houve forte 

pressão dos militares para que não houvesse punições pelos crimes contra os direitos humanos 

e, de acordo com Midaglia (1992), após fartas negociações políticas, foi sancionada, em 1986, 

e aprovada, através de um Referendum popular em 1989, a Lei de Caducidade da Pretensão 

Punitiva do Estado, que colocava um ponto final nas tentativas de revisão dos atos cometidos 

pelos militares durante a ditadura. No Brasil não foi muito diferente, já que a Lei de Anistia 

(Lei nº 6683/79), criada em 1979, ainda sob a égide do regime militar, também punha fim às 

tentativas de punição das autoridades que praticaram crimes contra os direitos humanos, 

funcionando como uma “autoanistia” e propiciando um “esquecimento” do tema, que não 

permitiu o questionamento sobre as condutas das instituições políticas e jurídicas, sobre os 

destinos dos desaparecidos, e nem mesmo permitiu uma reflexão, pela sociedade, sobre o 

momento histórico de conflitos. 

                                                                                                                                                                             
1974. Fonte: HUNTINGTON, Samuel P. A Terceira Onda: A democratização no final do século XX. Tradução 
Sérgio Góes de Paula. São Paulo: Editora Ática S.A., 1994. 
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Setores da sociedade reagiram contra o silêncio imposto pela Lei de Anistia. Em 1988, 

o então ministro da Justiça e presidente do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 

Humana, Paulo Brossard de Souza Pinto, impetrou, diante do Superior Tribunal Militar 

(STM), a Representação nº 1061-7/DF, que requeria a reabertura do inquérito policial militar 

sobre o atentado no Riocentro. O STM rejeitou o pedido e, entre os motivos, alegou que 

aqueles atos estavam cobertos pela anistia prevista no Parágrafo 1º do Artigo 4º da Emenda 

Constitucional nº 26/198571, que estendeu os limites de aplicação da Lei nº 6683/79. Em 

2008, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) impetrou uma Arguição 

de Descumprimento de Preceito Fundamental no Supremo Tribunal Federal, a ADPF nº 

15372, questionando a aplicação do parágrafo 1º do Artigo 1º da Lei de Anistia73, no tocante à 

interpretação do que seriam “crimes políticos” e “crimes conexos com eles”. Os argumentos 

da OAB se baseavam na interpretação de que os agentes da repressão não haviam praticado 

crimes políticos, pois crimes a favor do Estado não se enquadrariam nessa categoria; além 

disso, alegaram que crimes como tortura, abuso de poder, estupro, e outros praticados pelos 

militares, não poderiam ser considerados crimes conexos, já que não eram praticados com o 

fim de facilitar o cometimento do outro crime, ou encobri-lo. Porém, prevaleceu a 

interpretação construída pela ditadura, de que, segundo esse parágrafo, a anistia não alcançava 

apenas as vítimas do regime, mas também os agentes da repressão que praticaram violações 

aos Direitos Humanos74. Entre as justificativas do Relator, o Ministro Eros Grau, destacamos: 
 
[...] o que caracteriza a anistia é a sua objetividade, o que importa em que esteja 
referida a um ou mais delitos, não a determinadas pessoas. Liga-se a fatos, não 

                                                        
71 Art. 4º: É concedida anistia a todos os servidores públicos civis da Administração direta e indireta e militares, 

punidos por atos de exceção, institucionais ou complementares. § 1º É concedida, igualmente, anistia aos 
autores de crimes políticos ou conexos, e aos dirigentes e representantes de organizações sindicais e estudantis, 
bem como aos servidores civis ou empregados que hajam sido demitidos ou dispensados por motivação 
exclusivamente política, com base em outros diplomas legais. § 2º A anistia abrange os que foram punidos ou 
processados pelos atos imputáveis previstos no "caput" deste artigo, praticados no período compreendido entre 
2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979. (BRASIL. Emenda Constitucional nº 26, de 27 de novembro de 
1985. Brasília: Portal do Planalto. Acesso em 06 Jun 2015) 

72 Art. 102 § 1º A arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será 
apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei. (BRASIL. Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988. Brasília: Portal do Planalto. Acesso em 06 Jun 2015) 

73 Art. 1º É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de 
agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexos com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus 
direitos políticos suspensos e aos servidores da Administração Direta e Indireta, de fundações vinculadas ao 
poder público, aos Servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e 
representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais e Complementares. § 1º 
Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer natureza relacionados com crimes 
políticos ou praticados por motivação política. (BRASIL. Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979. Brasília: 
Portal do Planalto. Acesso em 06 Jun 2015, grifos nossos) 

74 Fonte: Relatório da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Tomo I, Parte III, conforme referência. 
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estando direcionada a pessoas determinadas. A anistia é mesmo para ser concedida a 
pessoas indeterminadas. [...] Romper com a boa-fé dos atores sociais e os anseios 
das diversas classes e instituições políticas do final dos anos 70, que em conjunto 
pugnaram – como já demonstrado – por uma Lei de Anistia ampla, geral e irrestrita, 
significaria também prejudicar o acesso à verdade histórica. O que se propõe, ao 
invés, é o desembaraço dos mecanismos existentes que ainda dificultam o 
conhecimento do ocorrido naquelas décadas. [...] Se esse Supremo Tribunal Federal 
reconhecer a legitimidade da Lei da Anistia e, no mesmo compasso, afirmar a 
possibilidade de acesso aos documentos históricos como forma de exercício do 
direito fundamental à verdade, o Brasil certamente estará em condições de, atento às 
lições do passado, prosseguir na construção madura do futuro democrático. A inicial 
ignora o momento talvez mais importante da luta pela redemocratização do país, o 
da batalha da anistia, autêntica batalha. Toda a gente que conhece nossa História 
sabe que esse acordo político existiu, resultando no texto da Lei n. 6.683/79. A 
procura dos sujeitos da História conduz à incompreensão da História. É expressiva 
de uma visão abstrata, uma visão intimista da História, que não se reduz a uma 
estática coleção de fatos desligados uns dos outros. Os homens não podem fazê-la 
senão nos limites materiais da realidade. Para que a possam fazer, a História, hão de 
estar em condições de fazê-la. Está lá, n’O 18 Brumário de Luís Bonaparte: “Os 
homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem, não a fazem sob 
circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, 
legadas e transmitidas pelo passado”. A inflexão do regime [= a ruptura da aliança 
entre os militares e a burguesia] deu-se com a crise do petróleo de 1974, mas a 
formidável luta pela anistia – luta que, com o respaldo da opinião pública 
internacional, uniu os "culpados de sempre" a todos os que eram capazes de sentir e 
pensar as liberdades e a democracia [...] – é expressiva da página mais vibrante de 
resistência e atividade democrática da nossa História. [...] Reduzir a nada essa luta é 
tripudiar sobre os que, com desassombro e coragem, lutaram pela anistia, marco do 
fim do regime de exceção. Sem ela, não teria sido aberta a porta do Colégio Eleitoral 
para a eleição do “Dr. Tancredo”, como diziam os que pisavam o chão da 
História. (BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2010) 
 

Essa ideia de que os “atores sociais” e as “diversas classes e instituições políticas” se 

uniram em prol de uma Lei de Anistia “ampla, geral e irrestrita” foi a que se cristalizou na 

memória e na historiografia oficial do Brasil da Ditadura Militar. Como poderia haver 

consenso de classes em pé de igualdade se a esquerda havia sido desmantelada pela 

repressão? De acordo com Heloísa Greco, conforme citado por Patrícia Machado (2011), 

entre 1977 e 1981 houve cerca de cem atentados no Brasil, o que demonstra que a “abertura” 

consensual e não violenta foi um mito. A luta pela redemocratização também foi minimizada, 

em favor de um discurso de abertura política gradual e responsável feita pelos entes do 

Estado. Para Quinalha (2012, p. 15), essa característica enfraqueceu o sentido da transição 

democrática e permitiu que setores ligados ao regime mantivessem resíduos de poder, 

limitando, com isso, “o alcance das medidas de justiça e de memória que se seguiram”.  

No período de abertura política da década de 1980, embora ocorressem modificações 

no processo políticos, não se verificou uma ruptura; foi uma reforma pactuada, uma transição 

gradual e negociada entre elites conservadoras e liberais. Para Wefort (1984), a intenção dos 

militares era passar o poder a civis “confiáveis”, impondo um modelo de sistema 
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paradoxalmente autoritário e democrático. O cenário restou, então, marcado pela disputa entre 

as elites pelo poder, e pela crise econômica que marcou a década, não havendo espaço, dentro 

do discurso social e político, para refletir sobre os abusos praticados no período autoritário. 

Os novos governos democráticos precisavam empreender reformas sociais e econômicas 

urgentes e, ao mesmo tempo, afastar o fantasma da regressão para um novo golpe autoritário: 
 
Todos os agentes democratizadores tinham de permanecer atentos a essa ameaça de 
um novo golpe que, se efetivada, consumaria a frustração do processo transacional e 
imporia uma “morte rápida” à democracia. Nessa linha, essa possibilidade de 
regressão deveria ser evitada a todo custo, funcionando, para alguns, como uma 
ameaça e, para outros, como um blefe permanente, que pesava sobre as escolhas, 
capaz de consumir boa parte das energias e potencialidades que animavam essas 
mudanças políticas. [...] Diante do imperativo de estabilizar uma nova ordem e 
sujeitar os atores às regras democráticas, desenterrar o passado significaria reavivar 
conflitos que poderiam comprometer a tranquilidade das transições. (QUINALHA, 
2012, p. 155-156) 

 
Ao tratar do problema da transição, Guillermo O’Donnell (1991) afirma que os 

regimes de países como Argentina, Brasil, Peru, Equador, Bolívia, Filipinas, Coréia do Sul e 

Polônia não podem ser entendidos como democracias representativas; diversamente, podem 

ser caracterizadas como “democracias delegativas”, que ele conceitua como sendo 

democracias ainda não consolidadas ou institucionalizadas, ainda que sejam duradouras, ou 

ainda que não haja ameaças de regressão autoritária. O estabelecimento de um regime de 

eleições livres é, para o autor, a primeira etapa da transição. A “segunda transição”, ou 

segunda etapa, mais complexa que a primeira, seria a passagem desse regime de eleições 

democráticas para uma democracia consolidada, na qual se erija um conjunto de instituições 

democráticas que possam intervir na trajetória do poder político e, mais ainda, que possam 

assegurar – por meio de políticas públicas que visem ao interesse comum – o respeito pleno 

aos Direitos Humanos. Essa seria, então, a democracia representativa, em que o representante 

eleito assume responsabilidades perante os que o elegeram (vertical) e perante uma rede de 

instituições aptas a questionar suas atitudes (horizontal). 

Desse modo, podemos dizer que a transição é apenas um dos momentos da construção 

democrática. Por ser um período de incertezas, os destinos da sociedade após o período de 

transição podem se dar de maneiras diversas. Passada essa fase, sobrevém uma nova, 

chamada de consolidação democrática, em que a sociedade transpõe as barreiras meramente 

formais do regime pluralista e consegue chegar ao estágio de realizações democráticas 

efetivas. Entre elas está a superação do passado de violência através da garantia da justiça, do 

direito à memória, da proteção integral aos direitos fundamentais, da reforma das instituições, 

enfim, através de mudanças que possibilitem o restabelecimento da paz e da confiança no 
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Estado Democrático de Direito. Para isso, devem ser produzidas no bojo do debate aberto 

com a sociedade civil, que esclareça as graves violações aos direitos humanos praticadas pelo 

regime e que possibilite a punição dos agentes de tais práticas. Descortinar o passado abre, 

nesse caso, a possibilidade de mudar o futuro: “para que não se esqueça, para que nunca mais 

aconteça”75. 

A expressão “graves violações de direitos humanos” designa, tradicionalmente, um 

conjunto de práticas lesivas aos direitos mais fundamentais da pessoa humana, como o direito 

à vida e à integridade pessoal, que são inderrogáveis. Nas últimas décadas, o conceito foi se 

tornando mais abrangente, indicando também crimes contra a ordem internacional, como 

genocídio, crimes de guerra e contra a humanidade. E hoje são considerados igualmente como 

graves violações de direitos humanos as prisões ilegais e arbitrárias; a tortura e outros 

tratamentos desumanos ou cruéis; as execuções arbitrárias ou sem julgamento; a ocultação de 

cadáveres e todas as formas de desaparecimento forçado. 

Durante seu processo de transição, o Brasil aderiu a diversos tratados internacionais de 

direitos humanos, como o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, o Pacto 

Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e a Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos, restando, por força desses acordos, subordinado a órgãos internacionais de 

Direitos Humanos, como a Corte Internacional de Direitos Humanos (Corte IDH) e o 

Conselho de Direitos Humanos da ONU. A Constituição Federal de 1988 incorporou diversas 

garantias estabelecidas nesses tratados internacionais ao rol dos direitos fundamentais 

consignados no Artigo 5º. Com a emergência de uma justiça supranacional, a transição deixou 

de ser um problema unicamente do campo político, para também ser interessar ao Direito. Por 

meio das Cortes Internacionais e Regionais de Direitos Humanos, e através das normas de 

proteção internacional aos Direitos Humanos, o Direito Internacional começou a questionar as 

variáveis das transições políticas e trazer à baila questionamentos sobre os pactos fundadores 

dos novos poderes constituídos e impondo-lhes uma série de restrições, com vistas a garantir 

o respeito aos direitos da pessoa humana. 

É assim que surge a ideia de uma justiça de transição76, como um conjunto de esforços 

dirigidos para a reconstrução da paz nas sociedades pós-conflito, tendo como fundamentos o 

                                                        
75 Lema do Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil – Memórias Reveladas, criado em 2009 pela 

CasaCivil da Presidência da República, sob a coordenação do Arquivo Nacional. 
76 Jozely Tostes de Lima apresenta a explicação de Cecília Macdowell Santos para o conceito de Justiça de 

Transição: “O termo transitional justice (justiça de transição) foi cunhado pela professora de direito Ruti Teitel 
em 1991, referindo-se aos processos de transformação política e jurídica nos contextos de transições para as 
“novas democracias” na América Latina e na Europa do Leste. Teitel (2000) propõe uma abordagem indutiva, 
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estabelecimento da verdade sobre as violências praticadas nos períodos de conflito, a 

reparação dos danos sofridos, a construção e preservação da memória e da verdade sobre os 

fatos, a reforma das instituições de justiça e segurança, com vistas a evitar que novos períodos 

de abuso sobrevenham. Como campo intelectual, caracteriza-se como uma área 

transdisciplinar de estudo, que perpassa áreas como Direito, Ciência Política, Sociologia e 

História, com o intuito de analisar os processos que permitiram à sociedade passar do período 

de exceção à democracia. Como campo de aplicação prática, tem o objetivo de promover 

políticas públicas de educação e justiça que levem a sociedade e as organizações do Estado a 

aprender com a experiência do sofrimento para não mais repeti-lo. 

Paul Van Zyl, cofundador do Centro Internacional para a Justiça Transicional 

(International Center for Transitional Justice – ICTJ) e diretor do programa Escola de Justiça 

Transacional da Universidade de Nova Iorque, define a Justiça de Transição como “o esforço 

para a construção da paz sustentável após um período de conflito, violência em massa ou 

violação sistemática dos direitos humanos” (VAN ZYL, 2009, p. 32). Entre os seus objetivos, 

afirma o autor, estaria o estabelecimento da verdade dos fatos, a punição dos autores pelos 

crimes cometidos, a reparação às vítimas, a reforma das instituições e a reconciliação. Para 

atingir a paz almejada, é necessário enfrentar o passado para se evitar novos conflitos no 

futuro. Assim, a justiça de transição é um dos meios de se fortalecer o Estado de Direito, na 

medida em que demonstra ao cidadão que, num regime democrático que respeita os direitos 

humanos, a lei alcança a todos indistintamente, inclusive os atores do poder. De acordo com 

Flávia Piovesan (2012), essa é uma justiça que “lança o delicado desafio de como romper com 

o passado autoritário e viabilizar o ritual de passagem à ordem democrática” (PIOVESAN, 

2012, p. 10). 

O conceito de justiça de transição ainda é controvertido; Quinalha (2012) ensina que, 

tradicionalmente, costuma-se definir o termo através de seus elementos ou dimensões 

fundamentais, que envolvem o direito à memória e à verdade; o direito à justiça no sentido de 

promover a reparação às vítimas; a responsabilização dos agentes das violações aos direitos 

humanos e a democratização das instituições envolvidas nos abusos de poder, por meio de 

                                                                                                                                                                             
construtivista e contextualizada da justiça de transição.[...] Em sua genealogia da justiça de transição desde o 
final da II Guerra Mundial, Teitel (2003) identifica três fases: a primeira, que é marcada pelos Tribunais de 
Nuremberg, criou importantes precedentes jurídicos, mas foi sui generis. A segunda fase refere-se às transições 
para a democracia na América Latina e à queda do comunismo no bloco soviético a partir dos anos 1980. Esta 
fase caracterizou-se pela democratização combinada com algumas medidas de transição e a privatização da 
economia, deixando-se a cargo da iniciativa individual a litigância. A terceira e atual fase caracteriza-se pela 
normalização e globalização do paradigma de justiça de transição, com um consenso em torno da necessidade 
de se lidar com o passado” (SANTOS, 2010, p.129 apud LIMA, 2012). 
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uma reforma profunda. O autor questiona essa perspectiva tradicional, afirmando que não se 

pode firmar um conceito apenas juntando as partes que o compõem. Para ele, essa é uma 

perspectiva reducionista, que tenta atribui à justiça de transição medidas quase universais, a 

despeito da utilização em contextos bem diversos, como países que estão no início de sua 

transição política e outros que já estão em fase de consolidação democrática. A ideia de uma 

transição “que nunca se consuma” acaba por perpetuar uma situação tensa de ameaça de uma 

regressão ao autoritarismo, o que dificulta a construção efetiva da democracia. Além disso, o 

rol de direitos abrangidos pela justiça de transição está em expansão, o que inviabiliza o 

atrelamento do conceito às garantias abrangidas por essa justiça. Quinalha (2012, p. 162) 

prefere usar o termo “justiça de consolidação”, ou “apenas o termo ‘justiça’, sem adjetivos”. 

Uma definição interessante do fenômeno foi feita pelo então Ministro da Justiça do 

Brasil, Tarso Genro, na conferência de abertura do Seminário Luso-Brasileiro sobre 

Repressão e Memória Política, realizado em Coimbra77: 
 
Justiça transicional é uma resposta concreta às violações sistemáticas ou 
generalizadas aos direitos humanos. Seu objetivo é o reconhecimento das vítimas e a 
promoção de possibilidades de reconciliação e consolidação democrática. A justiça 
transicional não é uma forma especial de justiça, mas uma justiça de caráter 
restaurativo, na qual as sociedades transformam a si mesmas depois de um período 
de violação generalizada dos direitos humanos. (GENRO; ABRÃO, 2010, p.23) 
 

Diante dos conceitos, podemos dizer que a justiça de transição compreende, de forma 

essencial, o direito à memória, à verdade, à justiça e à reparação, além da garantia de reformas 

institucionais com vistas à não repetição dos abusos.  

A aplicação efetiva do Direito à Justiça, incluindo a persecução penal dos praticantes 

de crimes de lesa humanidade78, ainda é um dos elementos de mais difícil aplicação. De fato, 

embora os julgamentos sejam uma importante consequência da apuração dos crimes 

praticados pelo regime autoritário, o decurso do tempo e a existência de leis de anistia que 

“perdoam” os agentes repressores, como é o caso da do Brasil, fazem dos julgamentos uma 

resposta parcial e pouco significativa no processo de enfrentamento da violação sistemática 

                                                        
77 O pronunciamento deu origem ao artigo homônimo Memória histórica, justiça de transição e democracia sem 

fim, de Tarso Genro e Paulo Abrão, publicado no livro Repressão e Memória Política no Contexto Ibero-
Brasileiro Estudos sobre Brasil, Guatemala, Moçambique, Peru e Portugal, uma realização da Comissão de 
Anistia do Ministério da Justiça do Brasil e do Centro de Estudos Sociais da Universidade De Coimbra. 

78 Consideram-se crimes de lesa humanidade o homicídio, o extermínio, a escravidão, deportação e outros atos 
desumanos que venham a ser cometidos contra a população civil, antes ou durante a guerra; perseguições por 
motivos políticos, raciais ou religiosos na execução dos crimes de competência do Tribunal, ou a eles conexos, 
constituam eles ou não uma violação da legislação interna do país onde foram perpetrados. (Artigo 6º, c, do 
Estatuto do Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, Disponível em: 
http://www.cruzroja.es/dih/pdf/estatuto_del_tribunal_militar_internacional_de_nuremberg.pdf Acesso em: 03 
Nov 2015, tradução nossa). 
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dos direitos humanos. De acordo com Van Zyl (2009), a maioria das vítimas jamais 

encontrará a justiça em um tribunal, motivo que torna ainda mais necessária a 

complementação dos instrumentos da Justiça de Transição com outras estratégias ou 

dimensões. Uma delas é o Direito à Verdade, que procura esclarecer os fatos a fim de se 

estabelecer uma verdade oficial sobre o passado violento, de maneira a sensibilizar os 

cidadãos, inclusive das novas gerações, dando-lhes poder para reconhecer práticas autoritárias 

e se opor a elas. O conhecimento dos fatos, atingido por meio de Comissões da Verdade, pela 

análise de documentos, coleta de relatos e depoimentos, é imprescindível para que a sociedade 

reconheça as violações aos direitos humanos e seu caráter excessivamente injusto. Esse acesso 

às informações é imprescindível para que a sociedade se reencontre com sua história e forme 

sua identidade.  

Kathryn Sikkink e Carrie Walling (2007) afirmam que, a partir dos anos 1980 os 

Estados passaram a usar, cada vez mais, diversos mecanismos de justiça de transição para 

lidar com as violações aos Direitos Humanos cometidas no passado, por exemplo, 

julgamentos, Comissões da Verdade, reparação, instituição de lugares de memória etc. As 

autoras defendem que os mecanismos da justiça de transição não constituem uma escolha, 

mas um continuum de opções; por exemplo, os países da América Latina que optaram por 

implementar tanto Comissões da Verdade quanto julgamentos obtiveram uma melhor 

experiência com Direitos Humanos do que aqueles que usaram apenas um mecanismo. 

(Sikkink & Walling, 2007, p. 442) 

O Direito à Memória, outro elemento-chave da justiça de transição, está 

intrinsecamente ligado à busca da verdade. Os desafios para a efetivação desse direito 

começam na própria concepção de anistia adotada pelo Brasil, que promove um exercício de 

esquecimento, de “passar uma borracha” ou colocar um “ponto final”. Todorov (2000), na 

obra Los abusos da memoria, vai buscar na teoria Iluminista do Contrato Social as bases para 

essa concepção de se refundar, refazer a sociedade a partir de um “marco zero”, ou seja, basta 

substituir a injustiça pela justiça, a desigualdade pela igualdade e a sociedade pode seguir, 

vitoriosa, seu curso. Entretanto, para a Justiça de Transição, é necessário que se pense a 

memória como condição indispensável à reconciliação da sociedade, para que o esquecimento 

possa ocorrer de forma legítima, não como forma de sufocar ou encobrir a violência, mas 

como resultado de um exercício de luto e de memória. O próprio Todorov afirma a existência 

do direito ao esquecimento:  
 
A recuperação do passado é indispensável; o que não significa que o passado deva 
reger o presente, senão que, ao contrário, este fará do passado o uso que preferir. 
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Seria de ilimitada crueldade recordar continuamente a alguém os fatos mais 
dolorosos da sua vida; também existe o direito ao esquecimento. [...] Cada qual tem 
direito a decidir79. (TODOROV, 2000, p. 25) 
 

Assim, o esquecimento deve ser uma opção, um direito, e não um exercício imposto a 

toda uma coletividade, como no caso do Brasil, cuja população, sobretudo a mais jovem, sabe 

muito pouco sobre os crimes cometidos no período de repressão. Ainda existe, nos setores 

conservadores e no meio militar, a ideia de que o golpe militar foi uma forma de proteção à 

sociedade brasileira contra a ameaça do comunismo, que seria “muito pior”.  Além disso, 

muitas pessoas ainda duvidam do grande alcance e sistematização das práticas de tortura 

durante o regime; e ainda existe quem considere que aqueles que sofreram perseguições foram 

os “guerrilheiros”, os “bandidos”, os “subversivos”. Desse modo, o exercício da memória e a 

instituição de espaços de memória são essenciais para se construir um diálogo na sociedade 

que leve ao reconhecimento dos fatos e ao repúdio a essas e outras formas de violações aos 

Direitos Humanos. A memória é também um caminho para a reconciliação. Em sua obra “O 

tempo do Direito”, François Ost observa: 
 
Sem memória, uma sociedade não se poderia atribuir uma identidade, nem ter 
pretensões a qualquer perenidade, mas sem perdão, ela se exporá ao risco de 
repetição compulsiva de seus dogmas e de seus fantasmas. (OST, 2005, p. 42) 
 

A reconciliação remete à superação das divisões ocorridas no período de conflito e que, 

se não superadas, continuam a representar um potencial para o retorno à violência mesmo nos 

períodos pós-conflito. Essas divisões se assentam, em diversos casos, na base do senso 

comum conservador da sociedade, e tomam a forma de conflitos de identidade de raça, 

religião, etnia, cultura, gênero etc., muitas vezes sendo propagadas para justificar novas 

violações aos direitos humanos. Para Ângela Filipe (2015), o fim da “guerra” põe termo ao 

conflito, mas não significa, necessariamente, a criação de paz. Esta só é obtida dentro de um 

processo dinâmico de transformação das relações entre os grupos sociais, a que ela chama 

“reconciliação”. Permanece, então, uma indagação: como interromper os ciclos de violência 

que, desde o passado autoritário, vêm desgastando o tecido social de um país cindido pela luta 

simbólica de grupos em conflito? Para Filipe (2015), alguns elementos são indispensáveis à 

reconciliação, como a aceitação da identidade e da dignidade do “outro”, a superação do 

trauma, a superação da cultura de violência e vontade política dos governos para modificar a 

cultura política. A autora cita a África do Sul pós apartheid como exemplo de transição 

pautada mais na reconciliação do que na retribuição, em decorrência da atitude do novo 
                                                        
79 Tradução nossa. 
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governo de reconhecer, oficialmente, vítimas e perpetradores de abusos em ambos os lados do 

conflito. E traz à tona, ainda, as ideias de Shriver Jr. (1999), para quem “o processo de 

construção duma nova cultura política envolve, também, uma reconciliação de memórias” 

(FILIPE, 2015)80. 

Na construção da memória entra em cena um poderoso elemento: o discurso. Reis (2000) 

afirma que foi no debate que se instaurou no Brasil sobre a Anistia, antes da edição da Lei, 

que a nossa sociedade teve a primeira oportunidade de exercitar a memória nacional sobre o 

período da ditadura. E, nesse contexto, diversos “deslocamentos de sentido” foram 

implantados nessa memória, como sendo a única verdade, mas que não correspondem à 

complexidade da história vivida. Foi o discurso construindo a história, e é essa história 

parcial, gestada no seio de um ambiente ainda de medo e silêncio, que deve ser analisada e, se 

necessário, revista no contexto da Justiça de Transição. Uma das nossas perguntas se 

direciona para essa possibilidade: teria havido um processo de recriação da memória e da 

verdade através do discurso? Ou o que se viu foi apenas uma reafirmação dos discursos de 

cada grupo, mantendo uma cortina sobre a busca pela verdade? 

Em uma reportagem especial sobre os 50 anos do Golpe Militar, publicada em 2014 no 

seu sítio eletrônico, a Folha de São Paulo narra o seguinte episódio: 
 
No dia 18 de dezembro de 2013, o Congresso Nacional devolveu simbolicamente o 
mandato de João Goulart, o presidente deposto pelo golpe de 1964. Quando a 
presidente Dilma Rousseff, que foi presa e torturada durante a ditadura, entregou o 
diploma ao filho de Jango, João Vicente Goulart, quase todos aplaudiram. A 
exceção foram os três comandantes das Forças Armadas que acompanhavam a 
sessão. (BALTHAZAR, Ricardo et al. Folha de São Paulo, 2014) 
 

Os autores da reportagem comentam que esse fato revela as dificuldades do Brasil de 

lidar com o período da ditadura militar. Ao contrário de países como a Argentina e Chile, em 

que oficiais de alto escalão reconheceram os erros do passado e houve investigação das 

violações aos direitos humanos, no Brasil os militares (e alguns setores conservadores da 

sociedade) ainda empunham bandeiras de defesa da ditadura, os crimes contra os direitos 

humanos permanecem impunes, e os grupos envolvidos acusam-se mutuamente. 

Para que essas polarizações desapareçam, não basta apenas a passagem para um regime 

democrático: é necessária uma ordem constitucional e institucional que proteja as minorias e 

os grupos vulneráveis, de modo que não só a lei, mas também a própria ordem democrática, 

                                                        
80 FILIPE. Ângela Marques. O Processo de Reconciliação na África do Sul. CIARI – Centro de Investigação e 

Análise em Relações Internacionais. Artigo em formato eletrônico, sem paginação, conforme referência. 
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esteja a serviço de todos. É necessário que as instituições sejam revistas e reformadas no 

sentido de garantir o respeito a esses direitos. Por isso que uma das etapas da Justiça de 

Transição é a reforma radical das instituições responsáveis pelos crimes de lesa-humanidade, 

e também daquelas que ajudam a perpetuar segregações e conflitos geradores de violência, a 

fim de se evitar o ressurgimento, muitas vezes sob novas facetas, dos abusos cometidos no 

passado. Mais uma vez, o objetivo é a não repetição, necessária para a consolidação do 

período de paz democrática. 

 

3.5 A Comissão Nacional da Verdade 

 

Importantes instrumentos da Justiça de Transição são as Comissões da Verdade 

instaladas em diversos países, com o intuito de empreender um rigoroso estudo sobre o 

passado e reconstruir a memória dos fatos através de testemunhos, escuta atenta às vítimas das 

violações, familiares e testemunhas, analisando as instituições responsáveis pelas violações 

aos direitos humanos e seus agentes. Reunindo dados volumosos de diversas fontes, essas 

comissões conseguem produzir uma imagem do período sob seu exame, suas peculiaridades 

sociais e estruturais, e o contexto que possibilitou essas violações. Elas têm também a função 

de sugerir medidas que possam reduzir a possibilidade de perpetuação ou renascimento dos 

conflitos. 

No Brasil, já há muitos anos que setores da sociedade ligados às vítimas ou vinculados 

a organizações de Direitos Humanos reclamavam a instalação de mecanismos que 

esclarecessem as graves violações aos Direitos Humanos que ocorreram no período da 

Ditadura. Em dezembro de 1995, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, foi 

sancionada a Lei nº 9.140, que prevê o reconhecimento da responsabilidade estatal por mortes 

e desaparecimentos por motivação política entre setembro de 1961 e agosto de 197981 e 

instala a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, com a missão de proceder ao 

reconhecimento de pessoas desaparecidas e mortas por motivações políticas naquele período, 

buscar a localização de corpos e o esclarecimento das circunstâncias de algumas mortes, e de  

emitir parecer sobre os pedidos de indenização que fossem impetrados com base nessa lei. 

Esse trabalho obviamente não se daria sem divergências. Heymann (2007, p. 33) conta que, 

em 1996, quando a Comissão aprovou a indenização às famílias de Lamarca e de Marighella, 
                                                        
81 A Lei nº 10.536, de agosto de 2002, alterou o texto da Lei nº 9.140, estendendo o período de responsabilidade 

do Estado por mortes e desaparecimento até outubro de 1988. 
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o representante das Forças Armadas na Comissão, o general Oswaldo Pereira Gomes, afirmou 

que aquela decisão era uma “uma provocação desnecessária”.  

Apesar disso, outras conquistas se seguiram. Em agosto de 2001, a Medida Provisória 

nº 2.151 definiu as bases para a reparação econômica aos perseguidos pela ditadura, e criou a 

Comissão de Anistia para efetuar diligências e assessorar o Ministro da Justiça na decisão a 

respeito dos requerimentos de indenização (HEYMANN, 2007). Em 1996, o governo editou o 

Decreto 1.904, criando o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH), a fim de 

empreender uma análise da aplicação dos Direitos Humanos no País e de propor medidas para 

a sua defesa e promoção. Em 1998, foi criado o Estatuto de Roma, um tratado que estabeleceu 

o Tribunal Penal Internacional (TPI); em 2002 o estatuto foi ratificado por 60 países e, então, 

passou a vigorar efetivamente, instaurando o TPI, também conhecido como Corte Penal 

Internacional. O Brasil aderiu ao Estatuto de Roma por meio do decreto 4.388, de 25 de 

setembro de 2002. Em 2009, o governo Lula lançou a terceira edição do Plano Nacional de 

Direitos Humanos, o PNDH-3, que estabelece, entre suas diretrizes, o reconhecimento do 

direito à memória e à verdade como dever do Estado. Diversos pontos do PNDH-3 causaram 

polêmica no meio político conservador, em especial a proposta de criação de uma Comissão 

da Verdade. 

Em dezembro de 2010, um passo importante foi dado no sentido da efetivação dos 

direitos à justiça e à verdade: a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ao analisar o caso 

Júlia Gomes Lund e outros contra o Estado brasileiro (Caso nº 11.552), condenou o Brasil 

pelo desaparecimento de aproximadamente 70 pessoas na região do Araguaia, durante a 

Ditadura, determinou ao país a obrigatoriedade de investigar as violações aos Direitos 

Humanos e punir os responsáveis, de esclarecer e publicar as informações sobre a Guerrilha 

do Araguaia82. 

Finalmente, em 18 de novembro de 2011, surgiram duas leis de grande valia para os 

caminhos da Justiça de Transição no Brasil. A primeira foi a Lei nº 12.527, que regula o 

acesso à informação constante nos arquivos públicos e limita o prazo de sigilo de documentos 
                                                        
82 O movimento da Guerrilha do Araguaia começou a se desenvolver em 1966, numa área rural de difícil acesso, 

no sul do Pará, sob a direção do PCdoB, e dela fizeram parte 69 militantes de vários lugares do Brasil e cerca de 
17 camponeses da localidade. Entre abril de 1972 e janeiro de 1975, o Exército brasileiro realizou campanhas 
de repressão à guerrilha, dizimando-a no final de 1974. A Comissão Especial sobre mortos e desaparecidos 
políticos apresentou uma estimativa de que entre três mil e dez mil soldados tenham participado das campanhas. 
Apenas 13 militantes do PCdoB sobreviveram, por terem sido presos ou no início da guerrilha, ou fora da área 
de conflito. (Fonte: SANTOS, Cecília Macdowell. Questões de justiça de transição: a mobilização dos direitos 
humanos e a memória da ditadura no Brasil. In: SANTOS, Boaventura de Sousa et al. (org). Repressão e 
Memória Política no Contexto Ibero-Brasileiro: estudos sobre Brasil, Guatemala, Moçambique, Peru e 
Portugal. – Brasília: Ministério da Justiça, Comissão de Anistia; Portugal : Universidade de Coimbra, Centro de 
Estudos Sociais, 2010, p. 122-149. 
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classificados como “ultrassecretos”. Classificação é o ato de atribuir um grau de sigilo a um 

documento oficial. Ainda que a autoridade pública tenha o poder de decidir o que é 

“ultrassecreto”, esse sigilo não pode se dar indefinidamente, sob pena de se atacar o direito à 

verdade e à memória. Para Flávia Piovesan (2012, p. 9), “não há como conciliar o direito à 

verdade com o sigilo eterno”. A segunda Lei, criada no mesmo dia, foi a Lei nº 12.528, que 

instituiu a Comissão Nacional da Verdade. Sua finalidade foi definida pelo artigo 1º da 

referida Lei: 
 
“[...] examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas no 
período fixado no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a fim 
de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação 
nacional”. (BRASIL, Lei 12.528/2011) 
 

O período a que se refere a Lei, definido pelo Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT) da Constituição de 1988, se estende de 1946 a 1988. Coube à Comissão 

Nacional da Verdade (CNV) esclarecer os casos de torturas, mortes, desaparecimentos 

forçados, ocultação de cadáveres e sua autoria, identificando e tornando públicos as 

estruturas, os locais, as circunstâncias e as instituições envolvidas. A CNV foi oficialmente 

instalada pela Presidente Dilma Roussef, em uma cerimônia realizada no Palácio do Planalto 

em 16 de maio de 2012. Sua atuação se deu principalmente por meio de audiências públicas, 

sessões públicas, tomada de depoimentos, requisição e análise de documentos, diligências a 

locais em que foram praticadas graves violações de direitos humanos, entre outras atividades 

relacionadas com seu escopo. Composta por sete membros, integrados em Colegiado e 

nomeados pela presidente da República, contou ainda com 217 colaboradores, entre 

assessores, servidores públicos, consultores, pesquisadores, auxiliares técnicos e 

administrativos, estagiários e voluntários, espalhados em três escritórios: em Brasília (sede), 

no Rio de Janeiro e em São Paulo. De acordo com o portal eletrônico Memórias da 

Ditadura83, durante os trabalhos da CNV, diversas outras comissões foram criadas pelo Brasil: 

comissões estaduais, municipais, setoriais, comissões universitárias e outras; o portal estima 

que mais de trezentas comissões tenham funcionado no país, investigando fatos específicos, a 

fim de auxiliar no desvelamento da verdade escondida84. Para os redatores do Portal, o maior 

                                                        
83 O portal foi criado pelo Instituto Vladimir Herzog para atender à demanda da Secretaria de Direitos Humanos 

da Presidência da República sobre a criação de um portal eletrônico que divulgasse a História do Brasil no 
período de 1964 a 1985. (Fonte: http://memoriasdaditadura.org.br/sobre-o-projeto/)  

84 Exemplos: Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva (São Paulo), Comissão Municipal da Verdade 
Vladimir Herzog (São Paulo), Comissão da Verdade da OAB-RJ, Comissão Estadual da Verdade (Rio de 
Janeiro), Comissão Estadual da Verdade (Rio Grande do Sul), Comissão da Verdade da Universidade Federal 
do Espírito Santo (UFES), Comissão da Verdade da Prefeitura de São Paulo, Comissão da Verdade da USP, 
Comissão da Verdade da PUC-SP etc. 
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êxito da CNV teria sido abrir esse amplo debate, na sociedade, sobre o tema da ditadura e das 

violações de direitos humanos.  

Esse esforço conjunto para “reabrir as feridas” encobertas pela anistia provocou, como 

era de se esperar, reações contrárias quase instantâneas. No mesmo dia em que foi 

oficialmente instalada a CNV, uma reportagem feita por Paulo Cabral, repórter da BBC Brasil 

em São Paulo, foi publicada no sítio eletrônico da rede, apontando a insatisfação de oficiais 

reformados do Clube Naval do Rio de Janeiro, que anunciaram a formação de uma "comissão 

paralela" para rebater as eventuais acusações que lhes fossem imputadas – mesmo antes de 

serem feitas. Na opinião desses militares, a instalação da CNV foi uma tentativa de vingança 

do governo, que reflete a ideologia dos opositores do regime. Em entrevista à emissora, 

presidente do Clube Naval declarou: “vítimas foram feitas dos dois lados e eles só querem 

contar um lado da história”.85 Ainda segundo a reportagem, vítimas do regime e familiares 

também criticaram a iniciativa, em razão da falta de competência da CNV para punir os 

agentes públicos responsáveis pelas violações aos Direitos Humanos. A presidente da ONG 

carioca Tortura Nunca Mais86 afirmou que o desejo das vítimas era a criação de uma 

“Comissão da Verdade, Memória e Justiça”, que responsabilizasse os agentes pelas torturas e 

assassinatos cometidos. 

Uma das maiores críticas feitas por grupos ligados à oposição ao regime militar é o 

contraste da iniciativa brasileira com a experiência de outros países latino-americanos, como 

Argentina, Uruguai e Chile, onde responsáveis por crimes cometidos durante a ditadura foram 

processados e, em alguns casos, punidos. Em outubro de 2011, a então Ministra da Secretaria 

Especial de Direitos Humanos (SDH), Maria do Rosário, em entrevista concedida à Revista 

Isto É, rebateu as críticas sobre a falta de poder punitivo da CNV e argumentou que uma 

comissão com poderes criminais seria um tribunal de exceção. A ex-ministra explicou: 
 
Com base na experiência da Argentina, percebemos que lá os resultados da 
Comissão da Verdade foram levados ao Judiciário. Aqui, as condenações poderão 
vir pelo Judiciário. As pessoas que lutam por condenações penais têm todo o direito 
de buscar as punições na Justiça. Sempre haverá por parte das famílias o direito de 
buscar as reparações (COSTA e TORRES, 2011)87. 
 

                                                        
85 Fonte: http://memoriasdaditadura.org.br/comissao-nacional-da-verdade/ 
86 À época da reportagem, a presidente da ONG Tortura Nunca Mais era Victoria Grabois, filha de Maurício 

Grabois, que fazia parte ao PC do B e estava no Araguaia quando do ataque das Forças Armadas, em 1973, se 
encontrando desaparecido desde então. (CABRAL, 2012) 

87 Revista Isto É Brasil, edição eletrônica, nº  2190 Disponível em: 
http://www.istoe.com.br/reportagens/172223_UM+CAMINHO+PARA+PUNIR+A+DITADURA  
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Em relação à questão do enfrentamento judicial, Sikkink & Walling (2007), após 

analisarem as experiências de diversos países que experimentaram períodos de transição, 

concluíram ser bastante provável que a transição para a democracia tenha sido a maior 

responsável pela melhora nos índices de respeito aos Direitos Humanos nos países da 

América Latina pós-ditaduras; mas, segundo elas, uma parte dessa melhora pode ser atribuída 

ao enfrentamento das questões sobre a violência, através de processos judiciais e punições de 

criminosos. As autoras citam como argumento o fato de que, dos quatorze países que levaram 

a cabo julgamentos contra os violadores, num período de pelo menos dois anos, onze deles 

apresentaram melhora nas condições relativas aos Direitos Humanos, sendo que os que 

tiveram mais processos obtiveram índices mais significativos. Dos quatorze, apenas Haiti, 

México e Venezuela obtiveram piora em seus índices de obediência aos Direitos Humanos. 

As autoras também afirmam que, dos países da região que percorreram uma transição 

democrática, apenas o Brasil e a Guiana não conduziram julgamentos, e que o Brasil 

apresentou o maior declínio nas práticas relativas aos Direitos Humanos, entre todos esses 

países.  

Não basta, portanto, vencer apenas parcialmente os problemas que impedem o 

estabelecimento de uma política de paz e respeito à dignidade humana: é preciso que todas as 

dimensões sejam alcançadas com vistas à superação dos conflitos que culminaram no período 

autoritário e que se desenrolaram dentro dele. Passados trinta anos do final da ditadura, 

podemos dizer que o Brasil não conseguiu completar seu processo de transição e não se 

consolidou como um Estado democrático pleno. Esse processo só estará completo quando o 

país conseguir garantir o respeito aos Direitos Humanos em todos os âmbitos de sua vida 

social; apenas quando eliminar o resquício de arbitrariedade e abuso de poder em suas 

organizações; apenas quando aprender com o passado aquilo que não se deve executar no 

futuro. O reconhecimento dos direitos à verdade, à justiça e à reparação são imprescindíveis 

para que o país atinja esse objetivo. De acordo com Lemos e Leal (2012), podemos enxergar a 

Comissão da Verdade como um pontapé inicial com vistas ao equilíbrio do poder nessa 

sociedade, pois, por serem mecanismos independentes, são importantes para impulsionar 

processos de reconciliação social ou política. Contudo, alertam as autoras, toda a sociedade 

precisa estar engajada nessa procura pela verdade, assumida, nesse contexto, como política 

pública de Estado, a fim de que se constitua de forma justa uma memória coletiva. Para isso, é 

necessário que o Estado se comprometa com as recomendações da Comissão e que seja 

estabelecido um amplo debate na sociedade, com ações pedagógicas, divulgação dos 

trabalhos, ampla discussão dos resultados das investigações, atividades comemorativas etc. se 
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não for assim, corre-se o risco de que todos os esforços no sentido do estabelecimento da 

verdade e da memória sejam esvaziados, caiam no esquecimento e não produzam frutos. 
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3.6 A memória da ditadura militar no Brasil e sua construção por meio do discurso 

 
Ora, os que num momento dado dominam são os herdeiros de todos os que 
venceram antes. A empatia com o vencedor beneficia sempre, portanto, esses 
dominadores. Isso diz tudo para o materialista histórico. Todos os que até hoje 
venceram participam do cortejo triunfal, em que os dominadores de hoje 
espezinham os corpos dos que estão prostrados no chão. Os despojos são 
carregados no cortejo, como de praxe. Esses despojos são o que chamamos bens 
culturais. [...] Nunca houve um monumento da cultura que não fosse também um 
monumento da barbárie.  
 
(Walter Benjamim, Teses sobre o conceito da história, p. 12)88 
 

Quando um acontecimento é registrado por um indivíduo e inscrito em sua memória, 

ocorre uma operação chamada de memorização, que é a retenção, a fixação de algo na 

memória. Quando esse mesmo indivíduo busca (conscientemente ou não) lembrar-se daquele 

fato, ele o procura em sua memória para realizar uma segunda operação: a de rememorar, 

reativar uma lembrança, lembrar-se novamente. Memorização e rememoração são duas 

atividades intrínsecas ao domínio da memória. À primeira vista, podemos deduzir que o 

processo de rememoração é semelhante à busca de um arquivo salvo no disco rígido de uma 

máquina: uma vez “memorizado” (salvo) pelo computador, pode ser “rememorado”, ou seja, 

pode-se ter acesso a ele a qualquer momento, trazendo-o de volta da maneira como foi 

guardado.  

Com base nesse pensamento, diversas teorias ao longo da história conceberam a 

memória como um retorno ao passado, de onde se resgata o vivido, e o traz, integral e intacto, 

ao tempo presente. Ao apresentar algumas dessas teorias, Lúcia Castello Branco (1994) cita 

Platão, Aristóteles, Henri Bérgson, Santo Agostinho como exemplos de pensadores que, 

apesar de suas diferenças, consideravam o fenômeno temporal como linear, como um 

continuum que se conserva inteiro nos “receptáculos da memória” (CASTELLO BRANCO, 

1994, p. 26). Entretanto, a essas concepções se opõe a ideia de que o tempo é essencialmente 

lacunar e que o olhar sobre o passado implica um movimento de construção de algo novo; por 

isso, o passado não pode ser resgatado em sua forma exata. Rememorar não seria, então, um 

ato de recuperar o passado, mas de significá-lo; e toda significação parte do presente. Branco 

(1994) cita, como uma das raízes dessa mudança de perspectiva sobre a memória, o 

                                                        
88 In: BENJAMIN, Walter. O anjo da história. Traduzido por João Barrento. Lisboa: Assírio & Alvim, 2010. 
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pensamento dos gregos, expresso já na “Teogonia”89, de Hesíodo, segundo o qual o processo 

de memória é, em si mesmo, uma lacuna, pois o passado se constrói a partir de ausências. 

Para Hesíodo, a memória não apenas traz à tona o passado, mas também promove o 

esquecimento: “[deixa] ser encoberto pelo noturno não-ser tudo o que não reclama a luz da 

presença” (TORRANO, p. 85 apud CASTELLO BRANCO, 1994, p. 27). Essa concepção de 

tempo lacunar foi sendo incorporada nas teorias de diversos pensadores, como Bachelard, 

Barthes, Minkowski e outros. Para Barthes, o processo da memória, ao presentificar o 

passado, marca a lacuna entre esses tempos e constrói uma terceira instância, nascida da 

linguagem. Ao gesto de retroação corresponde uma construção: esse movimento para o futuro 

se constitui na linguagem (CASTELLO BRANCO, 1994). Se à construção da memória 

corresponde o fenômeno linguístico, então o processo memória não pode ser entendido como 

uma representação estática do real vivido. A memória é dinâmica, assim como a linguagem 

também o é. Nas palavras de Pierre Nora (1993), 
A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela está em 
permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, 
inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e 
manipulações, susceptível de longas latências e de repentinas revitalizações. [...] 
Porque é afetiva e mágica, a memória não se acomoda a detalhes que a confortam: 
ela se alimenta de lembranças vagas, telescópicas, globais ou flutuantes, particulares 
ou simbólicas, sensível a todas as transferências, cenas, censura ou projeções. [...] A 
memória emerge de um grupo que ela une, o que quer dizer, como Halbwachs o fez, 
que há tantas memórias quantos grupos existem; que ela é, por natureza, múltipla e 
acelerada, coletiva, plural e individualizada. (NORA, 1993, p. 9) 
 

As teorias de Pierre Nora sobre a memória, assim, como a de outros autores como 

Michael Pollak e Henry Rousso, foram fortemente influenciadas pelas ideias de Maurice 

Halbwachs, que já nos anos 1920 afirmava que a memória deve ser entendida como um 

fenômeno coletivo e social. Assim, a memória individual partiria sempre de uma memória 

coletiva, já que as lembranças são formadas no seio de um grupo social, que é de onde vêm as 

ideias e os sentimentos que pensamos ser nossos: 
 
nossas lembranças permanecem coletivas, e elas nos são lembradas pelos outros, 
mesmo que se trate de acontecimentos nos quais só nós estivemos envolvidos, e com 
objetos que só nós vimos. É porque, em realidade, nunca estamos sós. Não é 
necessário que outros homens estejam lá, que se distingam materialmente de nós: 
porque temos sempre conosco e em nós uma quantidade de pessoas que não se 
confundem (HALBWACHS, 1990, p. 26) 
 

                                                        
89 Teogonia ou Genealogia dos Deuses é uma canção de Hesíodo, aedo grego que viveu na região da Beócia por 

volta do século VIII a.C. A canção, depois escrita em forma de versos hexâmetros, conta como o mundo surgiu 
a partir dos primeiros deuses. (Fonte: TORRANO, Jaa. A teogonia de Hesíodo. Revista Cult, Edição 107, 
Disponível em: http://revistacult.uol.com.br/home/2010/03/a-teogonia-de-hesiodo/ Acesso em: 02 Nov 2015) 
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Memória individual e memória coletiva estão interligadas na mesma medida em que o 

indivíduo está ligado à sociedade, ou seja: não se pode apreender uma dimensão sem a outra, 

nem as separar. Pollak (1992) aponta que tanto a memória individual quanto a coletiva se 

constituem a partir de certos elementos: os acontecimentos vividos pessoalmente; também os 

acontecimentos vividos pelo grupo ao qual a pessoa pertence e que possuem uma relevância 

tal que a pessoa os toma para si ainda que não os tenha vivido – como se fosse uma memória 

herdada. Além dos acontecimentos, também constituem a memória pessoas, personagens com 

que o indivíduo se depara ao longo da sua vida ou que conhece indiretamente, pela 

experiência do grupo; e, por fim, os lugares de memória90, que são lugares particularmente 

ligados a uma lembrança – pessoal ou coletiva. Para o autor, esses elementos 

(acontecimentos, pessoas e lugares) podem ser reais ou projetados; podem também ser 

herdados. E, nesse sentido, a memória é seletiva, flutuante e construída. 

A construção da memória se dá no interior da linguagem, mais precisamente do 

discurso. E o que atravessa a nossa linguagem senão a linguagem do outro? Nosso discurso é 

o discurso dos que nos precederam, dos que nos constituíram, e dos que dividem conosco o 

espaço onde se ancora o significado. O discurso é eminentemente dialógico91. É com base 

nesse enfoque que, em sua análise do discurso, Michel Pêcheux (2007) considera não a 

memória individual, mas a memória social inscrita nas práticas e a memória construída pela 

história; essas facetas da memória estruturam a materialidade linguística dentro do que 

Pêcheux chama de “memória discursiva”: aquilo que permite a alguém recuperar o que está 

implícito em um texto, em um acontecimento, em uma imagem etc. Por isso é que a AD de 

linha francesa trabalha principalmente com o problema dos pré-construídos, do interdiscurso, 

dos discursos transversos, elementos que são reestabelecidos pela memória. É a memória 

discursiva que possibilita a leitura do mundo, e a memória carrega sempre um jogo de forças, 

que visam ou a estabilizar esses implícitos ou desestabilizá-los. Sobre esse jogo de forças, 

Pêcheux afirma que 

                                                        
90 Para Pierre Nora, lugares de memória são lugares concretos ou simbólicos, objetos de rituais, criados com o 

fim de cristalizar a memória de um grupo (sociedade, nação etc). “Os lugares de memória nascem e vivem do 
sentimento que não existe memória espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter os 
aniversários, organizar as celebrações, pronunciar as honras fúnebres, estabelecer contratos, porque estas 
operações não são naturais” (NORA, 1993, p. 13). 

91 Sobre o caráter dialógico do discurso, Fiorin explica: “o nosso discurso não se relaciona diretamente com as 
coisas, mas com outros discursos que semiotizam o mundo” (FIORIN, José Luiz. Interdiscursividade e 
intertextualidade. In: BRAIT, Beth (org.). Bakhtin: outros conceitos-chave. São Paulo: Contexto, 2006, p. 167). 
Dialogia é “uma relação de (sentido) que se estabelece entre enunciados na comunicação verbal. Dois 
enunciados quaisquer, se justapostos no plano do sentido (não como objeto ou plano linguístico) entabularão 
uma relação dialógica” (BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. 2 ed. Tradução de Maria Ermantina 
Galvão G. Pereira. São Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 345).  
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uma memória poderia ser concebida como uma esfera plena, cujas bordas seriam 
transcendentais históricos e cujo conteúdo seria um sentido homogêneo, acumulado 
ao modo de um reservatório: é necessariamente um espaço móvel de divisões, de 
disjunções, de deslocamentos e de retomadas, de conflitos de regularização... Um 
espaço de desdobramentos, réplicas, polêmicas e contradiscursos. E o fato de que 
exista assim o outro interno em toda memória é, a meu ver, a marca do real histórico 
como remissão necessária ao outro exterior, quer dizer, ao real histórico como causa 
do fato de que nenhuma memória pode ser um frasco sem exterior (PÊCHEUX, 
2007, p. 56) 
 

Podemos dizer, portanto, que a memória emerge do grupo, sendo, ao mesmo tempo, 

individual e coletiva, e está sujeita a usos e manipulações. A memória é uma “operação 

coletiva dos acontecimentos e das interpretações do passado que se quer salvaguardar” 

(POLLAK, 1989, p. 7). A existência do conflito, da disputa, é um ponto crucial dentro da 

construção da memória. O que é definido oficialmente como passado? O que deve ser 

lembrado e o que deve ser esquecido? Apreender as circunstâncias e os personagens que 

determinam esses limites da memória é fundamental para entender como ela foi construída. 

Esse processo de seleção está intimamente relacionado às estruturas de poder que frequentam 

a sociedade. Aqui nos deparamos com dois aspectos imprescindíveis para a compreensão 

deste trabalho e de seu objeto de estudo: o primeiro é a importância dos processos e atores que 

intervêm no trabalho de constituição das memórias. Não se pode debruçar-se sobre um objeto 

essencialmente memorialístico, como o nosso, sem voltar nosso olhar para a análise das 

chamadas “memórias subterrâneas”, ou seja, a memória dos excluídos da história oficial, das 

minorias, dos que não “venceram” a disputa pela memória na construção da memória 

nacional, ou da memória de um período histórico, como é o caso do nosso objeto. Em seu 

artigo “Memória, esquecimento, silêncio”, de 1989, Michael Pollak ressalta o trabalho 

silencioso das memórias subterrâneas, que promove um trabalho de subversão se só consegue 

emergir nos momentos de crise. É nesse ponto que a memória entra em disputa e essas 

memórias clandestinas, que até então se esforçavam para serem preservadas em estruturas 

informais de comunicação, conseguem, então, “invadir o espaço público e passar do ‘não-

dito’ à contestação e à reivindicação” (POLLAK, 1989, p. 7). 

O segundo aspecto, que, em certa medida, do primeiro decorre, é a relação essencial 

que existe entre “lembrar” e “esquecer”, duas ações que compõem de forma unívoca a seleção 

da memória. Esquecimento e memória estão imbricados. Para Ferraz (2006)92, a seletividade 

                                                        
92 A historiadora Joana D`Arc Fernandes Ferraz, doutora em Ciências Sociais e pós doutora em Memória Social, 

possui várias publicações sobre memória social, ditadura militar, terror de Estado e outros temas relacionados. 
Em 2012, publicou, em conjunto com Elaine Bortone, uma obra em quadrinhos sobre memórias esquecidas da 
ditadura militar, com o título “Brasil: ditadura militar – um livro para os que nasceram bem depois...”. 
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da memória faz revelar o que não deve ser esquecido e faz esquecer o que não pode ser 

revelado, de acordo com os usos políticos que são feitos dela. O esquecimento, promovido 

politicamente, é a força que não permite a transferência, às gerações seguintes, do 

conhecimento sobre os fatos vividos, pois os fatos não restam inscritos na história oficial nem 

nos lugares de memória, como datas comemorativas, monumentos e símbolos. Não há 

memória sem esquecimento. As mesmas estruturas de poder que determinam o que deve ser 

lembrado e como deve sê-lo também determinam as regras do esquecimento ou da repressão 

da lembrança, ou seja: “quem quer que quem lembre o que e por quê” e “quem quer que quem 

esqueça o que e por quê” (BURKE, 2000).  

As duas expressões da “amnésia social” são o esquecimento e o silêncio. Embora 

estejam imbricados, esquecimento e silêncio não se confundem; o “não-dito” de um opera de 

forma diversa do “não-dito” do outro. Ferraz (2006) explica que, no esquecimento, o 

conhecimento sobre o assunto se perde com o tempo, enquanto no silêncio esse conhecimento 

se adstringe a pequenos grupos; os fatos não são pronunciados, mas deixam um incômodo 

permanente, sempre prestes a irromper. No primeiro caso, os grupos sociais silenciam; no 

segundo, eles são silenciados. 

Os silêncios estão presentes nas lembranças de diversas pessoas que participaram dos 

eventos rememorados; mas esses silêncios e "não ditos" podem tangenciar tanto o 

esquecimento definitivo quanto o reprimido inconsciente. Nos discursos sobre a ditadura 

militar no Brasil, durante muito tempo imperou um profundo silêncio sobre as arbitrariedades 

e violações perpetradas pelos agentes do Estado aos opositores do regime e a seus direitos 

fundamentais. De acordo com Ferraz (2006), diversos estudiosos da memória das ditaduras na 

América Latina, como Elizabeth Jelin, Manuel Antonio Garretón, Ludmila da Silva Catela e 

Alain Touraine, reclamam um acerto de contas com o passado, por meio de uma revisão dos 

esquecimentos e os silêncios que fizeram a nossa história, além das memórias inventadas. No 

Brasil, a oportunidade dada a esses “não-ditos” de saltarem à superfície foi perseguida pelos 

grupos de defesa dos Direitos Humanos, pelas associações de vítimas e familiares de vítimas 

da ditadura e por setores da sociedade que reivindicaram o direito de participarem da memória 

daquele período. Essa oportunidade foi-lhes sendo aberta, aos poucos, com a criação das 

Comissões de Anistia, de Mortos e Desaparecidos, com as demais iniciativas já citadas, até 

chegar à Comissão da Verdade, que é, em si, um mecanismo de enfrentamento, de confronto 

crítico com o passado, de disputa de memórias e de luta pelo direito à verdade e à memória93. 

                                                        
93 “Las Comisiones de la Verdad son organismos de investigación creados para ayudar a las sociedades que han 

enfrentado graves situaciones de violencia política o guerra interna, a enfrentarse críticamente con su pasado, 
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Os discursos que estamos analisando se amoldam a essa disputa, gerada a partir das 

discussões da Comissão da Verdade, a partir da abertura de diversos arquivos, e a partir das 

revelações feitas durante seus trabalhos, entre a memória oficial e as memórias subterrâneas, 

exatamente nos termos empregados por Michael Pollak: 
 
A fronteira entre o dizível e o indizível, o confessável e o inconfessável, separa, em 
nossos exemplos, uma memória coletiva subterrânea da sociedade civil dominada ou 
de grupos específicos, de uma memória coletiva organizada que resume a imagem 
que uma sociedade majoritária ou o Estado desejam passar e impor. Distinguir entre 
conjunturas favoráveis ou desfavoráveis às memórias marginalizadas é de saída 
reconhecer a que ponto o presente colore o passado (POLLAK, 1989, p. 6) 
 

A memória oficial da ditadura foi construída sob o império dos interesses políticos 

daqueles que conduziram o regime. Em lugar de um pacto de conciliação, fixou-se um “pacto 

de silêncio”, cujo pretexto era manter a governabilidade sem abrir as feridas do passado. 

Tarso Genro e Paulo Abrão chamam essa operação de “ideologização direitista da memória” 

ou, mais propriamente, uma “não-memória”, na medida em que provém da imposição dos 

valores do grupo beneficiado com a ditadura, e de nenhum outro grupo. Ao resgatarmos 

elementos discursivos presentes nas rememorações sobre o a ditadura, poderemos ter uma 

ideia de como essas memórias vêm sendo construídas, desconstruídas e reconstruídas. Essa 

imersão pode nos levar à compreensão sobre como foi constituída a memória oficial e como 

foram silenciadas as memórias subterrâneas, e como ambas foram estabilizadas ou 

desestabilizadas em determinados momentos; com isso, poderemos questionar em que medida 

as iniciativas político-jurídicas com vistas a garantir o direito à memória e à verdade foram 

capazes de promover uma desestabilização da memória oficial. 

 

3.6.1 O direito à memória 

 

A Lei nº 12.528/2011, que criou a Comissão Nacional da Verdade prescreve, em seu 

artigo 1º:  
 
É criada, no âmbito da Casa Civil da Presidência da República, a Comissão 
Nacional da Verdade, com a finalidade de examinar e esclarecer as graves violações 
de direitos humanos praticadas no período fixado no art. 8º do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, a fim de efetivar o direito à memória e à verdade 

                                                                                                                                                                             
a fin de superar las profundas crisis y traumas generados por la violencia y evitar que tales hechos se repitan en 
el futuro cercano. A través de las Comisiones de la Verdad se busca conocer las causas de la violencia, 
identificar a los elementos en Conflicto, Investigar los hechos más graves de violaciones a los derechos 
humanos y establecer las responsabilidades jurídicas correspondientes” (NÜRNBERGER, 2011 apud LEMOS 
e LEAL, 2012, p. 47, grifos nossos). 
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histórica e promover a reconciliação nacional. (BRASIL. Lei nº 12.528, 
grifos nossos) 
 

O apelo a um Direito à memória e à verdade desabrochou a partir das experiências de 

países que, na segunda metade do século XX, experimentaram um processo de transição 

democrática. Desde então, essas expressões ganharam espaço nos campos políticos e jurídicos 

e protagonizaram as discussões sobre a implantação dos mecanismos da Justiça de Transição. 

Os textos normativos não trazem uma definição literal do que sejam esses direitos, mas eles 

têm sido analisados dentro de uma conjuntura internacional dos Direitos Humanos, no que se 

refere aos chamados “novos direitos” (SILVA FILHO, 2010). Uma definição de “novos 

direitos” é oferecida por Antônio Carlos Wolkmer, que assim a traduz: 
 
Ainda que os chamados ‘novos’ direitos nem sempre sejam inteiramente ‘novos’, na 
verdade, por vezes, o ‘novo’ é o modo de obter direitos que não passam mais pelas 
vias tradicionais – legislativa e judicial –, mas provêm de um processo de lutas 
específicas e conquistas das identidades coletivas plurais para serem reconhecidos 
pelo Estado ou pela ordem pública constituída. Assim, a conceituação de ‘novos’ 
direitos deve ser compreendida como a afirmação contínua e a materialização 
pontual de necessidades individuais (pessoais), coletivas (grupos) e metaindividuais 
(difusas) que emergem informalmente de toda e qualquer ação social, advindas de 
práticas conflituosas ou cooperativas, estando ou não previstas ou contidas na 
legislação estatal positiva, mas que acabam se instituindo formalmente (WOLKER, 
1994, p. 46) 
 

Sob esse enfoque, podemos dizer que o Direito à Memória e à Verdade94 constitui-se 

como um direito transindividual e supraestatal, visto que os organismos internacionais de 

Direitos Humanos reclamam sua aplicação, ainda que as legislações internas imponham 

políticas de esquecimento, como é o caso do Brasil. Em 2005, a ONU aprovou uma resolução 

consagrando o direito à verdade, intitulada El derecho de saber. A Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos também reconheceu os Direitos à Verdade e à Memória no Informe nº 

37/0095, sustentando que deles decorrem a ciência dos fatos ocorridos em sua totalidade, suas 

circunstâncias específicas, e dos atores que nele tomaram parte. Conforme o texto, o objetivo 

é resguardar do esquecimento a memória coletiva, para evitar o surgimento de novas versões 

contestatórias. No Brasil, um dos marcos mais notórios do debate sobre tais direitos foi a 

publicação, em 2007, pela Secretaria Especial de Direitos Humanos, do livro Direito à 

Memória e à Verdade, que expõe o resultado dos trabalhos da Comissão Especial de Mortos e 

                                                        
94 Alguns autores usam a expressão “Direito à memória e à verdade” como um só direito, enquanto outros 

separam o Direito à verdade do Direito à memória, embora ambos sejam interdependentes. 
95 O Informe n.37/00 foi publicado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos no caso 11.481 – 

“Monsenor Oscar Arnulfo Romero and Galdamez v. El Salvador”. 
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Desaparecidos Políticos, além de textos que contextualizam os movimentos de resistência 

(SILVA FILHO, 2010). 

O Direito à memória não reclama do Estado uma prestação de caráter persecutório, 

mas sim esclarecedor (ZAGO, 2006). Abrir os arquivos, revelar as memórias subterrâneas, 

todas essas operações têm em vista assegurar à sociedade pós conflito a construção da sua 

identidade, da história e da memória coletiva. De acordo com Flávia Piovesan e Hélio Bicudo, 

existe aí um duplo propósito: “proteger o direito à memória das vítimas e confiar às gerações 

futuras a responsabilidade de prevenir a repetição de tais práticas” (PIOVESAN; BICUDO, 

2006). As dificuldades encontradas para a proteção desses direitos são inúmeras, e passam, 

muitas vezes, pela cultura do esquecimento que foi difundida no país, sobretudo após a 

Anistia. Esse esquecimento se baseia em questionamentos como os apontados por Daniel 

Aarão Reis: 
 
Até que ponto o exercício da memória não passa de autoflagelação? Não seria 
melhor e mais saudável cultivar a paz das consciências? E olhar para frente, 
deixando o passado sossegado, e as feridas, cicatrizando? (REIS, 2000, p. 72) 
 

O próprio autor responde, ressaltando a necessidade que ainda temos de “desatar 

alguns nós” e de compreender não só o passado, mas também o presente, exercício que traz 

uma relação capital com o futuro, afinal, a ditadura deixou como herança a exasperação da 

cultura autoritária. Por ter sido instaurada como resposta à condenação, pelas esquerdas, do 

capitalismo e suas desigualdades, a ditadura deixou, também, um medo duplo: o medo do 

advento de novos regimes autoritários e o medo de que novos questionamentos (às mesmas 

desigualdades) provoquem uma espécie de caos (Reis, 2000). Por isso é que uma postura 

reflexiva e crítica diante dos acontecimentos passados é indispensável para que a sociedade 

evite novos períodos de conflito, pois as heranças autoritárias deixadas pela ditadura 

promovem uma espécie de latência assustadora, como se um regime de exceção estivesse 

pronto para voltar à vida sob os mesmos pretextos de ameaças à ordem, destruição da família, 

empreitada comunista etc., expressões que estão muito longe de serem “coisa do passado”. 

A ditadura, finalmente, instaurou-se sob o signo do Medo. Medo de que as 

desigualdades fossem questionadas por um processo de redistribuição de renda e de poder. 

Ora, através dos anos, mantiveram-se e se consolidaram essas desigualdades. Não terá sido 

essa a maior obra da ditadura? Entretanto, o questionamento dessa obra continua provocando 

Medo. E o pavor do caos. 



115 
 

O caos ou o retorno a formas autoritárias. Uma reflexão mais acurada e sistemática 

sobre os tempos da ditadura talvez seja um antídoto para escapar desse maldito dilema. Pronto 

a ressuscitar tão logo apareçam novas ameaças à ordem. 

 

3.6.2 A memória e as memórias: versões de um mesmo fato 

 

A história da ditadura militar no Brasil começou a ser contada a partir de dois 

enfoques: o da ciência política e o da memorialística, gênero que mais se desenvolveu a partir 

do governo Geisel. As primeiras versões sobre os acontecimentos daquele período, bem como 

as primeiras imagens e os juízos sobre elas, foram se constituindo a partir desse momento 

(FICO, 2004). Houve um interesse do próprio regime em criar uma suposta versão oficial, que 

lograsse ocultar alguns fatos e fixar alguns conceitos e que fosse difundida na imprensa, nos 

manuais didáticos, nos livros sobre o regime96. Os principais substratos dessa versão são as 

ideias de que o país experimentou um progresso econômico durante a ditadura (o suposto 

“milagre” econômico); de que o golpe decorreu de um clamor popular que exigia a saída de 

Jango; de que o golpe impediu a instalação do comunismo no Brasil, como planejavam os 

opositores; de que a reação do governo só atingiu um pequeno grupo e não houve atrocidades 

e abusos; de que a Lei de Anistia promoveu uma reconciliação nacional (ABRÃO et al., 

2010); de que o primeiro presidente do regime militar, o general Castello Branco, era 

“moderado”; de que só houve tortura a partir de 1968 (FICO, 2004), entre outras teses. 

Houve, em contrapartida, um movimento no sentido do esquecimento de fatos e 

feições da ditadura; entre os silêncios mais expressivos promovidos pela memória oficial 

podemos citar o objetivo político dos revolucionários das décadas dos anos 1960 e 1970 de 

promover mudanças no sistema produtivo e romper com o capitalismo. Ferraz (2006, p. 5) 

ressalta que “falar que pessoas morreram, foram presas, torturadas, mataram, se mataram para 

que houvesse uma mudança no sistema econômico” seria incômodo à elite capitalista que 

estava – e está – no poder. Outras memórias “perigosas”, na opinião da autora, são a da luta 

das organizações políticas revolucionárias, suas relações com movimentos internacionais, e a 

luta contra o autoritarismo do Estado. 

As seleções empreendidas, tanto na construção de uma versão oficial da história da 

ditadura militar no Brasil, quanto na construção da memória das esquerdas sobre suas 

empreitadas, impactaram na construção da memória de toda a sociedade sobre esse passado, 
                                                        
96 Fico (2004) cita a importância dos livros de Luís Viana Filho, chefe da Casa Civil de Castelo Branco, e de 

Daniel Krieger, líder do governo no Senado, na construção do “perfil” de Castello Branco. 
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promovendo construções e reconstruções, que passaram a ser consideradas como verdade 

objetiva, dissipando seu caráter de versão parcial. A essas (re)construções, Reis (2000) chama 

“deslocamentos de sentido”. Para o autor, o primeiro desses deslocamentos se deu no âmbito 

da memória da esquerda, mais designadamente na imagem dos grupos revolucionários de 

esquerda como parte de uma resistência democrática, quando, na verdade, esses grupos não 

demonstravam, em seus manifestos, nenhum apreço pela democracia, e moldavam-se por uma 

perspectiva revolucionária ofensiva. O segundo deslocamento, surgido em contraposição ao 

primeiro, foi apresentar as iniciativas de luta armada como uma autêntica guerra 

revolucionária; esse foi o mote para a anistia recíproca, pois possibilitou a ideia de que, "se 

houve uma guerra, os dois lados devem ser considerados" (REIS, 2000, p. 70). A terceira 

reconstrução citada por Reis incidiu sobre as relações da sociedade com a ditadura: ao ser 

delineada como um elemento estranho e indócil aos grupos sociais, apagaram-se as ligações e 

os conchavos que operaram na ascensão e no funcionamento da ditadura, bem como no 

processo de abertura; apagaram-se até as diversas marchas – como as Marchas da Família 

com Deus e pela Liberdade – que legitimaram o golpe: 
 
Um político imaginativo empregou então uma curiosa metáfora: o povo brasileiro, 
macunaimicamente, comera lentamente a ditadura, mastigando-a devagarzinho, a 
digerira e se preparava agora para expeli-la pelos canais próprios. Um verdadeiro 
achado. A sociedade brasileira não só resistira à ditadura, mas a vencera. Difícil 
imaginar poção melhor para revigorar a autoestima (REIS, 2000, p. 71). 
 

A imprensa da época registrou o contexto político que precedeu o golpe e sua 

repercussão na sociedade. Selecionamos algumas notícias publicadas em jornais de grande 

circulação e compusemos o primeiro subcorpus da pesquisa, composto de 15 textos97, ao qual 

batizamos de subcorpus JOR. Os trechos selecionados abaixo demonstram a participação da 

sociedade civil na instauração do regime civil-militar, imbuída do sentimento conservador e 

da aversão à esquerda, ideologias difundidas pelas elites, pelas Forças Armadas e pela 

propaganda Imperialista estadunidense no contexto da Guerra Fria, que consideravam o 

comunismo como o “inimigo interno”: 
 
De Norte a Sul vivas à Contrarrevolução 
Desde ontem se instalou no País a verdadeira legalidade... Legalidade que o 
caudilho não quis preservar, violando-a no que de mais fundamental ela tem: a 
disciplina e a hierarquia militares. A legalidade está conosco e não com o caudilho 
aliado dos comunistas (EDITORIAL DO JORNAL DO BRASIL - Rio de Janeiro - 
1º de Abril de 1964). 
 

                                                        
97 Todos os textos foram reunidos e publicados em: COSTA, Cristiane.As manchetes do Golpe. Blog da 

BrHistória,  11 jul 2007. Disponível em: http://blogdabrhistoria.blog.uol.com.br/  Acesso em 02 set 2015. 
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Multidões em júbilo na Praça da Liberdade. Ovacionados o governador do estado e 
chefes militares. O ponto culminante das comemorações que ontem fizeram em Belo 
Horizonte, pela vitória do movimento pela paz e pela democracia foi, sem dúvida, a 
concentração popular defronte ao Palácio da Liberdade. Toda área localizada em 
frente à sede do governo mineiro foi totalmente tomada por enorme multidão, que 
ali acorreu para festejar o êxito da campanha deflagrada em Minas (...), formando 
uma das maiores massas humanas já vistas na cidade (O ESTADO DE MINAS – 
Belo Horizonte - 2 de abril de 1964). 
 
Os bravos militares 
Salvos da comunização que celeremente se preparava, os brasileiros devem 
agradecer aos bravos militares que os protegeram de seus inimigos. Este não foi um 
movimento partidário. Dele participaram todos os setores conscientes da vida 
política brasileira, pois a ninguém escapava o significado das manobras 
presidenciais (O GLOBO - Rio de Janeiro - 2 de Abril de 1964). 
 
Carnaval nas ruas 
A população de Copacabana saiu às ruas, em verdadeiro carnaval, saudando as 
tropas do Exército. Chuvas de papéis picados caíam das janelas dos edifícios 
enquanto o povo dava vazão, nas ruas, ao seu contentamento (O DIA - Rio de 
Janeiro - 2 de Abril de 1964). 
 
Milhares de pessoas compareceram, ontem, às solenidades que marcaram 
a posse do marechal Humberto Castelo Branco na Presidência da República. [...] O 
ato de posse do presidente Castelo Branco revestiu-se do mais alto sentido 
democrático, tal o apoio que obteve (CORREIO BRAZILIENSE - Brasília - 16 de 
Abril de 1964). 
 
Vibrante manifestação sem precedentes na história de Santa Maria para homenagear 
as Forças Armadas. [...] Cinquenta mil pessoas na Marcha Cívica do Agradecimento 
(A RAZÃO - Santa Maria - RS - 17 de Abril de 1964). 
 

Além de evidenciar o apoio de grupos da sociedade civil, os textos do corpus também 

mostram a presença do discurso, na imprensa, dos militares e seus aliados, de que a 

“revolução” livrou o país da ameaça iminente de um Estado de Guerra e da implantação do 

socialismo, frustrando os planos da esquerda comunista, protegendo e defendendo o povo e a 

nação. Essa versão perdurou por muito tempo e ainda persiste até hoje: 

 
“Ressurge a Democracia! Vive a Nação dias gloriosos. Porque souberam unir-se 
todos os patriotas, independentemente das vinculações políticas simpáticas ou 
opinião sobre problemas isolados, para salvar o que é de essencial: a democracia, a 
lei e a ordem. Graças à decisão e ao heroísmo das Forças Armadas que, obedientes a 
seus chefes, demonstraram a falta de visão dos que tentavam destruir a hierarquia e a 
disciplina, o Brasil livrou-se do governo irresponsável, que insistia em arrastá-lo 
para rumos contrários à sua vocação e tradições”. “Como dizíamos, no editorial de 
anteontem, a legalidade não poderia ter a garantia da subversão, a âncora dos 
agitadores, o anteparo da desordem. Em nome da legalidade não seria legítimo 
admitir o assassínio das instituições, como se vinha fazendo, diante da Nação 
horrorizada...”. (O GLOBO - Rio de Janeiro - 4 de Abril de 1964)  

 
“A paz alcançada. A vitória da causa democrática abre o País à perspectiva de 
trabalhar em paz e de vencer as graves dificuldades atuais. Não se pode, 
evidentemente, aceitar que essa perspectiva seja toldada, que os ânimos sejam 
postos a fogo. Assim o querem as Forças Armadas, assim o quer o povo brasileiro e 



118 
 

assim deverá ser, pelo bem do Brasil”. (EDITORIAL DE O POVO - Fortaleza - 3 de 
Abril de 1964) 
 
Escorraçado, amordaçado e acovardado, deixou o poder como imperativo de 
legítima vontade popular o Sr João Belchior Marques Goulart, infame líder dos 
comuno-carreiristas-negocistas-sindicalistas. Um dos maiores gatunos que a história 
brasileira já registrou., o Sr João Goulart passa outra vez à história, agora também 
como um dos grandes covardes que ela já conheceu (TRIBUNA DA Imprensa - Rio 
de Janeiro - 2 de Abril de 1964). 
 
Sabíamos, todos que estávamos na lista negra dos apátridas - que se eles 
consumassem os seus planos, seríamos mortos. Sobre os democratas brasileiros não 
pairava a mais leve esperança, se vencidos. Uma razzia de sangue vermelha como 
eles, atravessaria o Brasil de ponta a ponta, liquidando os últimos soldados da 
democracia, os últimos paisanos da liberdade (O CRUZEIRO EXTRA - 10 de Abril 
de 1964 - Edição Histórica da Revolução - “Saber ganhar” - David Nasser). 
 

Passados os primeiros rumores sobre o golpe, as notícias se voltaram para a questão 

econômica e, novamente, ajudou a propagar um mito sobre esse período: o do milagre 

econômico. Por exemplo: 
Vive o País, há nove anos, um desses períodos férteis em programas e 
inspirações, graças à transposição do desejo para a vontade de crescer e 
afirmar-se. 
Negue-se tudo a essa revolução brasileira, menos que ela não moveu o País, com o 
apoio de todas as classes representativas, numa direção que já a destaca entre as 
nações com parcela maior de responsabilidades (EDITORIAL DO JORNAL DO 
BRASIL - Rio de Janeiro - 31 de Março de 1973). 
 

A temática da prosperidade econômica do país durante a ditadura é, talvez, a memória 

mais cristalizada que o país tem sobre essa história, apesar das profundas desigualdades, da 

enorme dívida externa. Ele é retomado pelo editorial do Jornal O Globo, de 7 de outubro de 

1984, escrito por Roberto Marinho, jornalista e então dono das Organizações Globo; o título 

do editorial é  “Julgamento da Revolução” e nele se lê: 
 
JULGAMENTO DAREVOLUÇÃO 
Sem o povo não haveria revolução, mas apenas um"pronunciamento" ou "golpe" 
com o qual não estaríamos solidários". "... nos meses dramáticos de 1968 em que a 
intensificação dos atos de terrorismo provocou a implantação do AI-5." "...na 
expansão econômica de 1969 a1972, quando o produto nacional bruto cresceu à taxa 
média anual de10%..." "...naquele primeiro decênio revolucionário, a inflação 
decrescerá de96% para 12% ao ano, elevando-se as exportações anuais de 1 bilhão e 
300mil dólares para mais de 12 bilhões de dólares". "... elevando a produção de 
petróleo de 175 mil para 500 mil barris diários e a de álcool de 680 milhões para 8 
bilhões de litros, e simultaneamente aumentar a fabricação industrial em 85%, 
expandir a área plantada para produção de alimentos com 90milhões de hectares a 
mais, criar 13 milhões de novos empregos, assegurara presença de mais de 10 
milhões de estudantes nos bancos escolares,ampliar a população economicamente 
ativa de 25 milhões para 45 milhões elevando as exportações anuais de 12 bilhões 
para 22 bilhões de dólares"."... há que se reconhecer um avanço impressionante: em 
1964 éramos a quadragésima nona economia mundial, com uma população de 80 
milhões de pessoas e renda per capita de 900 dólares; somos hoje a oitava, com uma 
população de 130 milhões de pessoas, e uma renda média per capita de2500 
dólares". "...Não há memória de que haja ocorrido aqui, ou em qualquer outro país, 
que um regime de força consolidado há mais de dez anos, se tenha utilizado do seu 
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próprio arbítrio para se auto limitar,extinguindo-se os poderes de exceção, 
anistiando adversários, ensejando novos quadros partidários, em plena liberdade de 
imprensa. É esse,indubitavelmente, o maior feito da Revolução de 1964 (07/10/1984 
–– (EDITORIAL DO JORNAL O GLOBO – Rio de Janeiro – 07 de outubro de 
1984). 
 

Ainda que seja pequeno, o corpus OP foi capaz de nos ajudar a identificar/confirmar 

discursos dentro dessa estrutura mais ampla de práticas discursavas e textuais.  

Passemos, agora ao Capítulo 3, onde apresentaremos as ferramentas que iremos 

utilizar para analisar a parte textual dos subcorpora do corpus DEP, e procederemos a um 

caminho para a interpretação dos dados. 
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4. AS DIMENSÕES TEXTUAL E DISCURSIVA: ANÁLISE DESCRITIVA E 

INTERPRETAÇÃO A PARTIR DE CORPORA LINGUÍSTICOS 

 

Trataremos a seguir da análise textual empreendida a partir das ferramentas 

metodológicas da Linguística de Corpus. A primeira parte do capítulo se refere às etapas de 

construção, tratamento e processamento do corpus.  Um corpus é construído tendo como base 

uma diversa gama de critérios; alguns dos mais importantes são elencados por Baker (1995 

apud FROMM, 2003): a) linguagem geral ou específica de um grupo; b) linguagem falada ou 

escrita; c) sincrônico ou diacrônico; d) tipicidade quanto às fontes e aos gêneros; d) limites 

geográficos; e) variedade de línguas (monolíngue, bilíngue etc.).  

Todos os textos foram produzidos no Brasil em língua portuguesa; todos eles se 

baseiam em linguagem geral, ou seja, não específica de uma classe ou grupo. Como a maioria 

dos agentes públicos são ou foram militares, os traços desse estilo de linguagem podem ser 

encontrados, mas o corpus é considerado de linguagem geral porque não foi coletado a partir 

desse critério e, portanto, essa característica não é comum a todos os textos. Consideramos o 

corpus como sincrônico, embora haja textos produzidos no período do regime e textos 

produzidos na atualidade, com base na perspectiva de Guilhamou e Maldidier (1994) e de 

Moura (2009): diferentemente do recorte histórico, um recorte diacrônico dentro da análise de 

discurso conduz ao “interdiscurso” – aquilo que Fairclough (2001b) chama de “ordem do 

discurso” –, que compreende o conjunto daquilo que já foi dito anteriormente sobre 

determinado assunto e está esquecido98; como esse “já dito” é constantemente atualizado pelo 

próprio processo discursivo, as perspectivas sincrônica e diacrônica acabam se inter-

relacionando. 

As diferenças nos critérios de seleção recaem sobre: o tipo de linguagem, pois há um 

corpus de linguagem oral (transcrita) e outro de textos escritos; as fontes, pois há 

depoimentos de agentes públicos e vítimas, e também há textos emanados de fontes diversas; 

e sobre o gênero, por haver depoimentos e textos de opinião. Essas diferenças geraram a 

divisão dos textos em subcorpora. 
                                                        
98 Embora não nos filiemos à AD de linha francesa, usamos aqui o termo “esquecido” no sentido dado por 

Pêcheux ao formular a teoria dos “dois esquecimentos”: no esquecimento um, o sujeito enuncia sob a ilusão de 
que é dono de seu discurso, criador absoluto dele, apaga tudo que remete ao exterior de sua formação 
discursiva. Já no esquecimento dois, o sujeito enuncia sob a ilusão de que o que formula tem apenas um sentido 
e de que tudo que for dito por ele será captado por seu interlocutor (Fonte: SILVA, Elisa Mabel Vieira da. O 
discurso da inclusão. Cadernos do CNLF, Volume X, nº 10. Disponível em 
http://www.filologia.org.br/xcnlf/10/13.htm Acesso em: 10 nov 2015. 
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4.1 Identificação dos corpora da pesquisa: 

 

Os textos que usamos em nossa pesquisa foram divididos em quatro corpora:  

 

1) o corpus JOR, contendo pequenas reportagens e manchetes de jornais da época da 

ditadura 

2) o corpus DEP, contendo depoimentos prestados à Comissão da Verdade, divididos em 

dois subcorpora: o subcorpus AG, que contém depoimentos de agentes públicos que 

trabalharam durante a repressão, e o subcorpus VIT, com depoimentos de vítimas civis 

e familiares; 

3) o corpus OP, com alguns textos publicados na web nos últimos anos, cujo conteúdo 

possui expressões semelhantes às usadas nos discursos dos militares e dos 

oposicionistas, aos quais chamaremos de discursos de direita e de esquerda. 

 

A seguir, apresentamos uma tabela contendo as principais informações sobre cada 

corpus: a quantidade de textos, sua época de publicação, sua forma de distribuição, a fonte de 

onde foram retirados os textos, o total de palavras de texto, incluindo as palavras repetidas, ou 

seja, todos os itens lexicais do texto, que a LC chama de tokens; a tabela traz, ainda, a 

quantidade de palavras ou formas diferentes do texto, ou seja, considerando-se cada palavra 

apenas uma vez, o que chamamos de types; e também o número de palavras únicas, ou seja, 

que ocorrem apenas uma vez no corpus, chamadas por Honoré (1979apud HERNÁNDEZ, 

2002) de hapax legomena. As duas colunas seguintes apontam indicadores estatísticos: o 

primeiro indica a relação forma/item lexical (type/token ratio), isto é, a divisão do número de 

palavras diferentes (formas) pelo número total de palavras (itens). Quanto menor for essa 

taxa, significa que o corpus é mais repetitivo, e quando as palavras se repetem muito, 

significa que os textos possuem pouca variação no seu vocabulário, podendo indicar que são 

mais específicos. Alguns autores apontam problemas nesse índice para se medir a riqueza 

lexical de um texto99, pois a razão forma/item depende muito do tamanho do corpus, isto é, 

quanto maior o corpus, menor o valor do índice, e quanto menor a quantidade de palavras 

maior será a taxa, não sendo, portanto, confiável na comparação entre textos de diferentes 

tamanhos (BERBER-SARDINHA, 1999). Hernández (2002) explica que, para solucionar esse 

                                                        
99 Fonseca (2014); Hernández (2002); Berber-Sardinha (1999) 
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impasse, Honoré propôs uma alternativa para se medir a riqueza lexical de um texto, levando 

em conta essas diferenças no tamanho, por meio da fórmula: 

 

 

Usando essa fórmula, calculamos o índice de Honoré para a riqueza lexical dos 

corpora, tendo em vista que existem variações nos tamanhos dos corpora, principalmente o 

corpus JOR, que é muito pequeno em relação aos demais. Assim, a partir dessas categorias, 

temos a identificação dos corpora da pesquisa: 

 

CORPUS JOR DEP 

Subcorpus – AG VIT 

Quantidade de textos 15 67 233 

Época de produção 12 em 1964 

1 em 1973 

2 em 1984 

2012 a 2014 2012 a 2014 

Distribuição 12 jornais de abrangência 

nacional e 3 estaduais (MG, 

CE e RS) 

Publicados na 

página da 

CNV na Web. 

Publicados na 

página da 

CNV na Web. 

Fonte O Globo, Correio Brasiliense, 

Jornal do Brasil, O Cruzeiro, 

O Dia e outros 

Agentes da 

repressão 

Vítimas civis 

do regime 

militar 

Tokens (nº de itens) 1446 511.106 3.317.299 

Types (nº de formas) 652 17.101 48.922 

Palavras de uma só 

ocorrência 

498 7.061 17.638 

Type/token ratio (FI – 

forma/item) 

45% 3% 1% 

Índice de riqueza 

vocabular 

1.316,66 966,10 1018,75 

Tabela 1- Identificação dos corpora 

Figura 2 - Fórmula de Honoré para cálculo da riqueza lexical 
Fonte: HERNÁNDEZ, 2002 
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Além dos corpora de análise, precisamos, também, de um corpus de referência para 

comparar as palavras-chave de cada corpus, a fim de determinar o que é único ou distintivo 

em cada um. De acordo com Gerber (2007), um corpus de referência é um conjunto de textos 

na mesma língua do corpus de estudo, porém maior e com linguagem mais usual e maior 

variedade de textos; sua função é servir de contraste com o corpus de estudo, a fim de 

evidenciar como o gênero estudado difere de outros, ou quais são os elementos distintivos do 

corpus analisado. Para compor nosso corpus de referência, utilizamos dois corpora criados 

com o propósito de servirem de corpus de referência: o corpus CSTNews100 e o CRPC101 

(Corpus de Referência do Português Contemporâneo). O CSTNews foi construído pelo 

Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional (NILC) da Universidade de São 

Paulo, em São Carlos, e contém 50conjuntos de textosem português brasileiro, cada conjunto 

com, em média, trêsdocumentossobre o mesmo assunto, mas oriundos dediferentes fontes. Já 

o CRPC foi criado no Centro de Linguística da Universidade de Lisboa e abrange diferentes 

tipos de textos escritos (literário, jornalístico, técnico, etc.) e de registros orais (formal e 

informal) de variedades diferentes do Português. Utilizamos o subcorpusPortuguês Falado na 

variedade Português Brasileiro. Apesar de ser bem menor do que o CSTNews em quantidade 

de textos, o tamanho do CRPC em tokens se aproxima da metade do CSTNews. Juntos, eles 

foma o nosso corpus de referência, cuja identificação é apresentada na tabela a seguir: 

 

CORPUS CORPUS DE REFERÊNCIA 

Subcorpus CST News CRPC AMBOS 

Quantidade de textos 140 20 160 

Época de produção 2006 e 2007 Décadas de 70 a 

90 

 

Distribuição Notícias e textos de 

opinião, publicados 

em jornais de 

circulação nacional 

Conversas 

informais, 

programas de 

rádio e 

conferências. 

 

Fonte Folha de SP, Jornal 

do Brasil, Estadão, 

Diversos 

informantes, de 

 

                                                        
100http://www.nilc.icmc.usp.br/CSTNews 
101http://www.clul.ul.pt/en/research-teams/195-spoken-portuguese-geographical-and-social-varieties 
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O Globo, Gazeta 

do Povo 

idades e 

escolaridade 

bastante diversas 

Tokens (nº de itens) 52034 22263 74.297 

Types (nº de formas) 6744 3143 8726 

Palavras de uma só 

ocorrência 

3071 1591 3977 

Type/token ratio (FI – 

forma/item) 

12% 14% 11% 

Índice de riqueza 

vocabular 

865,32 879,95 893,57 

Tabela 2 - Identificação do corpus de referência 
 

 

4.2 Ferramentas de análise 

 

Para proceder à análise dos corpora, utilizamos as ferramentas eletrônicas disponíveis 

no pacote AntConc 3.4.4w para Windows102, um software livre desenvolvido pelo físico e 

linguista aplicado Laurence Anthony, professor da Faculdade de Ciência e Engenharia da 

Universidade de Waseda, no Japão. O programa foi criado para ser usado em pesquisas e 

análises, em qualquer área do conhecimento, que envolvem grandes quantidades de texto 

(FONSECA, 2014). O AntConc pode ser empregado na análise de textos, etiquetados ou não, 

em qualquer idioma, por meio de sete ferramentas (Oliveira, 2014): Linhas de concordância 

(Concordance), Gráfico de distribuição de elementos de busca (Concordance Plot), 

Visualização de arquivo (File View), Agrupamentos ou n-gramas (Cluster/N-Grams), 

Colocados (Collocates), Lista de palavras (Wordlist) e Lista de palavras-chave (Keyword list). 

A ferramenta Concordance permite a pesquisa de uma ou mais palavras em todo o 

corpus, apresentando como resultado todas as ocorrências desse item, numa tela em que se 

pode visualizar o elemento de busca (node) em destaque e de forma centralizada, com o texto 

ao seu redor (formato KWIC – key word in context). Através da opção KWICSort, é possível 

reorganizar as linhas de concordância, colocando-as em ordem alfabética a partir das palavras 

que se encontram à direita ou à esquerda da palavra de busca, como nos exemplos abaixo, em 

que foi buscada a palavra “memória”:  
                                                        
102 Existem versões para McIntosh e Linux. 
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Figura 3 - Ferramenta Concordance com resultados ordenados pelas palavras à direita 

 

 
Figura 4 - Ferramenta Concordance com resultados ordenados pelas palavras à esquerda 

 

A ferramenta Concordance apresenta diversas possibilidades de busca, como 

pesquisar elementos compostos, diferenciar maiúsculas e minúsculas, pesquisar uma 

sequência de caracteres no interior das palavras e pesquisar derivados, usando o radical mais 

um sinal * (ex: terror* – os resultados incluirão terror, terrorismo, terrorista etc.). Na tela de 
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resultados, se clicarmos sobre a palavra de busca em qualquer uma das linhas de 

concordância, temos acesso ao texto através da ferramenta File View, possibilitando-nos 

analisar o termo dentro de seu contexto: 

 
Figura 5 - Ferramenta File View 

 

Nas configurações avançadas da ferramenta Concordance, é possível produzir linhas 

de concordância para múltiplos elementos de busca, por exemplo, os termos memória, 

verdade e justiça; além disso, podemos buscar um elemento no contexto de outros, como por 

exemplo, a palavra “tortura” no mesmo contexto das palavras CODI, morte, Tutoia: 

 

 

Figura 6- Opções de pesquisa avançada para linhas de 
concordância 
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Figura 7 - Linhas de concordância da palavra "tortura", ordenadas pelos termos à direita 

 

 
Figura 8 - Linhas de concordância da palavra "tortura", ordenadas pelos termos à  esquerda 

 

A Ferramenta Concordance Plot – Barras de distribuição lexical – permite identificar 

em que lugar do texto determinados elementos de busca aparecem. O programa normaliza as 

barras em relação ao tamanho do texto para facilitar a comparação. À direita da barra vem o 

número de caracteres do arquivo (File length) e o número de vezes em que os elementos da 

busca aparecem no texto (Nº of Hits). Tomemos como exemplo, a dispersão da palavra “eu”: 
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Figura 9 - Distribuição do termo "Eu": ferramenta Concordance Plot 

 

 

A pesquisa também pode ser feita a partir de Grupamentos e n-gramas (Cluster/N-

Grams), que nos possibilita verificar como um determinado termo se combina com outras 

palavras do corpus, o que permite a identificação de padrões linguísticos recorrentes. Pode-se 

escolher o número mínimo e o máximo de elementos do grupamento (Cluster), e também a 

frequência e a variação mínima de ocorrência; por exemplo, pode-se pesquisar um Cluster 

que contenha a palavra militar, que tenha entre 3 e 5 elementos (Cluster Size) à sua esquerda 

(Search Term Position On Right) e que ocorra no mínimo duas vezes (Min. Freq) em, pelo 

menos, dois textos do corpus (Min. Range): 

 



129 
 

 
Figura 10 - Exemplo de pesquisa de Cluster com a palavra "militar" 

 

Além disso, nessa mesma tela, podemos efetuar uma busca por expressões comuns 

dentro do corpus, sem indicar uma palavra de busca: trata-se da função N-Gramas (N-Grams), 

em que “N” à quantidade de elementos da expressão.  Nesse caso também se podem 

selecionar o tamanho, a frequência e a variação do N-Grama. 

A ferramenta Collocates serve para averiguar as palavras que mais co-ocorrem com o 

elemento de busca, em um determinado intervalo de palavras à esquerda e à direita, que são 

chamadas de colocados ou colocações103. A ferramenta Collocates gera as colocações do 

elemento e mede estatisticamente a força entre elas, ou seja, as chances de coocorrerem. 

Fonseca (2014) ensina que a medida estatística usada pelo AntConc é o teste de 

verossimilhança logarítmica (log-likelihood test), e um dos seus índices é o Mutual Informatin 

Score, que aparece na coluna nº 5 da tela do Collocates, sob o título Stat: “quanto mais alto 

seu valor, maior a força entre as palavras” (FONSECA, 2014, p. 178). Os outros índices que 

aparecem na tela são a variação (Rank) e a frequência com que os termos aparecem colocados 

(Freq.), a frequência com que ocorrem à esquerda da palavra de busca (FreqL) ou à sua 

direita (FreqR). Abaixo, um exemplo de pesquisa dos colocados da palavra “memória”: 

                                                        
103 “A colocação indica uma combinação provável mais aceita pelos falantes nativos da língua. Ela é arbitrária e 

não segue padrões pré-estabelecidos pela semântica ou sintaxe. Ex.: tomar um ônibus, pegar um ônibus, 
agarrar um ônibus. Embora agarrar possa ser considerado, em determinado nível conceptual, como sinônimo 
de tomar ou pegar, provavelmente só encontraríamos os dois primeiros exemplos em uma análise de um 
corpus. O terceiro exemplo, embora possamos entendê-lo, nos soa estranho, não é uma colocação usual da 
língua” (FROMM, 2003, p. 70, grifos do autor) 
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Figura 11 - Pesquisa dos colocados da palavra "memória" 

 

Outras ferramentas importantíssimas, que serão mais empregadas nesta análise, são a 

Word List e a Keyword List. A Lista de palavras (Word List) apresenta a quantidade de Tokens 

e Types, e também exibe as palavras mais frequentes no corpus, relacionadas em ordem de 

frequência, ordem alfabética ou por terminação das palavras. Uma vez criada a lista de 

palavras, pode-se ter acesso às demais ferramentas (linhas de concordância, visualização do 

arquivo, barra de dispersão etc.), com apenas um clique sobre a palavra que se quer 

investigar.Já por meio da Lista de palavras-chave (Keyword List) pode-se identificar, no 

corpus, aquilo que lhe é distintivo, as palavras e expressões estatisticamente significativas. A 

lista de palavras-chave compara a lista de palavras do corpus com uma lista de palavras de um 

corpus de referência, salientando a frequência inusitada de alguns elementos, no sentido de 

que são termos incomuns na linguagem geral, mas aparecem com maior frequência no corpus 

de estudo (BERBER-SARDINHA, 2005). Alguns elementos da lista de palavras-chave 

podem ser úteis na identificação e interpretação do valor de palavras, da sintaxe e da estrutura 

textual (FONSECA, 2014). As listas de palavras de dois corpora também podem ser 

comparadas entre si, através da ferramenta Keyword List; basta que a Wordlist do corpus de 

maior extensão seja usada como referência para a Wordlist do menor. 

De acordo com Fonseca (2014), Em qualquer corpus as palavras mais comuns e, 

portanto, que mais aparecem na lista de palavras são as gramaticais (pronomes, artigos, 

conjunções e preposições). Elas fornecem várias informações sobre o corpus, como o tipo 

registro (formal ou informal), o foco narrativo (em primeira ou terceira pessoa), os temas 
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tratados etc. Em uma lista de palavras-chave tendem a aparecer palavras gramaticais quando 

elas são incomuns a outros textos, distintivas no tipo de texto que compõe o corpus; são, por 

exemplo, itens cuja preferência denota um certo estilo de escrita. Também são frequentes os 

nomes próprios. No entanto, as palavras que proveem mais informações para a análise dos 

discursos são as palavras de conteúdo, como substantivos, adjetivos, verbos, advérbios etc. 

Embora apenas a frequência em si não seja suficiente para a construção ou comprovação de 

hipóteses, as palavras de conteúdo que encabeçam a lista de palavras, podem ser indicadores 

da presença de determinados discursos. Já a sua ocorrência como palavra-chave sugere uma 

relevância que merece ser investigada. 

A lista de palavras-chave gerada pelo programa é exibida como se vê a seguir: 

 

 
Figura 12 - Lista de palavras-chave do corpus AG em relação ao corpus de referência 

 

Na tabela acima, a coluna Rank indica a ordem em que a palavra aparece na lista; a 

segunda coluna (Freq) indica a quantidade de vezes em que a palavra aparece no corpus. A 

terceira coluna (Keyness) contém o que os estudiosos da LC em Língua Portuguesa traduzem 

por chavicidade, que é a representatividade estatística da palavra, e exprime “a relação 

estatística entre a ocorrência de dada palavra, em um corpus de estudo, e a importância que 

assume para o léxico de uma área de especialidade” (SERPA; CAMARGO, 2012, p. 159).  

Como se pode ver na tabela, a lista de palavras-chave do AntConc é classificada a partir dessa 

característica; o valor de chavicidade (Keyness) é o resultado da estatística comparativa 
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(SARDINHA, 1999) e, de acordo com Baker (2013), indica o grau de certeza que temos de 

que aquela palavra é uma palavra-chave devido ao acaso. Alguns programas com ferramentas 

semelhantes às do AntConc quantificam a probabilidade de cada termo ser representativo, ou 

seja, de ter uma chavicidade maior. Essa probabilidade de significância é chamada, em 

estatística, de valor p: 

 
Quanto menor o valor de p, maior a probabilidade de que essa intensidade de 
ocorrência da palavra no corpus de pesquisa não se dá por mero acaso, mas antes 
resulta de uma escolha- consciente ou inconsciente - do autor em empregá-la 
reiteradamente (BAKER, 2013, p. 125, tradução nossa, grifo nosso).   

 
 

Assim, quando o índice de chavicidade é menor do que 5% (p < 0,05), por exemplo, 

significa que há 95% de chance de que a palavra não frequente o corpus por acaso; quando for 

menor do que 1% (p < 0,01), é porque há 99% de chance de as palavras não ocorrerem por 

acaso, e assim por diante (FONSECA, 2014, p. 20).  

Um dos programas que calculam o valor de p é o WordSmith Tools, um software 

escrito por Mike Scott, e publicado pela Oxford University Press. Não optamos por usar o 

WordSmith por não ser um software livre, como o AntConc, e por requerer um maior 

conhecimento em estatística para a configuração de seus parâmetros. Apenas utilizamos para 

testar o valor p das palavras-chave geradas dentro da análise dos dados desta pesquisa, e 

selecionadas para investigação. Observamos que todas elas apresentaram entre 99% e 99,99% 

de chance de não terem ocorrido por acaso no corpus, o que nos autorizou a análise discursiva 

dessas ocorrências no textos. 

Em nossas análises, trilhamos alguns passos, inspirados na dinâmica circular104 

proposta por Fonseca (2014) e adaptados às nossas necessidades de pesquisa;os quais 

descrevemos abaixo e procuramos seguir à medida que fossem necessários, não 

necessariamente na ordem em que aparecem: 

 

1) Extração da lista de palavras; 

2) Seleção de palavras que consideramos importantes na caracterização dos 

discursos; 

3) Acesso ao contexto de cada palavra por meio das linhas de concordância;  

4) Extração da lista de colocados;  

                                                        
104 A autora propõe uma circularidade e dinamicidade entre as ferramentas, que consiste em usá-las na 

interpretação dos dados e, em seguida, usá-las novamente para de testar as conclusões, confirmando-as ou não. 
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5) Acesso ao contexto pelas linhas de concordância da palavra no contexto do 

colocado; 

6) Extração da lista de palavras-chave; 

7) Aplicação dos passos 2 a 5 aos itens da lista de palavras-chave; 

8) Extração da lista de palavras-chave a partir da comparação entre as listas de 

palavras;  

9) Identificação dos discursos; 

10) Eventual repetição de etapas necessárias 

 

Os resultados serão discutidos nos itens a seguir. 

 

4.3 O Corpus DEP: coleta e tratamento 

 

O segundo corpus da pesquisa é composto por depoimentos prestados à Comissão da 

Verdade. O Relatório das atividades da CNV foi apresentado em 10 de dezembro de 2014, 

também em cerimônia oficial, em Brasília. Da instalação da CNV, em 16 de maio de 2012, 

até 31 de outubro de 2014, foram coletados pela Comissão 1.116 depoimentos. Após a 

entrega do relatório, foi criada, no âmbito da Casa Civil, uma estrutura administrativa 

temporária destinada a organizar e publicar o acervo produzido pela CNV, incluindo milhares 

de documentos e fotografias, testemunhos de vítimas e familiares, depoimentos de agentes da 

repressão, vídeos, laudos periciais, entre outros documentos oriundos da CNV, das demais 

comissões da verdade, dos arquivos pessoais de familiares de vítimas da ditadura, além de 

documentos procedentes da cooperação com governos de países como Argentina, Alemanha, 

Chile, Estados Unidos e Uruguai.  

O acervo foi recolhido para guarda permanente no Arquivo Nacional, e parte dele se 

encontra disponível na página da CNV na internet. Em 2015, vários depoimentos prestados 

em audiências foram transcritos por esse setor administrativo e publicados na página da 

Comissão; trata-se de 333 depoimentos, dos quais: 67 de Agentes Públicos do Regime 

Militar, 234 de Vítimas Civis (ou familiares), 31 de Vítimas Militares. 

Não foram abarcados por esta parte da pesquisa os depoimentos das vítimas militares, 

pela pequena representatividade, uma vez que há poucos depoimentos transcritos, e, também, 

pela grande diversidade de situações que ensejaram a prática de violência contra os militares, 

nem sempre as mesmas que motivaram a repressão aos civis. Contudo, o pequeno número de 

depoimentos de vítimas militares contrasta com a grande quantidade de militares que foram 



134 
 

vítimas do regime. De acordo com Paulo Ribeiro da Cunha105, os militares compõem o grupo 

social que mais sofreu represálias durante o regime militar: estima-se que mais de sete mil 

membros das Forças Armadas e Corpo de Bombeiros foram perseguidos, presos, torturados 

ou expulsos das corporações, ou por se oporem à ditadura, ou por recaírem sobre eles 

suspeitas – nem sempre fundadas – de ligação com as esquerdas106. 

Assim, constituímos o Corpus DEP, formado pelas transcrições de depoimentos de 

Agentes Públicos e Vítimas Civis que estão disponíveis na página da Comissão Nacional da 

Verdade. Os textos foram originalmente publicados, na internet, no formato PDT. No início 

de cada transcrição, a CNV inseriu um cabeçalho em que constam: o Título – Comissão 

Nacional da Verdade – Tomada de Depoimento (transcrição) –, o nome do depoente e sua 

categoria – agente, vítima civil ou vítima militar –, a data, a duração do depoimento, o local 

onde foi colhido, o responsável pela tomada do depoimento, o número de processo, os nomes 

e os locais citados pelo depoente. Como o programa utilizado na análise lê apenas textos no 

formato .TRT, e como esta é uma extensão de texto não formatado, isto é, o texto não 

preserva formatação, imagens, tabelas, quebras de linhas e parágrafos, mas somente o texto 

em si, os arquivos em seu formato original (PDT) foram também mantidos, a fim de preservar 

a formatação que contém os dados referentes às condições de produção e circulação desses 

textos, e as relações de cada depoimento com os demais, através dos nomes e locais citados. 

Nenhuma parte foi retirada dos textos ou alterada. 

Para auxiliar no processamento eletrônico, os textos foram marcados com “etiquetas”. 

A etiquetagem (ou etiquetação ou, ainda, anotação) é a inserção de informações codificadas 

no corpus de estudo com a finalidade de facilitar a análise linguística. A codificação permite 

uma fácil identificação dos termos ou das partes do texto pelas ferramentas eletrônicas. 

Podem ser inseridas etiquetas para indicar a classe gramatical de cada uma das palavras, para 

identificar a sintaxe de sintagmas, para indicar características semânticas, para indicar 

marcadores de discurso, para indicar o início e o fim de partes do texto, como cabeçalho, 

comentários, perguntas etc. (Sardinha, 2004). A etiquetagem pode ser feita de forma 

automática, semi-automáticas ou manual. Para indicar ao programa onde começa e onde 

termina cada trecho identificado pela etiqueta, são usados os sinais <...> (início) e <\...> (fim), 

                                                        
105 Professor de Teoria Política da Universidade Estadual de São Paulo (Unesp) e consultor do grupo de trabalho 

da Comissão Nacional da Verdade sobre militares perseguidos. 
106 Fonte: GOMBATA, Marsílea. A resistência militar contra o golpe de 1964. Publicado em 17 fev 2014 no sítio 

eletrônico da revista Carta Capital, seção Sociedade, Disponível em: 
http://www.cartacapital.com.br/sociedade/a-resistencia-militar-contra-o-golpe-de-1964-4212.html Acesso: 14 
maio 2015. 
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onde “...” corresponde ao código escolhido pelo pesquisador para identificar aquele elemento 

(TEIXEIRA, 2007). 

O corpus DEP foi etiquetado manualmente, com as seguintes informações: em todos 

os depoimentos foram inseridas etiquetas para determinar o início e o fim do cabeçalho, a fim 

de facilitar ao pesquisador a retirada esse elemento da análise feita pelo programa, sem 

descaracterizar o texto. Em seguida, foram inseridas etiquetas para diferenciar as perguntas e 

intervenções dos membros da comissão (responsáveis pela oitiva) das respostas e dos 

comentários dos depoentes. As etiquetas utilizadas foram:  

 

ELEMENTO DO TEXTO ETIQUETA DE INÍCIO ETIQUETA DE FIM 
Cabeçalho <CBC> <\CBC> 

Fala do responsável pela oitiva <PG> <\PG> 
Fala do depoente <RP> <\RP> 

Quadro 3 - Etiquetas usadas no corpus DEP 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

O resultado da etiquetagem foram textos que seguem o padrão abaixo (as etiquetas 

foram circuladas no exemplo para melhor visualização): 

 

 
Figura 13 - Exemplo de texto etiquetado 

 

 

Após a anotação de cada texto, foi preenchida uma planilha com todas as transcrições, 

que totalizaram 301 textos Os arquivos foram nomeados com os nomes dos depoentes; para 
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diferenciar os arquivos dos dois subcorpora, os arquivos do corpus AG receberam essa 

identificação antes do nome do depoente: 

 

 
Figura 14 - Arquivos com depoimentos de agentes públicos 

 

 

 

4.4 Análise descritiva do corpus DEP e seus subcorpora 

 

O corpus formado pelos depoimentos prestados à CNV (corpus DEP) foi dividido, 

para fins de análise, em dois subcorpora: Um composto pelos depoimentos dos Agentes 

Públicos do regime militar (AG) e o outro constituído pelos depoimentos de Vítimas Civis 

(VIT). O subcorpus VIT é composto por 233 depoimentos de vítimas e familiares de vítimas 

civis, sendo que 11 depoentes compareceram mais de uma vez, gerando mais de um arquivo 

de transcrição para a mesma pessoa. Além disso, em alguns casos, foram colhidos 

depoimentos de várias pessoas em uma só sessão, gerando, nesse caso, apenas um documento 

de transcrição. No total, foram 242 depoentes. A relação de depoentes encontra-se ao final, no 

Anexo A. 

 

4.4.1 Subcorpus VIT – Descrição, análise, interpretação 

 

Com o emprego da ferramenta Wordlist do AntConc, foram geradas as listas das 

palavras de cada um dos subcorpora. Como já mencionado, o subcorpus VIT possui um total 
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de 3.317.299 palavras (tokens) e 48.922 palavras únicas, ou formas (types).  Da lista de 

palavras (Wordlist) foram excluídos os nomes próprios; os pronomes, exceto os de 1ª pessoa 

(eu/nós); os verbos, com exceção de “estar”, “saber”, “achar” e “ter”, que foram deixados pela 

importância que têm para evidenciar as representações e as iniciativas de rememoração. 

Foram retiradas, também, preposições, conjunções e advérbios, exceto “não”, “nunca”, 

“nada”, “tudo”, pelo valor semântico que carregam. A seguir são elencadas as 30 palavras 

mais comuns que resultaram após o corte, em ordem de frequência, sendo que a maioria delas 

são palavras de conteúdo: 

 

FREQUÊNCIA PALAVRA 
88637 eu 
74330 não 
19907 gente 
14015 estava 
9695 nós 
9343 coisa 
8460 sei 
7266 acho 
7085 tudo 
5598 dia 
5290 casa 
5239 época 
4786 nome 
4750 pessoas 
4683 todo 
4617 tal 
4446 anos 
4390 mesmo 
4277 nada 
4061 tempo 
3907 preso 
3882 pai 
3624 mãe 
3574 tenho 
3473 lembro 
3311 nunca 
3250 bom 
3150 cara 
3070 Brasil 
3020 história 

Tabela 3 - Lista de palavras do subcorpus VIT 
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Percebemos que a palavra mais frequente do corpus é o pronome “eu”. Já era de se 

esperar que a frequência desse termo fosse alta, uma vez que se trata de um gênero que inclui 

narrativa pessoal e memorialística. De acordo com Benveniste (1988), a primeira e a segunda 

pessoa do discurso assinalam o sujeito da ação e a situação do discurso, enquanto a terceira 

pessoa, de modo diverso, apresenta o processo sem destacar o indivíduo (quem) ou a ação (o 

que). Assim, o uso intenso da primeira pessoa promove o que Benveniste chama de 

“pessoalização” do discurso107. Para Candia Morgan (1995 apud MAIA, 2015), o uso de 

pronomes pessoais é uma das formas mais evidentes de se expressarem as relações 

interpessoais em um texto. Os pronomes de primeira pessoa, por exemplo, podem ser um 

indicativo do envolvimento pessoal do autor com a atividade relatada no texto. 

Além do pronome “eu”, são frequentes no corpus, também como esperado, os verbos 

de primeira pessoa no passado: fui|falei|fiquei|sabia|estava; já os verbos no presente que mais 

aparecem são aqueles ligados ao esforço da rememoração: sei|lembro. Usando a ferramenta 

collocates, pesquisamos as palavras que mais co-ocorrem com o pronome “eu”. O resultado 

mostrou que, ao rememorar sua situação no passado, mais até do que os verbos de ação, as 

vítimas enfatizaram o estado em que se encontravam (ou que hoje elas enxergam/sentem que 

se encontravam), principalmente as mulheres. Por exemplo: 

 

Eu estava 

ferida 
desesperada 
desaparecida 

ferrada 
banida 

apavorada 
cansada 

arrebentada 
exausta 
excluído 

engasgado 
isolado (a) 

me urinando 
sangrando 
preso (a) 

                                                        
107 Para Benveniste, a língua possui um aparelho formal da enunciação ou uma estrutura enunciativa que 

possibilita a passagem da língua enquanto sistema de signos à língua enquanto uso. Tal aparelho é composto 
das instâncias de eu (sujeito da enunciação), tu (interlocutor), este (tema da interlocução), aqui (espaço) e agora 
(tempo). Muitas vezes, esse aparelho está implícito e, assim, o discurso torna-se “impessoal” ou explícito e, 
assim, o discurso torna-se “pessoal” (SILVA, 2007, p. 1827) 
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(Continuação) 

Eu estava 

pendurado 
no pau de arara 

no limite 
fraco (a) 

aflita 
inchado 
magra 

morrendo / morto (a) 
morrendo / morto (a) de medo 

vergonha 
Quadro 4 - Colocações de "eu estava" 

 

 

Já quando as vítimas usam verbos no presente, elas trazem à tona ideias de ação e de 

participação, exprimindo muitas vezes ideias relacionadas a um contexto de superação: 

 

Eu estou 

aqui 

aqui 
hoje 

contando / falando 

aqui para 

ver 
contar 

enfrentar 
ajudar 

Quadro 5 - Colocações de "eu estou" 
 

 

Outros colocados frequentes do pronome “eu”, que nos chamam a atenção, são aqueles 

relacionados ao ato específico de rememorar, tanto aqueles que indicam os limites da 

memória, quanto os que indicam a relação da vítima com o ato de lembrar: 

 

Eu [me] lembro 

até hoje 
assim 
bem 

disso|dele|do|da 
muito 

quando|que 
Quadro 6 - Colocações de "eu [me] lembro" 
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Eu não [me] lembro 

nome 
data 
cara 

agora 
bem|muito|direito 

detalhes 
mais 

Quadro 7 - Colocações de "eu não lembro/eu não me lembro" 
 

 

Eu não quero 

lembrar 
mexer 

nisso falar 
voltar ao passado 

repetir 
Quadro 8 - Colocações de "eu não quero" 

 

Outra característica que nos chamou a atenção na análise das ocorrências do pronome 

“eu” foi a variação na frequência com que esse termo aparece nos textos. Nos 233 

depoimentos, que somam um total de 20.246.133 caracteres (incluindo espaços), essa 

frequência da palavra “eu” variou entre 1,12 ocorrências por cada mil caracteres (em média 

165 palavras) e 7,91 ocorrências em mil caracteres (uma média de 4,35 ocorrências a cada mil 

caracteres). Ao analisarmos na íntegra os textos com menor e com maior incidência do 

pronome “eu”, identificamos que essa disparidade na frequência pode ser um indício de 

diferença de envolvimento com o relato, ou diferença no estilo de narrativa imprimida durante 

o depoimento. Pode denotar, também, a substituição do sujeito da ação por outra pessoa do 

discurso, por exemplo, nós, o que denotaria um sentimento de grupo. 

O depoimento com menor proporção de frequência do termo “eu” foi o de Alênio 

Gomes de Brito, baiano de Poções, que à época da Ditadura era Policial Rodoviário Federal, 

lotado em Vitória da Conquista-BA, e foi demitido da instituição no início da década de 1980. 

Ele afirmou que fazia parte de um grupo de policiais que faziam oposição ao regime da 

ditadura e que, por isso, sofriam perseguições políticas que culminaram na demissão dele e de 

outros colegas. O Sr. Alênio procurou a CNV para prestar seu depoimento, buscando uma 

reparação para a injustiça que declara ter sofrido, uma vez que já havia entrado com processo 

na Comissão de Anistia, o qual não havia sido julgado até então. Em seu relato, o depoente se 

identifica como participante de um grupo mais amplo, que seria o de Policiais Rodoviários 

Federais que trabalhavam na mesma região que ele, e também de um grupo mais restrito, que 
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seria o de Policiais que sofreram represálias por questões políticas. Em razão desse 

sentimento de pertença, o depoente utiliza com maior frequência o pronome “nós”, em lugar 

do pronome singular. O trecho a seguir exemplifica esse uso: 
 
O SR. ALÊNIO GOMES DE BRITO: - Porque nós tínhamos o intuito de defender a 
democracia, nós queríamos ver o Brasil livre da ditadura militar.  
O SR. ADILSON SANTANA CARVALHO (CNV): - O senhor fala nós, tinha um 
grupo?  
O SR. ALÊNIO GOMES DE BRITO: - Tínhamos um grupo de aproximadamente 
52 homens na Bahia.  
O SR. ADILSON SANTANA CARVALHO (CNV): - Todos da PRF?  
O SR. ALÊNIO GOMES DE BRITO: - Todos da PRF.  
O SR. ADILSON SANTANA CARVALHO (CNV): - Tinha um sindicato ou uma 
Associação?  
O SR. ALÊNIO GOMES DE BRITO: - Não tinha porque não poderia formar um 
sindicato. Então nessas perseguições nós seres humanos, não éramos tão resistentes 
a essas viagens, às vezes vinha uma doença. Se a pessoa estivesse lotada para 
trabalhar naquele posto e estivesse doente, ela iria ao médico do DNR para nos 
examinar e nos dar a licença médica, de x dias, dois dias, três dias, quatro dias. Essa 
licença no dia de serviço nós entregávamos no dia de serviço ao chefe imediato e ele 
enviava para superintendência em Salvador. Chegando ao chefe geral da 
superintendência ele não acatava essas licenças e dava falta. O médico do DNR e o 
inspetor Santana. (CNV, 2015. Transcrição do depoimento de Alênio Gomes de 
Brito) 

 

O segundo texto com menor incidência do pronome “eu” é o depoimento de Takao 

Amano, um dos principais guerrilheiros urbanos de São Paulo durante a ditadura militar. 

Conhecido pelo codinome de Jorge, ele foi atirador da ALN e participou de diversas ações 

armadas, inclusive do assalto ao trem pagador da ferrovia Santos-Jundiaí, em 1968108. Em seu 

depoimento, em sua maior parte de caráter elucidativo, ele fez um relato que pode ser 

considerado como sendo mais objetivo, impessoal, narrando episódios em que esteve 

envolvido junto com os membros do seu grupo; Takao utiliza com mais frequência as formas 

“a gente”, “nós”, “eu e [nome de alguém]”, ou o verbo em primeira pessoa do plural com 

sujeito elíptico. Por exemplo: 

 
Sra. Glenda Mezzaroba (CNV)  Isso foi perseguição com ameaça então em 67, ou 
antes?  
Sr. Takao Amano  Isso, quer dizer, nós já tínhamos é... Pegava aquelas fichas do 
SNI, tem coisas já desde a época de estudante...  
Sra. Glenda Mezzaroba (CNV)  Então, desde 66?  
Sr. Takao Amano  66 é.  
Sr. Gustavo Macedo  Em 66 o senhor já percebia que estava sendo...  
Sr. Takao Amano  Não...  
Sr. Gustavo Macedo  Vigiado?  

                                                        
108 Fonte: BRASIL, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Takao Amano. In: ______. 

Biografias da resistência. Portal Memórias da Ditadura, s/d. Disponível em: 
http://memoriasdaditadura.org.br/biografias-da-resistencia/takao-amano/ Acesso 03 nov 2015. 
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Sr. Takao Amano  A gente participava das, das... Todos os estudantes em geral 
tavam sendo vigiados, mas esse não é a questão principal. Foi aí...  
Sra. Glenda Mezzaroba (CNV)  Então, é... A perseguição então a gente pode dizer 
que começa em 66 e o senhor é preso quando?  
Sr. Takao Amano  Em setembro de 69.  
Sra. Glenda Mezzaroba (CNV)  Setembro de 1969.  
Sr. Takao Amano  23 de 9 de 69.  
Sra. Glenda Mezzaroba (CNV)  Aonde?  
Sr. Takao Amano  Avenida Campinas com Paulista.  
Sra. Glenda Mezzaroba (CNV)  O senhor foi preso aonde, numa dependência do 
Exército?  
Sr. Takao Amano  Aí, vou voltar um pouquinho.  
Sra. Glenda Mezzaroba (CNV)  Claro.  
Sr. Takao Amano  Nessa esquina nós deixávamos o carro e fomos buscar o carro, 
eu e o Carlos Lichtenstein, ele levou um tiro no braço, quebrou o braço...  
Sra. Glenda Mezzaroba (CNV)  Nesse dia?  
Sr. Takao Amano  É. Porque o pessoal do Fleury estava no outro lado da calçada e 
começaram a atirar, então, quando nós entramos no carro, era uma emboscada, nós 
não sabíamos e eu levei um tiro na perna. Eu consegui sair pelo lado do passageiro 
(CNV, 2015. Transcrição do depoimento de Takao Amano). 

 

O terceiro texto em que o pronome “eu” é proporcionalmente menos empregado é o de 

Thereza Ferraz. Durante um evento realizado em Santos, em 2013, denominado Ato Sindical 

Unitário, ela narrou alguns fatos sobre seu irmão, João José Campanillo Ferraz, ex-militante 

estudantil preso em 1964, e de um amigo da família, Odair José Brunocilla, que ficou 

desaparecido. Na ocasião, Thereza leu um relato escrito por seu irmão, ou seja, a maior parte 

do depoimento dela consiste, na verdade, da reprodução de um texto escrito, e não de um 

relato oral. Nesse sentido, é valiosa a lição de José Mário Botelho (2006), de que a 

representação explícita do sujeito é uma particularidade da linguagem oral, enquanto a 

linguagem escrita prefere a elipse, deixando que a flexão do verbo indique a pessoa do 

discurso. Por isso, o uso do pronome pessoal para representar o sujeito de 1ª pessoa é muito 

mais comum na linguagem oral do que na escrita; além disso, também é usual naquele caso, a 

repetição do pronome ao longo do texto. Essa é a razão pela qual o depoimento de Thereza 

tem poucas ocorrências do pronome pessoal “eu”, como se pode perceber no trecho a seguir: 

 
Thereza Ferraz  Boa noite a todos. Eu agradeço o convite, para mim é uma surpresa 
porque realmente, não estava programado vir fazer qualquer fala. Então eu quero 
fazer um resumo rápido a respeito de três situações. Primeiro a minha: estudante na 
época, impossibilitada de fazer faculdade aqui em Santos porque era diretora do 
Centro dos Estudantes de Santos, diretora social. Mas como a situação aqui não é de 
estudante, eu quero passar para o relato do meu irmão, já falecido, que é um relato 
até cheio de humor e eu acho que muitos daqui conheceram meu irmão. O nome 
dele era João José Campanili Ferraz. Então o relato é este: "Em 1964, eu cursava o 
terceiro ano do curso técnico de contabilidade no Instituto Municipal de Comércio 
de Santos. Era vice-presidente do Grêmio Estudantil Municipal de Santos, o 
presidente era o Gerson Martins... José Martins Filho. Trabalhava na ORJEC, 
Organização Exata Limitada, um escritório de contabilidade e auditoria de 
propriedade de Joaquim Onofre Soares da Cruz e do Valdemar, ambos eram da base 
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dos economistas do PCB. Comigo trabalhava também um alemão chamado Heiller 
Joaquim Meyer. O escritório tinha obtido, através do Partido Comunista, vários 
contratos com diversos sindicatos portuários para a realização dos serviços de 
auditoria e reorganização dos serviços administrativos. [...]” (CNV, 2015. 
Transcrição do depoimento de Thereza Ferraz). 

 

Por outro lado, os textos com maior frequência de uso do pronome “eu” trazem relatos 

mais pessoais, muitas vezes carregados de emoção, e são significativos para se ter uma ideia 

de como as vítimas se relacionam com a rememoração, de como elas se percebem dentro 

desses relatos e a partir de quais elementos elas constroem suas memórias. Por exemplo, o 

depoimento de Derly Marluce, com um total de 564 ocorrências do termo “eu” em 13.350 

palavras e em 71.258 caracteres – ou seja, uma proporção de mais de 42 ocorrências a cada 

mil palavras, e de quase 8 ocorrências por mil caracteres –, traz elementos que demonstram os 

caminhos da construção de sua memória, inclusive aqueles que Michael Pollak (1992) aponta 

como “vestígios datados da memória109”, que é o que a pessoa grava como data precisa de um 

fato. Paulistana de nascimento, Derly saiu de Curitiba para São Paulo, no início da década de 

1970, onde foi morar com seu companheiro José Luís, membro da Organização Comunista 

Marxista Leninista Político Operário (OCMLPO). Lá eles foram presos pelo DOPS e foram 

vítimas de violência, conforme seu relato: 

 
Derly Marluce: Quando foi no dia 1º de maio, que aí eu me lembro porque é um dia 
bem significativo, era um domingo que ele tinha reunião lá em casa, aí eu saí, fui 
almoçar no meu pai, e quando eu cheguei, eu não conseguia abrir a porta, não estava 
conseguindo abrir a porta, não tinha toalha nenhuma, mas eu não conseguia abrir a 
porta. Eu cheguei da casa do meu pai cheia de comida e botei as comidas no chão, aí 
quando eu tentei abrir a porta, me puxaram, abriram a porta e o pessoal do DOPS 
estava lá. Aí me puxaram, lógico, eu vi que tinham pego porque a casa totalmente 
revirada, tudo desarrumado, comida no chão...aí foi absurdo, eu me lembro, o 
babaca do homem falava assim: "A peça está na mão, a peça está na mão". Eu 
falava: "Caramba, a peça está na mão, sou eu!"  
Raissa Ventura (CNV)  "Eu sou um ser humano".  
Derly Marluce dos Santos  "A peça está na mão". Aí ele queria saber da 
organização, ele perguntava uma série de coisas que eu não sei também dizer porque 
eu não entendia absolutamente nada, ele queria saber das pessoas, o nome, aí eles 
começaram a jogar comigo: "Sabia que ele estava com outra mulher aqui", jogando 
com aquelas coisas: "Você vai sofrer muito". Aí me deu uma diarreia, eu queria ir no 
banheiro, comecei com dor de barriga, porque eles me jogavam na cama, puxavam 
da cama, mas não era uma tortura...era uma tortura psicológica, né? E aí foi muito 
desagradável, porque aí eu fui no banheiro e eles entraram no banheiro, porque 
primeiro falaram que tinha que deixar a porta aberta. Mas aí entraram, passaram a 
mão...quer dizer, não aconteceu nada de tão grave, mas para mim era como se eu 
estivesse sendo...  

                                                        
109 “Além dessas diversas projeções, que podem ocorrer em relação a eventos, lugares e personagens, há também 

o problema dos vestígios datados da memória, ou seja, tudo aquilo que fica gravado como data precisa de um 
acontecimento. Em função da experiência de uma pessoa, de sua inscrição na vida pública, as datas da vida 
privada e da vida pública vão ser ora assimiladas, ora estritamente separadas, ora vão faltar no relato ou na 
biografia” (POLLAK, 1992, p. 202) 
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Raissa Ventura (CNV)  Violada.  
Derly Marluce dos Santos  É, violentada mesmo, porque eu nunca tinha passado 
uma situação de ter que tirar toda a roupa, ter que ficar...eles passavam a mão, 
falavam que estavam examinando. Então para mim aquilo...foi tudo muito...  
Raissa Ventura (CNV)  Isso é muito sério.  
Derly Marluce dos Santos  Muito chocante, porque...  
Raissa Ventura (CNV)  Muito chocante.  
Derly Marluce dos Santos  ... aqueles homens horrorosos, aquela confusão. Enfim, 
aí eles falaram: "Agora a gente vai dar uma volta", porque queriam saber dos 
documentos, os papéis, e eu não sabia de nada (CNV, 2015. Transcrição do 
depoimento de Derly Marluce dos Santos). 

 

Outros depoimentos que também possuem alta frequência do pronome “eu” trazem 

relatos pessoais semelhantes ao de Derly. Um exemplo muito rico é o de Eliete Ferrer, 

militante política carioca que fez parte da ALN e foi presa, em 1973, junto com seu então 

companheiro, o jornalista Luiz Carlos Guimarães. O casal foi para o Chile, na 

clandestinidade, onde sofreram tortura e vários tipos de violência; conseguiram escapar e se 

exilaram na Suécia. Eliete Ferrer continua militando na área dos Direitos Humanos  e, em 

2011, publicou, como organizadora, o livro “68, A Geração que Queria Mudar o Mundo”. Em 

seu testemunho na CNV, ela fala sobre o terror que viveu no Chile e sobre sua vida no exílio, 

trazendo sempre ao fundo dos relatos seu sentimento de identificação com o Brasil, seu 

sentimento de pertença ao país e as impressões que tinha e ainda tem de si mesma. Um trecho 

interessante do seu relato refere-se às dificuldades que teve para renovar seu passaporte 

durante o exílio; nessa parte podemos perceber a importância que isso tinha para sua 

identidade: 

 
Eu jamais consegui renovar esse passaporte. Eu morava na Suécia, eu entreguei no 
consulado do Brasil na Suécia para a renovação e fiz de tudo e não consegui porque 
uma das minhas denúncias é essa, em todos os consulados da Europa havia uma lista 
de brasileiros personae non gratae.  
Ariana Bazzano (CNV)  Isso é muito importante.  
Eliete Ferrer  Todas as embaixadas tinham essa lista, eram pessoas procuradas ou 
que se não estivessem sendo procuradas e processadas, os brasileiros que estavam 
no Chile. Então eu não tinha nenhum processo político na minha mão, porque as 
coisas que eu fiz nunca foram descobertas, nunca houve processo, eu nunca fui 
presa, mas o meu nome estava nessa lista terrível porque eu saí do Chile. As pessoas 
que saíram do Chile para a Europa depois que teve o golpe no Chile, essas pessoas 
perderam a cidadania de fato, não de direito, mas de fato. Porque nós não tínhamos o 
direito de ter passaporte, isso me deixou piradinha, porque você perde a identidade 
sem passaporte. [...] 
Até que o cônsul, além de me dar isso aqui, ele me chamou lá, porque eu ligava para 
lá insistentemente, eu não vou dizer que eu pirei porque eu não pirei mesmo, mas eu 
quase pirei ou pirei, digamos assim, porque sem documentos isso me deixou muito 
mal, psicologicamente. Eu realmente fiquei muito mal, muito mal mesmo e aí eu 
chorava muito e aí ele me chamou lá e falou assim: "Olha, aqui você não vai 
conseguir jamais renovar esse passaporte". Me devolveu o passaporte que eu tinha 
deixado lá, ele foi muito bonzinho: "Eu estou devolvendo esse passaporte para você 
e você vai tentar em qualquer outro consulado por aí na Europa". [...] 
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Então eu saí de lá e fui a vários países tentando e sempre a resposta era essa, se eles 
olhassem, eles diziam: "Ah, claro! Nós temos que pedir ao Brasil autorização. A 
senhora espera e deixa o seu endereço que assim que vier a autorização nós lhe 
comunicamos e a senhora vem buscar o seu passaporte". E aí eu fui viajando até que 
eu resolvi fingir que era louca ou fingir que era hippie, está escrito na...não sei se 
vocês chegaram a ler, me vestir de hippie, fui no consulado em Rotterdam, foi uma 
coisa muito difícil, foi uma viagem muito louca, eu estava muda, eu fui à França 
antes, fui à Dinamarca, fui em um monte de países, mas não adiantou nada porque 
eles diziam sempre isso. Mas em Rotterdam é uma rota de hippies, vocês já devem 
ter ouvido falar do movimento hippie, né? As pessoas não iam trabalhar, ficavam 
fumando maconha, aquela coisa. Então eu fingi de hippie porque só um louco, um 
hippie, pode deixar o passaporte vencer durante um ano, né [trecho 
incompreensível]. [...] 
Então me vesti de maconheira, descabelei, coloquei uma roupa "compridona", meio 
suja e fui assim fantasiada de hippie, né? Cheguei lá no consulado e contei uma 
história de que a gente estava em um trem e que a gente ia para a Índia...os hippies 
também iam muito para a Índia naquela época, para o Nepal...era para a Índia, não 
precisa falar Nepal, era Índia. Que a gente ia para a Índia e que aí eu estava 
comentando com uma amiga minha o passaporte e ela virou para mim: "Não, o 
passaporte agora é plastificado", que depois daquele tempo o passaporte começou a 
ser plastificado, nessa capinha aqui aonde tem a fotografia, aqui ele era plastificado, 
para evitar possíveis falsificações, no caso era a justificativa deles. E aí conclusão: 
"Eu soube disso e vi que o meu passaporte não era plastificado e quando vi que ele 
não era plastificado, eu reparei que estava vencido há quase um ano". E contei essa 
história para o cônsul, um arrogante, idiota, palhaço, eu não tenho o nome dele aqui, 
que me deu o outro passaporte. Mas tem alguma coisa de Soto, porque ele era primo 
do Ernesto Soto Costa. Eu cheguei lá no consulado, hippie e tal, falei alto: "Eu vim 
renovar meu passaporte". [...] 
Mas eu tinha que fazer isso, mas realmente valeu a pena, porque ele me deu o 
passaporte, eu saí dali e chorei demais, chorei...fui até no telefone público, me 
lembro até como se fosse hoje, cantando o hino nacional para as pessoas todas 
amigas minha: "Ouviram do Ipiranga..." Sabiam da história, cantei o hino nacional, 
era uma senha para dizer que eu tinha conseguido o passaporte. A dificuldade, 
portanto, de uma pessoa brasileira...  
Ariana Bazzano (CNV)  Se sentiu cidadã de novo?  
Eliete Ferrer  É, me senti de novo cidadã. (CNV, 2015. Transcrição do depoimento 
de Eliete Ferrer Cebrian) 

 

Outras palavras frequentes no subcorpus VIT são as que indicam o ato de buscar o passado e 

o de referir-se a ele: época, tempo, história. Em relação ao termo história, percebemos uma 

grande variação no sentido em que essa palavra é empregada. O verbete “história”, no 

dicionário Michaelis Online, tem as seguintes definições: 
 
história 
his.tó.ria  
sf (gr historía) 1 Narração ordenada, escrita, dos acontecimentos e atividades 
humanas ocorridas no passado. 2 Ramo da ciência que se ocupa de registrar 
cronologicamente, apreciar e explicar os fatos do passado da humanidade em geral, 
e das diversas nações, países e localidades em particular. 3 Os fatos do passado da 
humanidade registrados cronologicamente. 4 Ramo da ciência que se ocupa com a 
natureza animada e inanimada. 5 Tratado acerca da origem e desenvolvimento de 
uma nação, ciência, arte etc. 6 O futuro, considerado como juiz das ações humanas: 
A história o julgará. 7 Biografia de uma personagem célebre. 8 Exposição de fatos, 
sucessos ou particularidades relativas a determinado objeto digno de atenção 
pública. 9 Narração de aventura particular. 10 Desavença, questão, disputa. [...] 
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Na análise do corpus, verificamos que, das 3.020 ocorrências da palavra “história”, 

uma grande quantidade se refere ao sentido de sucessão de fatos, com conotações diversas: 

 

SENTIDO EXEMPLO 

Sucessão de 
acontecimentos 

pessoais, 
biografia 

Essa é a história do senhor Adib... 
Mas essa não é minha história, foi só um episódio na minha história, 
exatamente como em Casablanca. 
Nós fizemos uma escola, paralelo ao fim da nossa história na FEBEM. 
... eu conhecia ele porque eu sabia da história daqueles que tinham sido 
presos. 

Caso, conto, 
fato 

Aconteceu essa história do Rubens, de ele dizer que não iria; 
É, a história do sol, não precisa contar isso, conta a do sequestro do papai. 
... foi lá que eu fiquei presa no fio elétrico, é cada história que não dá para 
acreditar... 

Situação 

... a primeira vez que ela saiu do Brasil fomos para Cancun, o dele era a 
história da gripe suína, então, era baratinha a passagem;  
...eu falei: "Tô frita aqui nessa história." 
Mas o Mário Simas também não quis se meter nessa história, então eu 
ficava sem saber o que tinha acontecido.  

Ciência ou 
disciplina 

É, história e filosofia da educação. Eu fiz meu mestrado, fiz meu 
doutorado, e daí eu fiz uma viagem solo... 
...a gente lia muito romance, lia livros técnicos, lia muita história né, 
história mesmo do Brasil né... 

Quadro 9 - Exemplos de diferentes usos da palavra "história" 
 

Mas o sentido que mais nos interessa é o de história como forma de se referir a um passado, 

como produto de uma construção social que envolve, além da memória, uma disputa de poder. 

A palavra “história” foi usada com esse sentido diversas vezes pelos membros da CNV, 

durante os depoimentos, mas não aparece com a mesma frequência na fala dos depoentes. 

Quando esse sentido é acionado, demonstra a vontade das vítimas de que a história seja 

recontada, levando em conta a perspectiva de todos os lados envolvidos, e não só do grupo 

dominante. Em muitos contextos, também, a palavra “história” se associa à memória e ao ato 

de rememorar, mostrando como essa tarefa parte do presente e se desenvolve dentro de uma 

dinâmica imprimida pela pessoa que rememora, como nos exemplos abaixo: 

 
Ieda Akselrud de Seixas  [...] Bom enfim, velho contando história dá nisso. Vai e 
volta. Vai e volta. 
Raíssa Wihby (CNV)  Imagina, por favor. A história não é linear em nenhum 
sentido. 
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Ieda Akselrud de Seixas  Não, não consegue. (CNV, 2015. Transcrição do 
depoimento de Ieda Akselrud de Seixas) 
 
Adilson Oliveira Lucena: Olha, há muito tempo atrás a gente ainda sentia um certo 
pessimismo em relação a todo esse episódio de que se algum dia essas pessoas 
seriam julgadas. Mas eu acho que o simples fato de existir essa Comissão, de certa 
forma nos deu alento, né? Porque pelo menos a história está sendo resgatada, está 
sendo contada, é importante que os jovens conheçam essa história dramática do país 
e que isso não caia no esquecimento. Serão julgados? Eu acho que não, talvez a 
própria história nos surpreenda. A história tem essas... nos surpreenda (CNV, 2015. 
Transcrição do depoimento de Adilson Oliveira Lucena). 

 

Ao examinar as barras de dispersão da palavra “história” nos textos, através da ferramenta 

Concordance Plot, alguns depoimentos nos saltam aos olhos pela densidade de ocorrências 

desse termo. Em muitos casos, essa alta incidência decorre de um estilo próprio, uma 

idiossincrasia, mas, em outros casos, manifesta o que nos acostumamos a chamar de “discurso 

de esquerda”, que também se identifica com o discurso da Comissão, no que tange à reescrita 

da história. Nas imagens abaixo, observamos algumas barras de dispersão com maior 

frequência da palavra por caracteres, e trechos interessantes dos depoimentos 

correspondentes: 

 

 
Figura 15 - Barra de dispersão do termo "história" no texto de Darci Terezinha 

 

Em um do depoimento, ela ressalta a divisão que existe entre a história oficial e a 

história das pessoas que sofreram os abusos do regime: 
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Eu acho que é importante rever a lei da anistia, mas eu acho que é muito importante 
e, não é feito, é que ainda não está naturalizado, não está nos livros de História do 
Brasil, a história oficial contada, ela não está mexida, o que eu quero dizer com 
isso? Se a gente for lá embaixo agora e perguntar para as pessoas que acabaram de 
sair do Ensino Médio, sobre a História do Brasil, eles não sabem, porque isso não é 
falado nas salas de aula, isso não está nos livros de História, é tudo muito escondido 
ainda, é tudo muito, tem um, há um medo muito grande ainda de assumir essa, essa 
ideia de esquecer, é um conceito muito errado, eu não, nós tocamos a vida e, essas 
pessoas, principalmente, que foram presas, torturadas, imagino que elas tenham um 
desejo muito forte de viver e elas tinham esperança, acho que hoje já eles têm 
poucas esperanças. Mas, também eu acho que, porque a nossa história foi muito 
silenciada, muito apagada, então, eu acho que contar a história, falar das coisas que 
aconteceram, essa coisa de o Brasil bonzinho, que todo mundo é irmão, que todo 
mundo é generoso, que, não foi assim, isso não é a nossa história, então, acho que o 
Brasil, ele é muito, tem muita falta de coragem de assumir a sua história, com seus 
problemas, com seus defeitos, com as suas qualidades, com as suas coisas boas, com 
as suas coisas ruins e, acho que o Brasil avançaria muito, se as pessoas tivessem 
consciência deste passado, para entender um pouco o hoje e para não acontecer 
mais. (CNV, 2015. Transcrição do depoimento de Darci Terezinha De Luca 
Scavone, grifos nossos) 

 

Outro texto com alta frequência da palavra é o que contém os depoimentos de Isabel Maria 

Gomes da Silva, Virgílio Gomes da Silva Filho e Gregório Gomes da Silva, filhos do operário 

comunista Virgílio Gomes da Silva, ex-militante da ALN, morto na sede da Oban em 1969110. 

 

 
Figura 16 - Barra de dispersão do termo "história" no texto de Isabel, Virgílio e Gregório 

 

                                                        
110 Fonte: LEITÃO, Sérgio Sá. Vírgilio Gomes da Silva - as duas mortes do companheiro Jonas. Artigo em 

formato eletrônico publicado no Portal DHNET. Natal: comitê estadual pela verdade, memória e justiça RN, 
s/d. Disponível em: http://www.dhnet.org.br/dados/dossiers/dh/br/dossie64/rn/virgil2.htm Acesso 14 nov 2015. 
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Durante a oitiva, um dos filhos (transcrito como “interlocutor não identificado”) falou sobre a 
questão da história: 

E a gente não pode deixar que isso fique impune. E porque também é mentira que a 
sociedade não quer saber, a imprensa diz, não, sempre foi, e desculpa generalizar a 
imprensa, mas os grandes meios de comunicação sempre diz, não, o Brasil é um país 
pacífico, o Brasil é um país que lida com seus conflitos de uma outra forma. É 
mentira, o pessoal quer saber, quer conhecer na verdade, cada de um de nós, assim, 
se for contar as horas que fala com alguém, nossa, que história interessante. Eu falo, 
interessante para quem, mas tudo bem, e a gente fala, o pessoal quer saber, a 
sociedade quer saber. Agora quem se diz dono da palavra da sociedade, quem é esse 
cara. Um amigo que ele fala que ele é privilegiado em conhecer parte da história do 
Brasil. Eu falo, não, isso daí é um privilégio porque o estado não tem a 
responsabilidade ainda de mostrar para o seu país, para o seu povo o que é história. 
Isso daí é uma coisa que tem, não pode deixar de lutar nunca. Isabel Gomes da Silva 
 Muita gente aqui fala: aconteceu isso no Brasil? Pessoas que viveram naquela 
época até. Não entendem, não sabem(CNV, 2015. Transcrição dos depoimentos de 
Isabel Maria Gomes da Silva, Virgílio Gomes da Silva Filho e Gregório Gomes da 
Silva, grifos nossos). 
 

Em muitos pontos do seu depoimento, Roberta Romaniolo trata da questão da história, 

como se pode ver no gráfico de dispersão:  

 

 
Figura 17 - Barra de dispersão do termo "história" no texto de Roberta 

 

Roberta viveu, ainda bebê, a perseguição de duas ditaduras: a brasileira, em que seu 

pai, Wânio José de Mattos, foi preso por agentes da Oban e banido do país; e a chilena, pois 

sua mãe,  Maria das Dores Romaniolo, conseguiu ir para o Chile com Roberta para 

encontrarem o pai. Wânio era oficial de cavalaria da Polícia Militar de São Paulo, e não se 

conformava com a utilização de sua tropa na repressão das passeatas de 1968. Lá no Chile, 
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ficou preso no Estádio Nacional, de onde jamais sairia; Roberta e a mãe também ficaram 

presas, até que sua mãe conseguiu que um militar levasse a menina e a deixasse com uma 

amiga dela111. Em um trecho do depoimento, ela enfatiza a necessidade de preservação da 

história e de construção de uma memória que desfaça os mitos construídos pela versão oficial 

e que evite a ascensão de uma nova ditadura: 
 
Então, assim, foi muito, é muito bom, sabe, assim, a gente conhecer essas pessoas e 
ouvir. E eu fico muito feliz de ter pessoas como vocês, porque a história não pode 
morrer, porque a história vai se perdendo, a história vai e eles tão morrendo, uma 
vez a Silvia me disse: "eles estão ficando velhinhos, e eles tão perdendo". Pena 
assim do Samuel não ter relatado tudo, não deu tempo, não deu tempo dele fazer 
tudo que ele queria fazer, que ele queria mexer, que ele queria levar para frente. 
Então, assim, e como eu sei que existem muitas pessoas com muitas histórias 
sofridas, cada um com a sua realidade, cada um foi feito de um jeito, cada um foi 
tirado de um jeito. Foi privado de alguma coisa. Mas fico muito feliz de vocês não 
deixarem a história morrer, fico muito contente, sabe, de saber que eles, parte disso 
realmente não morreu, continua viva com as pesquisas, continua viva com as 
histórias que vocês estão colhendo, que vocês vão colocar e vão mostrar para essa 
juventude entender o que é que foi aquela época, e por que é que eles lutaram tanto 
para um país livre, para a gente não ouvir besteiras: "ah que bom fosse se a ditadura 
voltasse", talvez se fala isso porque você tem muita liberdade, porque não era aquilo 
que você: ah, o país era organizado, mas a custa de quantas prisões, quantos 
desaparecimentos. Então, se mostrava que se queria que se o povo visse. Então, foi 
isso, eu espero assim que, sempre quando as pessoas pedem para falar comigo, as 
pessoas esperam tanto, mas eu era muito pequena, e eu não lembro assim, e assim, é 
o que eu disse para vocês, é um quebra-cabeça e tem muitas lacunas (CNV, 2015. 
Depoimento de Roberta Romaniolo de Mattos, grifos nossos). 
 

Mas o texto com maior proporção de ocorrências da palavra história, uma frequência 

muito maior do que a maioria, que , logo à primeira vista, nos impele à leitura, é o 

depoimento da ex-suplente de Deputado Federal nas eleições de 1974, Rosalice Magaldi 

Fernandes Pereira. A depoente cresceu no contexto do sindicalismo operário, do qual seu pai 

foi um líder, e depois foi presa em Niterói, em 1976, quando saía de uma gráfica com 20 mil 

panfletos com conteúdo de oposição ao regime militar112. Rosalice teve uma intensa trajetória 

política e tinha relação com diversos personagens importantes na história política do país, 

como Tancredo Neves, Amaral Peixoto, Rubens Paiva e outros. Seu relato é repleto de 

acontecimentos que envolveram várias pessoas do movimento operário, por isso, muitas vezes 

ela usa a palavra “história” com o sentido de narrativa de fatos relacionados a alguém, como 

                                                        
111 Fonte: Comissão da Verdade do Estado de São Paulo. Mortos e desaparecidos: Wânio José de Mattos. 

Publicado no Portal verdadeaberta.org, s/d. Disponível em:  http://verdadeaberta.org/mortos-
desaparecidos/wanio-jose-de-mattos Acesso em: 14 nov 2015. 

112 Fonte: XAVIER, Pollyanna. Anos de Chumbo (II). Artigo em formato eletrônico publicado no Portal aQui, em 
04 maio 2015. Disponível em:  http://www.jornalaqui.com/anos-de-chumbo-ii.php Acesso em: 15 nov 2015. 
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na passagem: “[...] a história do Chaguinha é fundamental para mim, que era a relação do 

Governo com os, esse pessoal eleito aí” (CNV, 2015). Abaixo, a barra de dispersão: 

 
Figura 18 - Barra de dispersão do termo "história" no texto de Rosalice 

 

Além dessas atividades, Rosalice foi professora e depois se formou em jornalismo, 

sociologia e direito, ou seja, possui também uma perspectiva acadêmica da história. No início 

do seu depoimento, ela destaca a importância do papel da academia na construção da história; 

e, em vários pontos do relato, volta à questão da reescrita da história. E ainda acrescenta a 

importância de haver uma instância capaz de ouvir. A professora Lívia Reis, da Universidade 

Federal Fluminense, afirma que “reviver e narrar são formas de resistência à brutalidade e 

injustiças de um passado que não se quer ver no futuro” (REIS, 2007, p. 84); entretanto, uma 

das dificuldades das pessoas que sofreram violência durante o regime militar é justamente 

sentirem-se animadas a falar, quando os outros creem que elas devem calar, como percebemos 

no rico relato de Rosalice: 

 
Rosalice Magaldi Fernandes - ... primeiro da história toda é que o Estado brasileiro, 
primeiro tem que reconhecer, tem que reescrever a história desse golpe militar que 
parece que foi em 68, foi em 75 e ele foi em 64, está certo? 
[...] 
Tem história de vencidos e vencedores. E tem esse bando de negócio, de 
Exércitos, que estão aí, infiltrados nessa história, quer dizer, eu acho que então, essa 
Comissão da Anistia, o Tortura Nunca Mais, Clínica de Testemunho, são 
fundamentais, eu estou muito mais à vontade hoje e muito mais contemplada do que 
no dia em que eu fui indenizada pela Comissão da Anistia. 
[...] 
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eu fui uma das fundadoras da Associação dos Anistiados, entrei em 2002, mas, meu 
processo foi julgado em 2012. 
Raissa Ventura (CNV)  Mas, para além da anistia, algum processo contra algum 
torturador, contra...  
Rosalice Magaldi Fernandes  Ainda não, eu quero ver se nessa organização agora, 
eu gostaria de entrar, entendeu? Eu gostaria de entrar, principalmente para marcar 
esses pontos históricos, não só quem são as pessoas, que elas já estão aí bastante 
ditas, mas, a conjuntura a que eles estavam subordinados naquele momento, 
entendeu? Porque não adianta colocar o cara solto ali. 
[...] 
A história, tem que ter uma revista na história, no livro escolar, tem que ser 
regionalizada, por região, por Estado, por publicidades importantes, como foi Volta 
Redonda, no contexto nacional, entendeu? Não pode ter aquele olhar, também, 
aquele olhar muito, vocês que são acadêmicos, aquele olhar muito maniqueísta: "Ah, 
não, isso aqui é comunista, isso aqui é pelego, isso aqui é..." Não é, não qualificam, 
porque não resolve, a história não está na qualificação.  
Raissa Ventura (CNV)  E nem nas caixinhas.  
Rosalice Magaldi Fernandes  E nem nas caixinhas que se abrem, a história está na 
história, a história por si só tem força. Raissa Ventura (CNV)  Você tem razão. 
[...] 
Rosalice Magaldi Fernandes  Então, eu quero que você reafirme a necessidade de 
manter esse projeto, porque se não fosse esse projeto desses meninos, eu também 
não estava aqui não, entendeu? porque eu também não estava querendo falar nada, 
não, entendeu? Mas, foi muito bom falar, eu fiquei muito nervosa, me empipoquei, 
(ininteligível) eu tenho problema, está vendo como eu estou? Eu sou assim.  
Raissa Ventura (CNV)  Mas, você gostou?  
Rosalice Magaldi Fernandes  Não, eu adorei, eu estou dizendo o seguinte: eu tinha, 
eu tenho um problema remanescente, eu não durmo, eu tenho pesadelo, caio da 
cama, tenho sonambulismo e tenho esse negócio de pele, que já foi, sempre foi dito 
que era por causa desse negócio da cadeia, entendeu? Mas, eu estou me sentindo 
muito bem acolhida lá por esses meninos aqui, pelos meninos aqui, fortalecer isso, 
isso é o mais importante, porque o dinheiro lá não dá para pagar isso, também, eu 
vou pagar isso para quem? Quem é que vai me ouvir? Com o olhar de quem está 
entendendo? Não vai, um Psicólogo?  
Raissa Ventura (CNV)  Porque, de fato...  
Rosalice Magaldi Fernandes  É, porque o outro ouve como se você fosse meio 
maluco, porque você está fazendo isso? Não é melhor você ir tomar conta de 
criancinha? Porque você está fazendo isso, não é melhor você ser madame? 
(CNV, 2015. Transcrição do depoimento de Rosalice Magaldi Fernandes Pereira, 
grifos nossos). 

 

O depoimento de Rosalice é emblemático para nosso estudo, não apenas pelas 

descrições dos fatos – que não constituem nosso objeto, porém o atravessa –, mas pelo poder 

que tem de nos mostrar a autoridade de que se reveste a narrativa pessoal na construção da 

memória coletiva, e de revelar a necessidade que tem a sociedade de expor suas feridas, a fim 

de cicatrizá-las. “Tem história de vencidos e vencedores”, afirma a depoente. Nosso objetivo, 

aqui, não é avaliar qual dessas histórias é a melhor ou a mais verdadeira, mas sim levantar o 

questionamento sobre o alcance e a eficácia dos institutos da Justiça de Transição na 

convergência dessas histórias, com vistas ao estabelecimento de um estado de paz e 

reconciliação, inclusive de reconciliação da sociedade com seu passado. 
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4.4.2 Subcorpus AG: descrição, análise, interpretação 

 

O subcorpus AG é formado por depoimentos prestados por 59 agentes públicos que 

trabalharam durante a ditadura, sendo 8 agentes civis (incluindo policiais civis, delegados de 

Polícia Civil, um Delegado da Polícia Federal que depôs como testemunha e um médico 

legista) e 51 militares (incluindo um General, 9 Coronéis, 4 Capitães, 2 Brigadeiros, 1 

Almirante e outros oficiais e praças brasileiros, além de um oficial das Forças Armadas da 

Argentina). Como cinco depoentes compareceram mais de uma vez (Ubirajara, Firmino e 

Nilton Albuquerque, duas vezes; Cláudio Guerra, três vezes; e Marival, quatro vezes), temos 

um total de 67 textos. Dos 63 entrevistados, oito se recusaram a responder às perguntas e 

muitos – ou em alguns momentos ou em todo o depoimento – responderam de forma evasiva. 

Há textos curtos e textos bastante longos: por exemplo, um dos depoimentos de Marival 

Canto durou mais de três horas; os de Paulo Malhães, Cláudio Guerra e Harry Shiabata 

duraram mais de duas horas. Portanto, há um diferença de tamanho entre os textos, e os 

conteúdos variam conforme a condução da oitiva pela Comissão, conforme a disponibilidade 

dos depoentes de prestar informações e conforme o curso das histórias que eles passam a 

contar.  

Os temas mais frequentes são: tortura, principalmente em relação a locais, tipos e 

perpetradores, com 205 ocorrências para tortura e 157 para seus derivados; a Guerrilha do 

Araguaia, com 123 ocorrências para Araguaia e 74 para Xambioá113, o destino dos corpos 

desaparecidos políticos, com 199 ocorrências de corpo/corpos, sendo que apenas 10, ou seja, 

cerca de 10% dessas ocorrências foram usadas em outro sentido ou outra situação que não a 

dos desaparecidos, por exemplo, corpo de delito, corpo de bombeiros etc.; além de nomes de 

pessoas que foram constantemente apontadas pelas vítimas como sendo torturadores, por 

exemplo: O Coronel Brilhante Ustra, com 97 ocorrências dispersas em 19 textos, o Delegado 

Fleury, como 274 ocorrências dispersas em 19 textos, e o Coronel Perdigão, com 122 

ocorrências dispersas em 16 textos. 

Após a familiarização com o corpus, fizemos a extração da lista de palavras, 

utilizando a ferramenta Wordlist. Foram usados os mesmos critérios de recorte que utilizamos 

no corpus VIT. As 30 palavras mais frequentes, após o recorte, foram: 

 

 

                                                        
113 Xambioá é um município do estado do Tocantins, que foi palco da guerrilha do Araguaia.  
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FREQUÊNCIA PALAVRA 
14656 não 
14303 eu 
1111 gente 
894 exército 
893 tenho 
884 nada 
832 nunca 
807 nome 
791 tudo 
737 estou 
721 lembro 
713 época 
706 acho 
702 pessoas 
697 polícia 
683 médico 
595 pessoal 
556 casa 
550 cara 
547 militar 
546 doi 
514 pessoa 
505 mesmo 
496 anos 
486 verdade 
484 dia 
452 tempo 
432 dentro 
421 dops 
419 rio 
379 posso 

Tabela 4- Lista de palavras do subcorpus AG 
 

Chama-nos a atenção, logo à primeira vista, a alta frequência do advérbio “não”. 

Considerando-se o total de palavras (tokens) desse subcorpus, o termo “não” corresponde a 

3,1% do total de palavras. No subcorpus VIT, embora a frequência do “não” tenha sido 5 

vezes maior, a proporção de sua ocorrência para o total de palavras foi de apenas 2,2%. Ao 

pesquisarmos essas ocorrências, verificamos que muitas delas ocorrem nos textos em que os 

depoentes não querem responder às perguntas, por exemplo: 

 
José Carlos Dias CNV  E no Colégio Militar, também havia tomada de 
depoimento?       Jair Arvelos Rosa   Que eu saiba não. 
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José Carlos Dias CNV  Tinha gente presa lá? 
Jair Arvelos Rosa   Que eu saiba não. 
José Carlos Dias CNV  E no 12º Regimento de Infantaria, tinha muita gente presa?       
Jair Arvelos Rosa  Que eu saiba também não. 
José Carlos Dias CNV  E onde é que essas pessoas ficavam presas? 
Jair Arvelos Rosa   Não. Não. Iam lá para tomar depoimento, vinham de outros 
lugares, eu não sei de onde. 
José Carlos Dias CNV  Ué, mas não dormiam lá? 
Jair Arvelos Rosa   Não. Que eu saiba não. 
José Carlos Dias CNV  Chegava de jipe, chegavam de camburão? 
Jair Arvelos Rosa   De viatura, de um modo geral. 
José Carlos Dias CNV  Alguma coisa você teria que ver, o senhor não ficava... O 
senhor não estava de capuz. 
Jair Arvelos Rosa   A função minha era bater máquina, era naquele quartinho ali. 
Eu era restrito a isso. 
José Carlos Dias CNV  Me fala um pouco sobre a casa do Renascença.  
Jair Arvelos Rosa   Casa do Renascença? 
José Carlos Dias CNV  É. 
Jair Arvelos Rosa   Não sei. 
José Carlos Dias CNV  O senhor nunca esteve presente lá? 
Jair Arvelos Rosa   Nem sei aonde é. 
José Carlos Dias CNV  Que ficava no Bairro Renascença, o senhor conhece o 
Bairro Renascença? 
Jair Arvelos Rosa   Não sei. Essa eu estou sabendo disso agora, que tinha essa casa.  
(CNV, 2015. Transcrição do depoimento de Jair Arvelos Rosa) 
 

Em alguns casos, encontramos uma quantidade grande desse termo em virtude da 

dupla negação, comum na língua portuguesa (e.g: não é isso não); além disso, há casos em 

que o depoente responde “não, não”. Entretanto, na maioria das vezes a alta frequência do 

“não” se dá com a função mesmo de negação, e não por razões estilísticas. Quando a negação 

se refere aos acontecimentos em si, normalmente o “não” vem acompanhado de verbos. 

Pesquisando os principais colocados de “não”, encontramos os seguintes verbos como mais 

frequentes: “é”, “sei”, “era” e “tinha”. À exceção do verbo “saber”, os demais se referem a 

fatos, de uma maneira geral.  

As colocações mais frequentes entre o “não” e um verbo são analisadas a seguir: 

 

Não sei 

quem|onde|por que|aonde 
lhe|te dizer|informar 

nada disso 
nem se|onde... 

não 
o que 

se é|era|foi|você 
Quadro 10 - Principais colocações de "não sei" no corpus AG 

 

A ocorrência da expressão “não sei” já era esperada, em razão da quantidade de 

desvios que os depoentes fazem para não prestar uma informação, e também demonstra uma 
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característica do serviço de informação e repressão, que era a compartimentação das 

informações, de forma que um grupo de agentes não tivesse acesso às ações de outros grupos. 

Isso é o que chamamos, na doutrina das atividade de inteligência, de “necessidade de 

conhecimento”, ou “necessidade de conhecer”. O professor e analista André Haydt Castello 

Branco conceitua a necessidade de conhecer como corolária do conceito de 

“compartimentação”, o que significa dizer que “nem todos, mesmo dentro de um serviço de 

inteligência, têm necessidade de saber de tudo” (BRANCO, 2012, p. 13). Muitos depoentes 

mencionaram essa característica; por exemplo: 

 
Porque lá eram duas equipes. Era a equipe do Malhães que não sabia as coisas, as 
operações do coronel Flávio, o Paulo Malhães não sabia. E nem as operações do... 
Um não sabia do... Eram compartimentadas as coisas. Justamente para poder, se 
tivesse alguma coisa não saber. Tanto que o senhor me ouvir aqui e ouvir outro 
que... Vai ouvir diferente, a história. [...] Deixa eu falar para o senhor, essa equipe 
que ficava na Casa da Morte com ele, nem conversar com a gente conversava. Não 
era permitido. Eu chegava com o meu grupo, eu e mais dois sempre (CNV, 2015. 
Transcrição do depoimento de Cláudio Antônio Guerra). 
 
Não tenho a menor noção, não tenho como lhe dizer a esse respeito, não tenho a 
menor noção disso, inclusive sabe o que acontece? A inteligência ela é 
compartimentada, e profissionais não procuram bisbilhotar outro compartimento, 
nós ficávamos restritos aos nossos, as informações que nos interessavam, eram as 
informações de combate, entendeu? Eram os dados na área de operações, essas 
outras, qual é o nome, quem é, não sei o quê, isso aí fica a cargo de outro nível de 
profissional, que existe, são os profissionais de inteligência, isso existe até hoje, é o 
que a polícia não sabe fazer, polícia confunde operação de inteligência com 
investigação policial, são uns imbecis, são incompetentes, por isso que a gente não 
acaba com o crime organizado no Brasil, e só acaba quando o Exército entra, não é 
verdade? Quando chega, no Morro do Alemão, o verde oliva, hein? Resolve, é ou 
não é verdade, é interessante isso. (CNV, 2015. Transcrição do depoimento de 
Álvaro de Souza Pinheiro) 
 
Nós aprendíamos coisas fundamentais: como se compartimenta um tipo de 
informação, qual a estratégia pra conservar essa informação protegida. É como o 
estancamento de um barco. Eu não comento com meu colega de trabalho. Se ele fala 
comigo eu procuro a informação. Mesmo que ele seja meu amigo, meu confiado, 
meu superior, eu tapo (cubro) minha informação, tapo minha pasta e falo que não 
posso liberar o trabalho que eu faço. Não posso dizer o que fala o Jango em 
conversa com Maria Tereza, ou se ele discutiu com João Vicente. Eu não posso 
dizer nada para o outro. Essa é minha informação. Se esse barco recebe um míssil na 
cozinha, no almoxarifado, ele vai inundar aquela parte, mas o resto da organização 
vai continuar flutuando (CNV, 2015. Transcrição do depoimento de Mário Neira 
Barreiro). 

 

Além da compartimentação das informações, percebemos também uma grande 

frequência na menção à hierarquia das organizações, e isso é interessante discursivamente 

porque explica muitas colocações dos agentes no sentido de que fizeram porque tinha que ser 

feito, fizeram porque foram impelidos de alguma forma, ou fizeram porque lhes foi ordenado. 

Existe uma separação discursiva entre a ordem do “eu” e a ordem da “instituição”: o Exército, 
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o sistema, o governo, a guerra contra o comunismo, a conjuntura nacional – esses seriam os 

responsáveis pelas atividades da ditadura, pelas violações aos Direitos Humanos, e não os 

próprios agentes. 

Em um dos depoimentos que prestou à CNV, o General de brigada da reserva Álvaro 

de Souza Pinheiro, 69 anos, nascido em Cuiabá (MT) e veterano dos combates à Guerrilha do 

Araguaia114, fez uma longa análise da conjuntura internacional, citando elementos como 

Guerra Fria, Pacto de Varsóvia, Boinas Verdes e outros, para legitimar as ações durante a 

ditadura. Ele afirmou: 
 
Porque, ao longo da minha vida, quando todos nós aqui ingressamos no Exército 
brasileiro, nós temos um comprometimento que nós assumimos de uma maneira 
muito formal. Eu acredito que somente duas instituições têm esse formalismo: as 
Forças Armadas e a igreja. E eu quando tomei conhecimento que iria passar por essa 
situação que eu, como você sabe, para mim ela é esdrúxula, completamente patética.  
[...] Existe um momento em que você faz um juramento, e eu vou repetir aqui que 
tipo de juramento é esse: "Perante a Bandeira Nacional e pela minha honra, juro 
cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado. Tratar 
com afeição os irmãos de armas e com bondade os subordinados e dedicar-me 
inteiramente ao serviço da pátria, cuja honra, integridade e instituições defenderei 
com o sacrifício da própria vida". Por que desejo que o simpático casal tome 
conhecimento desse juramento? Porque esse juramento norteou a minha vida toda, 
inclusive norteou o meu passado de combate à subversão e ao terrorismo no 
território nacional. Esse juramento eu prestei no dia 16 de dezembro de 1967, numa 
cerimônia muito marcante, que é uma cerimônia em que o meu velho pai general 
Ênio, já falecido, na época coronel, me entregou a espada de Caxias, numa 
solenidade em que eu fui declarado aspirante a oficial da arma da infantaria. Essas 
coisas são muito simbólicas e muito fortes. E, a partir daquele momento, esse 
juramento norteou a minha pessoal e profissional a ponto de que, logo em seguida, e 
você está querendo saber do início da minha carreira, não é? Como um jovem 
tenente e capitão, integrando as Forças Especiais do Exército Brasileiro, participei 
significativamente do combate contra a subversão e o terrorismo no Brasil. Essa 
participação foi tão marcante que eu fui agraciado com a mais valorosa 
condecoração do Exército brasileiro em tempo de paz, que é a Medalha do 
Pacificador com Palma que, aliás, eu vou lhe dizer que todos que vão me seguir aqui 
nessa posição, todos têm essa medalha. Não é qualquer um não, são profissionais 
realmente... sabe? E uma coisa que é importante, é que nós indubitavelmente 
ganhamos esse combate. Graças a nossa vitória, e isso é um legado que eu deixo 
para os meus filhos, o Brasil não se transformou numa grande Cuba, por causa da 
nossa vitória, porque se nós tivéssemos perdido, nós não sabemos onde é que nós 
estaríamos hoje, não é? (CNV, 2015. Transcrição do depoimento de Álvaro de 
Souza Pinheiro). 
 

Um dos depoimentos mais reveladores é o de Cláudio Antônio Guerra, ex-delegado do 

DOPS que foi preso por envolvimento no atentado do Riocentro. Ele tornou-se ajudante de 

pastor evangélico e escreveu o livro Memórias da Guerra Suja, em que faz revelações 

                                                        
114 Fonte: CUNHA, Luiz Cláudio. O general ignorante e o silêncio geral. Reportagem publicada em formato 

eletrônico. Observatório da Imprensa, ed. 776, 12/12/2013. Disponível em: 
http://observatoriodaimprensa.com.br/jornal-de-debates/o_general_ignorante_e_o_silencio_geral/ Acesso em 
14 out 2015 
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importantes e narra episódios violentos dos quais participou115. Em um dos depoimentos, ele 

afirmou: 
 
Por isso que quando o... Esse coronel foi ouvido lá na Comissão da Verdade disse 
que tem sentar aqui o Exército, é o Exército tem que sentar mesmo lá. O Exército 
tem que sentar. Obedeceram, foram ordens que não deveriam ser obedecidas foram, 
mas cumpriu. O Exército estava mandando. Hoje, eu acho que se tem que virar a 
página da história as Forças Armadas têm que sentar e dizer: "Erramos. Pedimos 
desculpa à nação. Foi um período de exceção, cometemos erros e nós estamos 
pedindo perdão à nação para que não aconteça futuramente o que aconteceu." Eu 
acho que as Forças Armadas têm que tomar essa postura. Em contrapartida, fica 
negando que teve, não teve. E teve, está aí provado, mais que provado (CNV, 2015. 
Transcrição do depoimento de Cláudio Antônio Guerra). 
 

No mesmo sentido, afirmou Gerci Firmino da Silva, ex-integrante do exército que 

atuou na região do Araguaia: 
 
Não, eu não tenho o que falar. Não tenho assunto nesse nível de precisar falar em 
segredo. Só não queria nunca é falar com imprensa sobre isso, mas pra Comissão da 
Verdade eu não venho achando que estou no melhor lugar do mundo, porque é um 
do seu país, faz pelo seu Exército. Depois tem que dar explicação por isso aqui. Por 
que o Exército não está aqui explicando? Eu sei até, o senhor não precisa explicar, 
que isso não me isenta... (CNV, 2015. Transcrição do depoimento de Gerci Firmino 
da Silva). 
 

O tenente Correia Lima, que foi denunciado pelo Ministério Público Federal no Rio 

pelo desaparecimento de Mario Alves, afirmou: 
 
Não sou bandido, nunca fui bandido, sou um homem de bem, nunca fui processado, 
nunca fui condenado, nunca fiz nada, cumpri minhas obrigações com o meu país, 
com meu país eu cumpri as minhas obrigações, me arrependo? Hoje em dia às vezes 
a gente fica com dúvida. [...] Mas eu acho que eu agi de boa-fé seguindo as 
orientações de quem tinha a obrigação de me dar essas orientações, das pessoas que 
me comandava, em quem eu confiava. "Ah, mas estavam errados", aí é outro 
problema, aí é outro problema, o que eu tinha de dizer era isso (CNV, 2015. 
Transcrição do depoimento de Luiz Mario Valle Correia Lima) 
 

Outro item frequente no corpus é a construção “não sei o que”. Essa expressão foi 

muito usada nos textos de forma genérica, em substituição a uma palavra ou expressão 

ausente, como, por exemplo, em: "Ah, esse é não sei o que do ERP, esse é não sei o que do 

Tupamaro. Esse eu não sei o quê...”; “teve o doutor Aldo, teve o doutor não sei o que lá no 

interrogatório. Os nomes lá e...”. O mesmo acontece, embora em menor grau, com a 

expressão “não sei onde” ou “não sei aonde”, por exemplo: “os que têm foi enterrados aí no 

Perus, não sei aonde e tal”116. 

                                                        
115 O livro recebeu críticas, sobretudo por contradizer fatos e data presentes numa biografia autorizada pelo ex-

delegado, publicada entre 1980 e1981. (Fonte: http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,ex-agente-da-
ditadura-claudio-guerra-se-contradiz-em-livro-recem-lancado,868837 Acesso em 20 out 2015)  

116 Trechos retirados, respectivamente, dos depoimentos de Paulo Malhães e Roberto Artoni (dois trechos) 
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O filósofo francês Louis Marin, na obra Sublime Poussin, afirma que construções 

como essas marcam a existência de uma “coisa, um Ser em geral”, mas a cada vez se refere “a 

um saber virtual e a uma região determinada da experiência” (MARIN, 2000, p. 97). Nos 

textos analisados, os depoentes têm consciência dos limites desse saber, ou seja, a que estão 

se referindo, embora não lembrem a palavra específica, não queiram dizê-la ou não achem 

importante nomear. 

Outra colocação importante é a expressão “não é”, como se vê abaixo: 

 

Não é 

bem 
assim 

do meu conhecimento 
esse|essa 

nada|nada não|nada disso 
que 

Quadro 11 - Principais colocações de "não é" no subcorpus AG 
 

Existem ocorrências em que o “não” está terminando uma sentença e o “é” está 

começando outra, por exemplo: “Não. Estou fazendo confusão. Pelo amor de Deus. Não, não, 

não. Fujimori não. É um outro japonesinho. Eu não estava lá não. Fujimori não...” (CNV, 

2015. Transcrição do depoimento de Dirceu Gravina). Mas a maioria das ocorrências se refere 

a uma postura de objeção ou contraposição às colocações dos entrevistadores. 

Já construções com “não é que”, em diversos casos, indicam respostas evasivas ou 

contradições, mas em muitos casos foi usado como uma estratégia discursiva para desfazer 

uma interpretação que os membros da comissão deram a uma resposta anterior deles. Por 

exemplo: “não é que não acredito”; “não é que era uma diretriz de governo”; “não é que 

envolvido fosse responsável”; “não é que eu sou corajoso, não é nada disso”; “Não é que eu 

não queira dá [sic] o nome”; “não é que era mais moleza do que distrito”; “não é que tinha, eu 

não ouvia”117. 

Na lista de palavras-chave do subcorpus AG, logo em seguida ao termo não, 

encontramos o pronome “eu”. Em nossa análise do subcorpus VIT já detalhamos a 

importância que esse termo tem na constituição do sujeito do discurso. Verificamos que um 

dos termos que mais co-ocorrem com o pronome “eu”, no subcorpus VIT, é o verbo “estar”, 

em suas formas “estava” e “estou”. O mesmo ocorreu no subcorpus AG, inclusive ambos os 

                                                        
117 Trechos retirados, respectivamente, dos depoimentos de: Marival Chaves Dias do Canto (dois trechos), José 

Barros Paes, Cláudio Guerra (dois trechos), Amador Navarro Parra, Alcides Singillo. 
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corpora tiveram quase o mesmo valor do índice estatístico que mede a força entre essas duas 

palavras (o Mutual Information Score, como já foi explicado anteriormente): no subcorpus 

VIT, o valor foi 3,87 e, no subcorpus AG, o valor foi 3,88. Mas o índice sozinho não é 

suficiente para nos autorizar concluir que essa construção é usada dentro dos mesmos moldes 

ou dos mesmos campos semânticos em ambos os corpora. Por isso, foi necessária uma 

consulta às linhas de concordância de “eu estava” e também ao corpo dos textos: 

 

 
Figura 19 - Linhas de concordância de "eu estava" no subcorpus AG 

 

Ao analisarmos as ocorrências de “eu estava”, verificamos que, ao contrário do que 

ocorreu no subcorpus VUT, aqui a expressão se refere a circunstâncias objetivas, como lugar, 

situação, ações no pretérito perfeito118 etc. As principais ligações de “eu estava” no subcorpus 

AG são: 

 

Eu estava 

Abaixado|afastado|algemado 
Ali|aqui 

Chegando|falando|fazendo 
Com|de|em|junto 

designado 
armado 

Disposto a 
Quadro 12 - Principais colocações de "eu estava" no subcorpus AG 

                                                        
118 Nesse caso, a conjugação está na forma perifrástica: verbo principal no pretérito perfeito + gerúndio (e.g: 

estava falando) 
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As únicas ocorrências em que “eu estava” designa uma experiência pessoal são a 

expressão “eu estava triste”, usada por Cláudio Guerra ao relatar sua experiência na prisão, e 

“eu estava super cansado”, usada por Otávio Ranolfo, mas que não se refere ao período 

analisado, e sim ao momento atual, pois ele disse que não pôde comparecer na oitiva anterior 

porque havia trabalhado a noite toda e estava cansado. Podemos perceber que os agentes não 

demonstram interesse, nesses depoimentos, de descrever suas sensações, seus sentimentos ou 

a percepção de si mesmos. Poucos fazem um juízo de valor, uma avaliação dos 

acontecimentos, pois a maioria se limita a contar os fatos (quando contam).  

É muito presente nesses depoimentos a noção de pertencimento a uma estrutura maior 

que eles, de onde emanavam as ordens. Isso ficou bastante visível na comparação entre as 

listas de palavras dos subcorpora AG e VIT, que foi feita da seguinte maneira: a lista de 

palavras de cada corpus foi gerada no AntConc e gravada em dois arquivos, o arquivo 

worlist_AG.txt e o arquivo worlist_VIT.txt. Em seguida, selecionamos no AntConc os 

arquivos do corpus AG e, nas configurações da ferramenta Keyword, escolhemos fazer a 

comparação não entre os corpora, mas sim entre as listas de palavras; então, selecionamos o 

arquivo wordlist_VIT.txt como fonte das palavras de referência: 

 

 

 
Figura 20- Configurações para geração das palavras-chave AG X VIT 

 

 Esse procedimento gerou uma lista de palavras-chave, que são aqueles termos cuja 

frequência é estatisticamente diferente nos dois corpora – o corpus de estudo e o de referência 
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(BERBER-SARDINHA, 2005).Ao passo que a lista de palavras exibe a frequência das 

palavras em cada corpus, a lista de palavras-chave informa a “saliência” (saliency) de 

determinadas palavras no corpus, ou seja, aquilo que lhe é distintivo. Por meio dessa 

ferramenta, pretendemos investigar aquilo que se sobressai no corpus AG e que não é 

característico do corpus VIT. Escolhemos gerar a lista de palavras-chave do corpus AG e não 

do corpus VIT porque, para essa tarefa, temos que escolher um corpus para ser o de análise e 

outro para ser o de referência, e este deve ser sempre maior do que aquele (BERBER-

SARDINHA, 2005). Então, o menor subcorpus foi analisado, tendo o outro como referência. 

Numa lista de palavras-chave, como já foi dito, aparecem com grande frequência os nomes 

próprios, afinal, já se espera que eles sejam específicos daqueles textos. Por isso, recortamos 

os resultados excluindo os nomes próprios, e selecionamos as seguintes palavras-chave: 

 

Rank Freq Keyness Keyword 

47 14656 1016.390 não 

53 894 893.137 exército 

60 247 839.186 cie 

70 230 704.110 seção 

85 546 585.313 doi 

91 346 503.332 serviço 

101 330 441.650 comandante 

102 697 433.341 polícia 

104 154 428.153 operações 

105 345 414.590 chefe 

111 119 360.570 declarar 

113 154 338.991 senhores 

114 284 338.145 ordem 

119 359 293.401 operação 

120 229 291.549 conhecimento 

122 267 288.120 área 

127 194 278.620 soldado 
Tabela 5- Lista de palavras-chave do corpus AG em relação ao corpus VIT 

A análise das palavras-chave nos trouxe dados relevantes sobre a construção da 

memória da ditadura, no que se refere às atitudes tomadas pelos agentes públicos, e também 
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sobre os limites dos instrumentos textuais (testemunhos, depoimentos, textos memorialísticos 

etc.) dos discursos em análise para o esclarecimento de fatos obscuros do período.  Já foi dito 

que alguns depoentes se recusaram a prestar certas informações, e isso explica a chavicidade 

do verbo “declarar”, já que alguns deles se limitaram a dizer “nada a declarar”119. Ao nos 

debruçarmos sobre os textos do subcorpus AG entendemos também o porquê da chavicidade 

de palavras como exército, CIE (Centro de Informações do Exército), seção, DOI, serviço, 

comandante, polícia, operação/operações, chefe, ordem. Durante as leituras dos textos e 

durante as pesquisas com as ferramentas do AntConc, a recorrência dessa menção à estrutura 

nos fez aventar a hipótese de que existisse a intenção, nos discursos, de demonstrar o caráter 

cogente das ações dos agentes da repressão.  

A forte significância estatística dos termos DOI, CIE e seção podem ser entendidas 

como consequência do conhecimento da estrutura dos órgãos da repressão pelos agentes, e do 

intenso questionamento da Comissão a respeito de informações, como local de 

funcionamento, estrutura física e outras, justifica. No subcorpus VIT, o termo DOI ocorre 

numa proporção de 0,27 ocorrências a cada 1.000 palavras; já no subcorpus AG, essa 

proporção aumenta para 1,16 ocorrências a cada 1.000 palavras, ou seja, uma proporção quase 

cinco vezes maior. Na maioria das oitivas, os entrevistadores se mostraram dispostos a 

investigar os mecanismos de funcionamento das estruturas, principalmente dos DOI-CODI, 

onde as torturas de tornaram “corriqueiras e fundamentais para os trabalhos” (BRASIL, 

2014b, p. 136). Esse interesse pelas organizações tem um embasamento na própria Lei 

12.528/11, que instituiu a CNV, atribuindo-lhe, no Art. 3º, as tarefas de: 
I - esclarecer os fatos e as circunstâncias dos casos de graves violações 
de direitos humanos mencionados no caput do art. 1º; 
II - promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de torturas, 
mortes, desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres e sua autoria, 
ainda que ocorridos no exterior; 
III - identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as instituições 
e as circunstâncias relacionados à prática de violações de direitos humanos 
mencionadas no caput do art. 1º e suas eventuais ramificações nos diversos 
aparelhos estatais e na sociedade (BRASIL, 2014a) 
 

O tema da tortura também esteve muito presente nos depoimentos das vítimas, porém 

foi abordado, de forma geral, do ponto de vista da experiência pessoal, o que fez com que as 

ocorrências dos aspectos objetivos fossem menos frequentes. Já no depoimento dos agentes, 

sobressaíram-se as descrições dos aparelhos repressivos, como DOI-CODI, CIE, CENIMAR, 

DOPS, Casa da Morte, Casa Azul etc. 

                                                        
119Gilberto Airto Zenkner, Jacy Oschsendorf e Souza, Jurandyr Ochsendorf e Souza, Nilton Albuquerque 

Cerqueira, Celso Lauria. 
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A imagem abaixo mostra a diferença entre os gráficos de dispersão para o termo 

“DOI” em ambos os subcorpora: 

 

  
Figura 21- Barras de dispersão para "DOI" nos subcorpora AG (à esquerda) e VIT (à direita) 

 

Abaixo temos um exemplo dessas descrições: 
 
Marival Chaves Dias do Canto: - Veja bem, esse organograma ficou muito bem 
caracterizado com a formalização dos Codi e dos Doi (intervenção simultânea). É 
Codi Doi, passou para a história como sendo Doi Codi. Essa linguagem era até 
comum no nosso meio. [...] A chefia do Codi, porque tinha o general e o chefe da 
segunda sessão do estado maior que era um coronel, funcionava assim.  
Orador Não Identificado: - No Codi é sempre, major?  
Marival Chaves Dias do Canto: - Major e depois tenente coronel, o Ustra, por 
exemplo, saiu do Doi como tenente coronel e entrou como major. Desde o Valdir 
coelho a Praxe era colocar um major (CNV, 2015. Transcrição do depoimento de 
Marival Chaves Dias do Canto). 
 

O caráter cogente da hierarquia e dos mecanismos de poder se revela, no corpus, como 

um argumento supratemporal, pois muitas vezes é invocado como justificativa tanto para a 

prática de determinados atos pelos depoentes, à época da ditadura, quanto para o silêncio 

sobre uma série de acontecimentos, mantido até os dias de hoje. Alguns agentes afirmam que 

não contam o que sabem por um dever de guardar sigilo ou por medo de retaliações, 

indicando que os mecanismos de poder daquele período da história ainda funcionam de 

alguma maneira: 
 
Quem não sabe que o exército dava um espancamento no prisioneiro? Negar isso é 
cinismo. Lógico que o prisioneiro não ia falar se não apanhasse. Eu não era do grupo 
de interrogatório, era do grupo da equipe Centauro que era uma equipe de 
interceptação. Eu não participei, digamos, de inúmeros interrogatórios, porque não 
era minha área, mas eu vi alguns interrogatórios e até bati em alguns prisioneiros. 
Não tenho vergonha de dizer, porque eu era olhado pelos outros, capitão e major, 
com desprezo, porque eu entrava na sala, estavam espancando um coitado ali "fala 
desgraçado!" e eu ficava apavorado. Eu nasci em família descente [sic] e nunca vi 
um dando soco entre minha família. (CNV, 2015. Transcrição do depoimento de 
Mário Neira Barreto) 
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Hoje estou disposto a esclarecer uma série de coisas importantes. Afim [sic]de que a 
história retrate também as agruras que nós sofremos. Porque o sofrimento daqueles 
que foram torturados... Parece que houve só isso. O outro lado, o lado da repressão 
também sofreu muito, porque eu era um sargento que cumpria ordens. Ordens, 
segundo dizem, absurdas e ordens absurdas não se cumprem. Mas é mentira. As 
ordens absurdas quando a coação é irresistível ela tem que ser cumprida, porque está 
em jogo não só a minha vida pessoal como também a vida dos meus familiares. Na 
época eu tinha dois filhos pequenos. [...]  Então, como vou relatar mais à frente 
coisas sociais que eu pratiquei, no período forte da ditadura, que trouxeram 
consequências enormes para mim. Negativas. [...] Embora, eu achasse que as 
reivindicações deles eram importantes, mas era um confronto e em confronto eu 
tenho que preservar a minha vida. [...] Eu hoje não posso falar verdadeiramente 
determinadas coisas que ainda existem muitos perigos hoje. Já estou velho com a 
família bem constituída. A minha neta formada, delegada de polícia. É uma 
satisfação enorme. Perdi um filho com 31 anos, que era advogado também. Todo 
esse sofrimento que eu vivi, eu acho que aqui ele tem um paradeiro. Porque o que eu 
queria... Eu falei para o doutor, eu quero falar, eu quero contar a minha história. Tem 
um colega advogado, que é libanês, que queria que eu escrevesse um livro. Seria 
interessante. Mas... Deixa para o momento certo... Porque existem meandros da 
coisa muito sintomáticos nesse período negro. O revanchismo, a briga pelo poder, 
uns querendo passar por cima dos outros, todos querendo. Generais todos eles 
brigando pelo poder. Todo mundo querendo ser mais. Querendo, mandando. Tudo 
isso existe e eu conheço isso ao vivo e a cores essa briga, porque sempre fui um 
estudioso (CNV, 2015. Transcrição do depoimento de Euler Moreira de Moraes). 
 
Mariana Barros Barreiras CNV  Mas o senhor chegou a ter relação com algum 
delegado do DOPS na época? 
Luiz Mario Valle Correia Lima  Eu não, quem tratava disso era a Segunda Seção, 
eu era tenente de tropa, eu não tinha nada a ver com isso, e eu ia lá ser amigo de 
delegado? Hoje eu estou velho, careca, barrigudo, não é, então posso até.. .mas eu 
não era, eu era tenente no batalhão aonde eu recebia ordens do capitão, esse capitão 
recebia ordens de um oficial que era o oficial de operações e instrução, o S3, ou do 
oficial de informações que era o S2, isso aí era uma estrutura que não varia nunca, 
isso não varia nunca, nenhum tenente saía daqui pra...ai do tenente que saísse daqui 
pra fazer o que não devia e se meter na...se o tenente saísse de uma companhia e 
fosse meter o "bedelho" dele na companhia do lado, ele levava uma patada, não 
tinha isso (CNV, 2015. Transcrição do depoimento de Luiz Mario Valle Correia 
Lima) 
 
Você vai achar lá três tipos de pessoas enterradas: em pé, um ao lado do outro, 
vários. Aqueles soldados mais fortes pegavam e iam empurrando assim, segurando, 
o outro vinha e punha outro, outro... Até enterrar vinte, trinta ali e tapava a cova, 
sabe? Muito funda, muito funda mesmo, quase uma cisterna. E depois, estavam 
tendo dificuldades, abriram e passaram a enterrar deitado, mas vai dar dois ou três 
diretórios desse aqui de valas enterradas, homem, mulher e crianças, e muitas 
crianças, mulher grávida. O maior absurdo do mundo aconteceu ali. Eu conheço a 
história do Brasil de cabo a rabo, mas a de Xambioá me deixou traumatizado. Você 
pode notar que eu sou tenente, não é? Eu não era para estar do jeito que eu estou, 
mas emocionalmente eu estou revendo a Guerrilha do Araguaia na minha cabeça. 
Você está falando aqui, eu estou revendo tudo. Não sai da minha cabeça, sabe? 
Porque eu participei ativamente. [...] Eu não sei se eu fui claro, e se eu respondi à 
altura. Podem ter surgido mais perguntas que eu não quis responder, por uma 
questão de segurança pessoal minha mesmo. Porque eu saio daqui, da Comissão 
Nacional da Verdade aí me pegam ali, aí me matam. Eu e a minha advogada, e eu 
não quero isso. [...] É que eu tenho meus netos, filhos pra cuidar. (CNV, 2015. 
Transcrição do depoimento de João Alves de Souza). 
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O último depoimento citado acima, de João Alves de Souza, segundo tenente da 

Polícia Militar de Goiás, pode ser considerado como um testemunho das cicatrizes deixadas 

no decorrer dos 21 anos do regime autoritário civil-militar brasileiro. Os diversos tipos de 

violência infligidos a um grande número de pessoas foram responsáveis por traumas que 

persistem, muitas vezes, até hoje. No caso do depoimento de João Alves, percebemos uma 

característica que muitas vezes não é mencionada quando se fala dos males perpetrados pela 

ditadura: as marcas deixadas em alguns militares e no próprio sistema militar. No primeiro 

caso, estamos nos referindo àqueles agentes públicos que foram coagidos a tomar atitudes que 

muitas vezes não desejavam ou não aprovavam; aqueles a quem foi usurpado o direito de 

conhecer a verdade dos fatos e a quem foi oferecida apenas um pequeno pedaço do retrato da 

situação que o país estava vivendo. Soldados, policiais, jovens oficiais, enfim, pessoas que 

queriam “servir à pátria” e acreditavam que, cumprindo as ordens que lhes eram dadas, o 

estariam fazendo. A ilusão do cumprimento do dever para com a nação fez com que essas 

pessoas presenciassem cenas absurdas de violência e, por vezes, até que participassem delas.  

É o que João Alves relata em diversos pontos do seu depoimento, que traz uma série 

de respostas desconexas, repetição excessiva de alguns fatos e detalhes, imagens exageradas 

dos fatos, se aproximando da fantasia. Em alguns momentos da leitura do depoimento 

chegamos a pensar que existe um certo deboche na fala dele, mas a insistência dele em alguns 

pontos e as repetições indicam, sim, que as lembranças de certos episódios causam um grande 

desconforto. Por exemplo, ele repete algumas vezes a expressão “Eu ia com cem homens e 

voltava com trinta” e sempre menciona que tinha curso de “eutanásia” e que usava para 

abreviar o sofrimento de companheiros baleados. Ele cita o procedimento de cortar as cabeças 

dos mortos para dificultar a identificação e repete várias vezes essa imagem de “cortar a 

cabeça”; repete também que matou, repete igualmente que não matou ninguém; enfim, é um 

texto rico em detalhes, mas há trechos em que não conseguimos identificar muito bem quais 

são verdadeiros e quais são fantasiosos. Ele confirma a prática das torturas, mas não volta a 

esse assunto com frequência, talvez por que, segundo ele, presenciava, mas não participava 

das torturas: 
 
João Alves de Souza  Há elementos inocentes e muitos, mas muitos inocentes, 
elementos que trabalhavam ali, que chamam ribeirinhos. Eles foram massacrados 
pelas Forças Armadas na época.  
Leonardo Hidaka CNV  Essas pessoas eram presas e depois interrogadas, não é?  
João Alves de Souza  Isso. Espancadas e alguns deles iam até a morte.  
Leonardo Hidaka CNV  O senhor participava dos interrogatórios?  
João Alves de Souza  Participei, participava. Não espancando, massacrando, mas 
participava prendendo. [...] 
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Leonardo Hidaka CNV  O senhor poderia descrever que tipos de atos de torturas 
eram realizados durante os interrogatórios?  
João Alves de Souza  Não, eu me reservo a não falar isso porque eu vou me 
complicar com meus superiores, porque têm muitos deles vivos ainda, não é? Que 
participaram de espancamentos, torturas, colocar elemento no pau de arara, colocar 
elemento em avião e soltar, faziam afogamento, pegar o elemento e fuzilar, cortar as 
munhecas, os pés e a cabeça e mandar para Brasília, essas coisas todas.  
Leonardo Hidaka CNV  O senhor viu essas coisas todas?  
João Alves de Souza  Vi. 
(CNV, 2015. Transcrição do depoimento de João Alves de Souza). 
 
 

Um elemento recorrente em sua fala é a alusão à Presidente Dilma e a outros 

personagens da militância de esquerda. Ainda que o entrevistador queira desviar o assunto e 

focar no interesse da Comissão, o tenente retoma o assunto constantemente: 
 
João Alves de Souza  Quem conduziu as armas para a Guerrilha do Araguaia se 
chama Dilma Vana Rousseff Linhares. Ela assaltou o quartel da Polícia Militar, ela 
assaltou dois quartéis militares, ela assaltou um quartel do Exército, assaltou a casa 
do governador de São Paulo, Ademar de Barros, roubou o cofre dele e matou um 
capitão do Exército e levou todas as armas para a região do Araguaia. Essa é a 
Dilma Rousseff Linhares, essa Presidenta da República. Ela quem coordenou, 
porque ela tinha cursos na Rússia, tinha cursos em outro país, esqueci o nome do 
país, não sei se é na Venezuela, e tinha curso em Cuba. Ela era muito ligada à Rússia 
e a Cuba na época. Então ela participou de três guerrilhas antes de coordenar a 
Guerrilha do Araguaia.  
[...] 
Esse José Dirceu, esse Genoíno era tenente do Exército, o José Dirceu era tenente do 
Exército, o capitão Lamarca era capitão do Exército, a Dina era esposa dele. A 
Dilma era largada do esposo e tinha uma filha, mas era ela a coordenadora da 
Guerrilha do Araguaia, foi a que mais contribuiu para a Guerrilha do Araguaia, foi a 
Dilma Vanna Rousseff Linhares, o nome dela.  
Leonardo Hidaka CNV  Vamos pular um pouco mais adiante Tenente...  
João Alves de Souza  Não tenho nada contra ela não, porque eu vou votar nela 
ainda, eu gosto dela, porque eu estou gostando do governo dela.  
[...] 
João Alves de Souza  Eles possuíam os armamentos que a Dilma fornecia, a Dilma 
Vana Rousseff Linhares. [...] 
Leonardo Hidaka CNV  Outra coisa que o senhor falou várias vezes, tenente 
Souza... 
João Alves de Souza  Porque ela assaltou o quartel da Polícia Militar duas vezes, 
levou todo o armamento, ela assaltou o quartel do Exército e levou todo o 
armamento, assaltou a casa do governador de Minas Gerais, levou todo o dinheiro e 
armamento, ela matou o oficial e um capitão do Exército na porta do quartel. Essa 
Dilma, ela é terrível. Ela atira que não tem... Ela rola no chão assim, atira feito o 
capeta, essa Dilma é um demônio, essa mulher é um demônio. E o pior é que eu 
gosto dela, eu tenho um apreço por essa Presidenta da República. Porque na época 
precisava acontecer isso, porque se não nós estávamos... O Brasil hoje, naquele 
período da revolução, nós hoje éramos escravos das Forças Armadas na época, não 
tinha esse regime democrático, que não é bem direito, mas não tinha essa abertura 
política. Nós estávamos sendo escravos das forças armadas na época, porque o 
Presidente Geisel, ele não tinha dó de ninguém, mas de ninguém, ele mandava matar 
os próprios elementos da polícia dele, e até oficiais ele mandava matar, bastava ele 
desconfiar, que ele mandava matar. 
[...] 
João Alves de Souza  ... ele não era subversivo, ele era um elemento que estava lá 
infiltrado para a derrubada do poder das tropas armadas, mandado pela Dilma, ela 
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era coordenadora. Ela, José Dirceu, Genuíno, esses cachorros todos eram oficiais do 
Exército. 
(CNV, 2015. Transcrição do depoimento de João Alves de Souza). 
 

As passagens em que ele conta sua participação também são dignas de menção, já que alguns 

episódios narrados são bastante questionáveis: 
 
João Alves de Souza  ... o Exército naquela época e as Polícias Militares não tinham 
compaixão e nem piedade de ninguém. Inclusive eu, enquanto eles davam um tiro 
em mim eu jogava traque nos pés deles.  
Leonardo Hidaka CNV  O senhor jogava o quê?  
João Alves de Souza  Traque. 
Leonardo Hidaka CNV  O que é traque?  
João Alves de Souza  Traque é tiro, bala.  
Leonardo Hidaka CNV  Ah, tá. [...] 
João Alves de Souza  E eu quero que você cite aí o seguinte: uma mulher matou 30 
militares nossos que eu estava comandando e eu estalei a metralhadora nela e nós 
metralhamos todo mundo lá, sabe? O que pode metralhar e, quando eu fui reparar a 
barriga dela, ela estava grávida, o menino estava mexendo na barriga dela.  
Leonardo Hidaka CNV  O senhor pode identificar essa mulher?  
João Alves de Souza  Dina.  
Leonardo Hidaka CNV  A Dina estava grávida quando foi metralhada?  
João Alves de Souza  Estava. [...] Ela matou 30 militares nossos, e eu era o 
comandante. [...] Ela nos pegou de surpresa, ela pegou meus cem homens de 
surpresa. 
Leonardo Hidaka CNV  Ela sozinha?  
João Alves de Souza  E eu estava na linha de frente.  
Leonardo Hidaka CNV  Era ela contra os seus cem homens?  
João Alves de Souza  Ela atirava tiros tão certeiros que daqui para lá assim, ela 
atirava com as duas mãos e rolava no chão assim atirava e acertava na mosca. Ela 
tinha um poder de fogo muito grande, muito mais do que eu e o pessoal do Exército 
essa mulher, muito mais. Eu lembro, muito treinada.  
Leonardo Hidaka CNV  Tem muita lenda, tem muita história sobre... No momento 
em que ela morreu, no entanto, deixa só eu recapitular isso, estavam cem homens 
contra ela sozinha?  
João Alves de Souza  Ela estava com um grupamento que eu não sei a quantidade, 
não é? Eu sei que eu dei uma varrida lá com a metralhadora ponto 80 que eu acertei 
no chão, dei uma varrida que até os matos mais baixos foram todos arrebentados 
com bala, sabe? Ficou limpo, virou um campo, quase que um campo de futebol, 
morreram todos. 
[...] 
João Alves de Souza  Eu queria que você constasse aí, eu sou o comandante da 
expedição perdida, eu saí com cem homens e voltei com trinta (voz embargada). [...] 
E quando eu encontrava os meus companheiros que estavam baleados que eu não 
tinham condições de levar lá para o PC, que era a zona de reunião, que eu sabia que 
eu não tinha condições. Eu fiz um curso preparatório de eutanásia, pensei até que 
eutanásia era uma fruta, eu não sabia o que era eutanásia na época. Eu eliminei 
vários companheiros meus com esse curso, vários companheiros e sepultei.  
Leonardo Hidaka CNV  Os que estavam feridos e não tinham condições de voltar?  
João Alves de Souza  Não tinham condições de voltar. Você está cheio de bala no 
corpo.  
[...]  
João Alves de Souza  Nós éramos mobilizados pelo Exército. Nós trabalhávamos 
em conjunto, as três armas, Exército, Marinha, Aeronáutica e a Polícia do Pará, 
quatro armas, nós trabalhávamos em conjunto. Cumprindo ordens das Forças 
Armadas, ninguém foi lá, eu não saí daqui para ir matar ninguém lá não, e não matei 
ninguém lá não, eu joguei traque nos pés deles e deve ter inflamado os pés deles lá e 
morreram por lá, formigas, morreram sozinhos, não foi eu quem matei não. Eu não 
matei ninguém na região do Araguaia na verdade, morreram sozinhos. 
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[...] 
João Alves de Souza  É. Amigos meus, colegas, eu matei um colega de quarto aqui 
ó. Eu matei um colega de quarto aqui, meu colega que foi junto comigo... eu matei 
ele. Matei não, eu não matei, eu apenas embarquei ele. Eu não matei ninguém na 
Guerrilha do Araguaia. Eu não matei, até hoje eu não matei ninguém lá, eu apenas 
cumpri o meu dever de militar, de policial militar e de cumpridor de ordens. Eu não 
matei ninguém lá não, eu não sou matador (CNV, 2015. Transcrição do depoimento 
de João Alves de Souza). 
 

Ele faz várias menções à militante Dina e ao episódio de sua morte, de maneira 

bastante exagerada: 
 
Antônio Pinheiro Sales  O senhor atirou na barriga de uma mulher grávida, que 
morreu na hora, e rolou no barranco? 
João Alves de Souza  Ela não morreu no barranco não. Ela morreu no plano. Ela 
estava no plano e eu perdi a rota do avião que seguia, pedi o controle da frota, mas 
sempre na frente. Já tinha perdido mais ou menos uns dez a quinze homens. Eu 
estava na frente, e ela me pegou de surpresa e ela começou a atirar, ela metralhou 
trinta homens de uma vez. Aí eu tive que colocar o meu contingente em 
funcionamento, e montamos a metralhadora, e metralhamos tudo. Tudo o que tinha, 
inclusive ela. E quando ela caiu, foi aí que eu descobri que era a Dina. Aí eu 
coloquei a mão na barriga dela, e vi que o menino estava mexendo. Na barriga dela. 
Ela atirava muito melhor que a Dilma. Ela atirava deitada, de costa, rolando, pulava 
como um macaco. Matava soldado como se mata passarinho. Ela esteve na Rússia, 
em Cuba, em vários países em treinamento de tiro. Daqui como naquela parede, ela 
atirava com dois revolveres na mão, e acertava a mosca. Jogava laranja, aquelas 
grandes, ela jogava pra cima e acertava a laranja. 
[...] 
João Alves de Souza  A Dina era um demônio, atirava que eu nunca vi igual. 
Leonardo Hidaka  O Osvaldão, como a Dina têm muitas histórias locais. É uma 
espécie de lenda, tem muitas histórias.  
João Alves de Souza  Não tem lenda não, ela era a maior atiradora que tinha lá, fora 
a Dilma ela era a que mais atirava, a que mais matava, não tinha piedade dos 
soldados do Exército, nem da Polícia Militar de Goiás, nem da Polícia Militar do 
Mato Grosso, ela matava sem piedade e sem dó. Enquanto o ser estava vivo, ela 
sangrava ele ou cortava a goela (CNV, 2015. Transcrição do depoimento de João 
Alves de Souza). 

 

Tal referência a esse depoimento, longe de querer legitimar um discurso de culpa 

recíproca ou de necessidade da violência praticada, deve ser visto como uma demonstração de 

que traumas foram – e são – sofridos por pessoas que foram lançadas a uma guerra que não 

era delas. Não se trata de comparar experiências traumáticas, ou mensurá-las, pois é fato mais 

do que inequívoco que as vítimas de tortura e os familiares dessas vítimas e das tantas que 

foram assassinadas carregam as cicatrizes mais profundas desse período, como percebemos 

nos trechos a seguir, retirados de depoimentos de vítimas: 
...eu lembro que aos 20 anos eu fiz terapia e o terapeuta, nem lembro mais o nome 
dele, era super, estava sempre na televisão, ele falava: "Você tem que processar o 
Governo." Eu falava: "Eu não quero, eu não quero falar nisso, já resolvi." Eu fiz oito 
anos de terapia, eu achava que eu tinha resolvido, ontem eu percebi que não, porque 
eu não dormi, porque eu estou com dor de cabeça, porque, mas o que eu vou fazer? 
Não tem, não tem, sabe? O passado passou, o passado você não muda, você pode 
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mudar o futuro, mas, o passado você não muda e eu, muita coisa que aconteceu, 
sabe? (CNV, 2015. Transcrição do depoimento de Adoração Vilar Sanches). 
O SR. SANDOVAL GOMES FEITOSA: - Tudo quanto for de humilhação, eles 
fizeram. Durante umas 4 horas, em que eu estive lá, eram 4 metralhadoras no pé do 
meu ouvido, mais outro negócio, viram que eu não tinha temor com as armas no 
ouvido, aí tinha um negócio que eles apertavam um botão e você caía no chão.  
A SRA MARIA RITA KEHL (CNV): - Tele-choque?  
O SR. SANDOVAL GOMES FEITOSA: - Sim. Tanto que naquele dia, esse menino 
que saiu, eu não gosto nem de relembrar do passado. Eu nem queria, quando me 
chamaram para dar entrevista para ser indenizado, eu disse: Gente, acho que nem 
vou querer isso, porque lembrar do passado é sofrer duas vezes (CNV, 2015. 
Transcrição do depoimento de Sandoval Gomes Feitosa). 
 
Nessa noite, lá em casa, eles prenderam também meu sogro e minha sogra, já idosos, 
e meu sogro ficou algemado a uma árvore, minha sogra ficou na sala, também 
algemada, e aí... [pausa, voz embargada]. Não tinha luz na fazenda, não tinha nem 
na casa, então eles acenderam um monte de candeeiros, velas, e uma das coisas que 
eles diziam, eles ameaçavam inclusive incendiar a casa com a gente lá dentro. Nós 
fomos, já em casa, torturados, um em frente ao outro, eles tinham uma máquina 
chamada, uma máquina de choque, "Maricota", que eles chamavam de "Maricota", 
aí batiam na gente com toalhas molhadas, tinha um alicate, beliscavam a gente no 
corpo, e meu marido, eles levaram, jogaram ele no córrego que tinha ao lado de 
casa, deram choques elétricos, dentro do córrego, ele ficou com traumas o resto da 
vida, ele teve problemas urinários, ele teve que tratar a vida toda. E aí, no dia 
seguinte, a gente foi levado, quer dizer, nós fomos embarcados, eu numa 
ambulância, meu marido num caminhão do Exército, e eles deixaram entender que 
iam nos levar para Curitiba, a gente saiu e ninguém sabia o nosso destino. Mas eles 
trouxeram a gente para o Batalhão de Fronteira. Nós também não sabíamos, a gente 
chegou.... E, no dia seguinte.... Desse primeiro dia, a gente continuou, nós dois, 
continuamos a ser interrogados e torturados em uma sala que tinha ao lado do pátio, 
tinha que atravessar o pátio e tinha uma sala num andar, bem grande, uma sala vazia, 
suja. Tinha pouca coisa, uma escrivaninha, tinha cadeiras, o pau de arara, água em 
bacias. [...] Eles levavam a gente lá para aquele pavilhão, a gente aí, o prazer deles 
era torturar um frente ao outro e dizer "olhe, sua vadia, ó ele está apanhando por 
culpa sua que você não quer colaborar", entendeu? Ou o contrário, entende? Era um 
jogo de tortura psicológica, física, pra desestruturar mesmo, desestabilizar a gente. 
Eu fui muito ofendida, como mulher, porque ser mulher e militante é um carma, a 
gente, além de ser torturada física e psicologicamente, a mulher é vadia, a palavra 
mesmo era "puta", "menina decente, olha para a sua cara, com essa idade, olha o que 
tu está fazendo aqui, que educação os teus pais te deram, tu é uma vadia, tu não 
presta", enfim, eu não me lembro bem se no terceiro, quarto dia, eu entrei em 
processo de aborto, eu estava grávida de dois meses, então, eu sangrava muito, eu 
não tinha como me proteger, eu usava papel higiênico, e já tinha mal [sic] cheiro, eu 
estava suja, e eu acho que, eu acho não eu tenho quase certeza que eu não fui 
estuprada, porque era constantemente ameaçada, porque eles tinham nojo, tinham 
nojo de mim. [...]  Em nenhum momento isso foi algum tipo de preocupação, em 
relação [pausa, voz embargada]. Eu certamente abortei por conta dos choques que eu 
tive nos primeiros dias, nos órgãos genitais, nos seios, ponta dos dedos, atrás das 
orelhas, aquilo provocou obviamente um desequilíbrio, eu lembro que eu tinha, 
muita, muita, muita dor no pescoço, porque quando a gente, quem sofreu choque, 
sabe? A gente joga a cabeça pra trás, aí tinha um momento que eu não sabia mais 
aonde doía, o que, doía em todo lado, mas enfim. Certamente foi isso. E eles 
ficavam muito irritados de me ver suja e sangrando e cheirando mal, enfim. Eu acho 
que ficavam até com mais raiva, e me machucavam mais ainda. Aí, eu acho que foi 
no quinto dia, chegaram esses dois caras, Pablo e Juvenal, e eles se apresentaram 
como especialistas na VAR, eles vinham do Rio, eles tinham um chaveiro, então 
eles mostravam assim, a corrente, tinha vários elos, e eles diziam que cada elo era 
um comunista morto, e que a gente iria fazer parte daquela mesma corrente. Óbvio 
que eu morria de medo, porque dizer que a gente não tem medo na prisão é falácia, 
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eu estava aterrorizada, e com a presença deles a tortura ficou mais sofisticada, e 
mais intensa, aí era... mal levavam a gente de volta pra cela e já vinham buscar. 
[...] 
Foram várias as vezes que eles ameaçaram a gente. Eu, eu fui particularmente 
torturada com choques elétricos, eu não fui colocada no pau de arara, os meninos 
foram, mas eu fui essencialmente torturada com choques, com socos, pontapés, 
toalhas molhadas, choques com os pés dentro da água, é horrível. Eu tinha o cabelo 
comprido, aí o cara enroscava assim, enroscava, enroscava, e depois puxava, até 
arrancar um chumaço, e doía muito. Bom, eu perdi a noção, eu devo ter entrado em 
um estado tal de... minha saúde, de precariedade, perdi noção das coisas, do tempo, 
aí depois de alguns dias eu acordei, tinha uma senhora ao meu lado, ela se chamava 
Olga [...] ela não perguntava nada, tipo ela, eu acho que ela tinha aí ordens para não 
saber, ela devia estar aí pra me dar um atendimento, obedecer ao que o médico do 
Batalhão, que eu não me lembro do nome, um cretino, que eles decidiram que eu 
não iria para o hospital e ele ia me medicar e também, se eu morresse, não faria a 
menor diferença, porque eu era uma vadia a menos, isso não ia fazer grande 
diferença. (CNV, 2015. Transcrição do depoimento de Isabel Fávero). 
 

A análise textual baseada em/dirigida pelo corpus nos muniu de diversos caminhos 

para a interpretação dos discursos, alguns dos quais trilhamos até agora neste capítulo. 

Contudo, sabemos que a questão da transição democrática envolve inúmeras variáveis, que 

devem ser levadas em consideração na busca de soluções para os conflitos que geraram, e 

ainda geram, situações de violência. Temos um objeto de estudo complexo e, por isso, 

precisamos ampliar um pouco mais nossa perspectiva, saindo do campo estritamente lexical, 

textual, para o campo da prática discursiva. 

 

4.5 Análise da Prática Discursiva 

 

Na etapa anterior, analisamos os discursos sob a ótica das imagens mentais que se 

refletem na linguagem e são suscitadas por ela; os diferentes discursos como formas 

diferentes de representação e significação do mundo (FAIRCLOUGH, 2003). Nesta etapa, 

iremos lançar um olhar mais amplo ao objeto, e analisar as interações que circundaram e 

resultaram na produção desses discursos, ou seja, sob a perspectiva da prática discursiva, 

dentro da concepção tridimensional do discurso. 

Começamos pelos eventos que originaram os depoimentos que temos analisado. A 

instalação da CNV já foi discutida no capítulo anterior, mas é importante citar, aqui, as 

condições de produção e circulação dos textos. A CNV, em conjunto com as Comissões 

estaduais, realizou cerca de 75 audiências públicas, em diversos estados, muitas delas 

transmitidas pela internet e disponibilizadas à consulta por meio de vídeo postado no canal da 

Comissão, no site Youtube. Houve, também, tomadas de depoimento feitas de forma 

reservada. O relatório da Comissão Nacional da Verdade afirma que: 
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As vítimas de graves violações de direitos humanos e testemunhas desses fatos 
apresentaram-se voluntariamente para prestar depoimento ou foram convidadas a 
fazê-lo. No caso dos agentes públicos, houve a convocação para o comparecimento à 
CNV, efetuada por notificação encaminhada pelo Departamento de Polícia Federal 
(DPF), também incumbido de proceder com condução coercitiva, na hipótese de 
recalcitrância, e com a instauração de inquérito policial, em caso de ausência, 
sempre nos termos do artigo 4o da Lei no 11.528/2011 (BRASIL, 2014b) 
 

A disposição para falar, a real intenção de produzir um relato sobre determinados 

fatos, a escolha de um gênero discursivo, o grau de conforto diante do(s) espectador(es), todos 

esses são fatores que influenciam na produção dos discursos. O caráter obrigatório dos 

depoimentos dos agentes é um fator constitutivo de seus discursos, define os limites, os 

temas, os silêncios, as negativas etc.; esse caráter também pode ser constatado na análise dos 

textos. Assim, a estrutura textual desse gênero discursivo, que é a tomada de depoimento, é 

bastante diferente nos dois subcorpora analisados (AG e VIT). Os relatos das vítimas são 

espontâneos, as perguntas são poucas, as intervenções e interrupções por parte dos 

entrevistadores também são reduzidas. Desse modo, a narrativa flui, em sua maior parte, em 

primeira pessoa, gira em torno das experiências pessoais e, em certa medida, o evento 

discursivo é conduzido pelo depoente: trata-se mais de um intradiscurso, ou seja, um discurso 

sobre si, que é atravessado pelo interdiscurso, ou ordem do discurso, como Fairclough 

(2001b) prefere chamar. 

Nos depoimentos dos agentes públicos, embora alguns se disponham a revelar alguns 

fatos, explicar os mecanismos pelos quais o regime agia, e até acusar pessoas de praticar atos 

de violência, ainda assim é o entrevistador que conduz a interação verbal, seus limites, os 

temas. Nesses textos existe um grande volume de perguntas, muitas delas feitas ainda durante 

o turno de fala do depoente; essa constância nas interrupções demonstra uma intenção dos 

membros da Comissão que conduzem as oitivas, dirigida aos temas que são de seu interesse. 

O gênero se torna mais inquisitivo do que narrativo, e percebe-se uma predominância do 

interdiscurso, atravessado pelo intradiscurso, o que torna o texto mais impessoal e objetivo. 

Essa postura dos entrevistadores é uma maneira de se obter as informações que a Comissão 

precisa para averiguar os fatos; mas também impede que a narrativa se desenvolva e que, em 

meio à exposição de fatos, uma informação importante surja. 

Outra característica dos depoimentos dos agentes da repressão é um estranhamento 

entre as pessoas que dialogam. Os membros da Comissão iniciam as sessões com diversos 

esclarecimentos, sempre agradecem a presença dos convocados, fazem uma espécie de 

preâmbulo explicando as razões daquele evento e se dirigem aos entrevistados de forma 

respeitosa e cortês; no entanto, algumas colocações feitas, tanto por eles como pelos 
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depoentes, deixam entrever o embate de grupos, de “lados”, justamente o conflito que os 

mecanismos da Justiça de transição tencionam elidir. São discussões, situações de tensão, uso 

de ironias e outras formas – manifestas ou não – de demarcar “territórios inimigos”. Nos 

trechos, essas situações podem ser observadas: 
 
José Carlos Dias CNV  E o pessoal sabia que você era militar?  
Roberto Amorim Gonçalves  Não. Eu era do Incra. Ele sabiam que eu era do Incra.  
José Carlos Dias CNV  E o que eles diziam a respeito dos militares?  
Roberto Amorim Gonçalves  Nada.  
José Carlos Dias CNV  Tinham tido contato com os militares?  
Roberto Amorim Gonçalves  Não, eles tinham tido contato; não falavam nada 
demais. Nada de mal. Por que iam falar alguma coisa?  
José Carlos Dias CNV  Não sei. Eu estou perguntando para o senhor. O senhor que 
está depondo, não sou eu.  
Roberto Amorim Gonçalves  Eu sei, mas acontece que é uma pergunta que não tem 
cabimento. Os militares foram pra lá e ajudaram, ajudaram muito aquela população.  
José Carlos Dias CNV  O senhor não tem que me advertir do que tem ou não tem 
cabimento; eu é que sei o que tem ou que não tem cabimento eu perguntar, viu?  
Interlocutor não identificado  Doutor, por favor, doutor, ele está aqui para 
contribuir para colaborar.  
José Carlos Dias CNV  Eu sei. Então o senhor também não... Fale.  
Roberto Amorim Gonçalves  É que o senhor também está sendo agressivo.  
Interlocutor não identificado  A gente chegou aqui e ficou uma hora esperando, o 
que eu acho um grande desrespeito.  
José Carlos Dias CNV  Doutor, doutor.  
Interlocutor não identificado  Não, espera aí... 
José Carlos Dias CNV  Eu estou querendo que ele fale com toda a liberdade.  
Daniel Josef Lerner CNV  Senhor, com todo o respeito, ele é quem está presidindo.  
Interlocutor não identificado  Eu sei que ele que está presidindo.  
Daniel Josef Lerner CNV  O doutor José Carlos está presidindo.  
Desconhecido  Eu sei que ele está presidindo.  
Roberto Amorim Gonçalves  O doutor está presidindo; eu respeito a sua 
presidência. Agora o senhor está sendo agressivo comigo.  
José Carlos Dias CNV  Não estou sendo agressivo.  
Roberto Amorim Gonçalves  Ah, tá.  
Interlocutor não identificado  Isso não se admite, porque ele não foi agressivo com 
o senhor.  
José Carlos Dias CNV  Não fui agressivo, apenas ele... eu... me advertiu.  
Desconhecido  Não. Ele disse: não sabia por quê.  
José Carlos Dias CNV  Bom, continue a falar do jeito que o senhor queira falar.  
Roberto Amorim Gonçalves  Tá bom. Eles nunca fizeram queixa...  
José Carlos Dias CNV  Aqui o senhor é respeitado.  
Roberto Amorim Gonçalves  E eu os respeito também.  
José Carlos Dias CNV  Aqui o senhor é respeitado...  
Roberto Amorim Gonçalves  Respeitado? A gente chega aqui às 3:30 pra 
exatamente... para não atrasar, pra não criar problema pra vocês. Eu cheguei aqui às 
3:30. Estava marcado para às 4:00. 
Daniel Josef Lerner CNV  O doutor Roberto falou com energia e o doutor José 
Carlos respondeu com energia, com razão.  
Interlocutor não identificado  Não vejo razão.  
José Carlos Dias CNV  Bom, vamos continuar. 
(CNV, 2015. Transcrição do depoimento de Roberto Amorim Gonçalves). 
 
O que eu tinha que falar, se for para responder, eu vou pegar, está aqui, está aqui, 
quem quiser leia o meu livro. Eu vou dizer um negócio para o senhor, eu estou 
constrangido de estar aqui, essa é a verdade, eu entendo a finalidade de vocês, mas 
eu estou constrangido, porque tudo o que eu sei está aqui, eu coloquei aqui. Esse é 
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que é o problema. Primeiro pela maneira como eu recebi, eu recebi uma 
comunicação às cinco horas da tarde de anteontem, eu tenho outros afazeres, por 
isso. Eu não vou entrar em outros detalhes, mas eu não poderia estar aqui hoje, estou 
aqui de boa vontade, mas eu não poderia estar aqui (CNV, 2015. Transcrição do 
depoimento de Aluísio Madruga de Moura e Souza). 
 
Antônio Pinheiro Sales (Comissão da Verdade dos Jornalistas do Goiás)  Onde foi? 
Como o senhor me conheceu?  
João Alves de Souza  Eu conheço você da televisão, e te conheço assim de muitos 
anos. Eu tenho setenta e tantos anos, e te conheço de muitos anos. Eu não sei se é de 
faculdade, ou fábrica, se é através de um programa que você faz, e como jornalista, 
porque você é um dos melhores jornalistas do Brasil.  
Antônio Pinheiro Sales (Comissão da Verdade dos Jornalistas do Goiás)  Nunca 
tivemos conversa. Nunca estive desse lado.  
João Alves de Souza  Não, nós nunca conversamos. Eu nunca conversei com o Jô, 
mas eu tenho ele como um grande cômico. Não precisa conversar com você pra ser 
seu amigo não. Você é meu amigo, queira ou não, você é meu amigo. 
Antônio Pinheiro Sales (Comissão da Verdade dos Jornalistas do Goiás)  Apesar de 
tudo que o senhor fez e continua defendendo.  
João Alves de Souza  Eu defendo a democracia. 
(CNV, 2015. Transcrição do depoimento de João Alves de Souza) 
 
Mariana Barreiras CNV  Sidney Gonçalves Pina o senhor conhece? 
José Paulo Bonchristiano  Quem?  
Mariana Barreiras CNV  Sidnei Gonçalves Pina.  
José Paulo Bonchristiano  Não.  
Mariana Barreiras CNV  Não. Vilmar da Silva Oliveira? Da Petrobrás também.  
José Paulo Bonchristiano  É, esse eu ouvi, mas não tive nenhum relacionamento 
com ele.  
Mariana Barreiras CNV  Mas o senhor viu o quê, que ele frequentava o prédio?  
José Paulo Bonchristiano  Ele frequentava.  
Mariana Barreiras CNV  Chegou a frequentar em um ano, 24 vezes. 
José Paulo Bonchristiano  24?  
Mariana Barreiras CNV  É bastante, não é? 
José Paulo Bonchristiano  É, mais ou menos.  
Dona Vera  2 vezes por mês.  
Mariana Barreiras CNV  É.  
Dona Vera  Não é muito não.  
Mariana Barreiras CNV  É agora que eu soube que era assim que todo mundo ia lá.  
Dona Vera  Jornalista.  
Mariana Barreiras CNV  "Ah, eu não estou fazendo nada, vou ficar ali a tarde vou 
passar no DOPS hoje".  
(CNV, 2015. Transcrição do depoimento de José Paulo Bonchristiano) 
 
Nelson da Silva Machado Guimarães - [...] A minha resposta é essa. Agora... a 
Justiça Militar era independente. Era respeitada.  
Rosa Maria Cardoso da Cunha CNV  Era independente?  
Nelson da Silva Machado Guimarães  Era independente, era respeitada pelo Poder 
Executivo. Eu me dirigi...  se a senhora chama isso de dependência, eu não chamo  
eu me dirigi ao comandante da Região...  
Rosa Maria Cardoso da Cunha CNV  Doutor Nelson, nós temos aqui um tempo. 
Talvez os colegas ainda queiram perguntar. Eu quero agradecer muito o seu 
depoimento. 
Nelson da Silva Machado Guimarães  Eu quero terminar a frase. Eu me dirigi ao 
comandante da Região, dando notícia desses fatos e exigindo que a competência da 
Justiça Militar fosse mantida, fosse assegurada, sim, a autoridade militar. E o 
general Vicente de Paulo Dale Coutinho, imediatamente, oficiou, ou determinou, 
não sei, ao Secretário de Segurança, para que voltasse ao estado que a Justiça Militar 
tinha determinado. Então, se a senhora chama isso de dependência, deixo ao 
julgamento dos presentes e da história.  
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Rosa Maria Cardoso da Cunha CNV  A minha conclusão é que seu depoimento é 
contraditório, porque... O senhor falou que não tinha independência para proteger a 
vida das pessoas, que é o bem supremo, a integridade física, que é o bem supremo, 
em relação às torturas que eram denunciadas, em relação às mortes e execuções, que 
o senhor sabia. O senhor diz aqui que não adiantava tomar providências, porque não 
seria ouvido; que as providências que tomou não foram acatadas; e, ao mesmo 
tempo, o senhor defende a independência da Justiça Militar. [...] creio que o senhor 
não tomou as medidas necessárias e adequadas à proteção de direitos humanos 
fundamentais.  
Nelson da Silva Machado Guimarães  É um direito seu, doutora, e eu gostaria que a 
senhora, quem sabe, pudesse participar de uma Comissão da Verdade, nesses 
termos, na União Soviética, na China, em Cuba, na Coreia do Norte, em outros 
países também... na Alemanha nazista, na Itália fascista. Eu gostaria que a senhora 
pudesse atuar com o seu brilho, a sua competência, em comissões desse tipo nesses 
países. 
(CNV, 2015. Transcrição do depoimento de Nelson da Silva Machado Guimarães) 
 
 

Existem vários outros exemplos de embates ideológicos travados durante as audiências 

públicas ou sessões de tomada de depoimento, o que chamou nossa atenção para o fato de que 

a polarização e o conflito continuaram presentes na produção dos discursos. Isso nos fez 

levantar uma nova hipótese, de que esse conflito possa ter repercutido na tentativa de 

construção de uma memória para o período da ditadura e apropriado pela sociedade como 

forma de reconstrução/repetição dos discursos que arquitetaram a memória oficial. 

 

 

4.6 Os ecos do discurso: o acirramento da perspectiva autoritária, as heranças da 

ditadura no Brasil e os obstáculos à superação do conflito 

 

Uma investigação que deve ser feita é em que medida os discursos da ditadura 

persistem em nossa sociedade até os dias de hoje e de que modo eles podem ser acionados ou 

combatidos. Fizemos um experimento, ainda de forma incipiente, para captar alguns ecos 

desses discursos e, em seguida, propor uma análise, que também alia Análise de Discurso 

Crítica e Linguística de Corpus; a análise em si não é objeto deste estudo, mas a ele se 

relaciona, inclusive como possibilidade de estudos futuros sobre o mesmo objeto. Para isso, 

deve-se compilar um novo corpus, que vamos chamar de Corpus OP. 

 

4.6.1 O corpus OP: Coleta e tratamento 

 

O Corpus OP é formado por textos de opinião coletados na Web a partir de algumas 

palavras de busca. Orenha-Ottaiano (2008) afirma que o uso da Web como fonte para 

construção de corpora linguísticos vem sendo discutido, nos últimos anos, por diversos 
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autores, entre eles Fletcher (2001), Grefenstette (2002), Berber Sardinha (2003), Baroni & 

Ueyama (2004), Bernadini (2006), e outros. Alguns autores, como Berber Sardinha (2003), 

apontam que a Web não pode ser considerada um corpus em si, pois não se tem conhecimento 

da sua extensão nem do seu conteúdo, o qual, por sua vez, não foi planejado para ser objeto de 

estudos sobre a língua. No entanto, os autores citados por Renha-Ottaiano têm em comum a 

opinião de que o potencial da Web como reservatório de textos a torna um recurso valioso 

para análise de corpus, tanto para consulta diretamente à Web quanto para a compilação de 

corpora segundo critérios definidos. No caso deste trabalho, foram coletados textos na Web a 

partir do tema ditadura militar no Brasil, e foram aplicados recortes de acordo com os critérios 

elencados acima, até chegarmos aos textos do Corpus OP.  

Para a coleta, utilizamos a ferramenta BootCat Front-end versão 0.71, um software 

livre que faz parte de um conjunto de ferramentas (toolkit) chamado BootCat (Simple Utilities 

to Bootstrap Corpora And Terms from the Web), criado pelos linguistas Marco Baroni e 

Silvia Bernardini, e desenvolvido por eles, em parceria por um grupo de linguistas das 

Universidades de Bolonha e Trento, na Itália, e de Zagreb, na Croácia. A ferramenta age de 

forma interativa, através de scripts que buscam páginas na internet que contêm determinados 

termos, necessitando, como entrada, de apenas uma lista de "sementes" (seeds), que são 

termos que o pesquisador considera serem típicos dentro do domínio de interesse. O programa 

junta essas sementes em grupos combinados, chamados de tuplas (tuples) e os procura na 

Web (BARONI; BERNARDINI, 2004). 

Como sementes foram usadas as palavras abaixo, divididas em termos mais afeitos ao 

discurso dos agentes públicos, militares e setores conservadores, que, daqui por 

diante,chamaremos de “discurso de direita120”; termos comuns ao discurso dos opositores do 

regime militar, vítimas e grupos socialistas ou liberais, que será chamado de “discurso de 

esquerda”. Foram incluídos, também, termos-chave para designar a problemática estudada, os 

quais circulam por discursos diversos. Os termos que possuem variantes gráficas, ou cuja 

grafia se modificou nas últimas décadas, foram inseridos em suas diversas formas. Os termos 

pesquisados foram: 

 

 

                                                        
120 Os termos “direita” e “esquerda” serão usados apenas como descrição geral, no sentido político que carregou 

à época da ditadura, perpetuando-se até nossos dias, como uma oposição entre conservadores x libertários, 
como uma diferença de percepção da realidade e do tempo histórico, conforme proposta de Olavo de Carvalho 
(CARVALHO, Olavo. Direita e esquerda, origem e fim. Diário do Comércio, 1º denovembro de 2005. 
Disponível em: http://www.olavodecarvalho.org/semana/051031dc.htm Acesso em 04 nov 2015). 
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DIREITA ESQUERDA DIVERSOS 
Contrarrevolução 
abuso 
ameaça 
contra 
comunismo 
ameaça vermelha 
revolução 
comunista 

luta armada 
vítima 
regime 
ditadura 
golpe  
tortura 
desaparecimento 

Brasil 
guerrilha 
terrorismo 
brasileiro(a) 
poder 
militar 
terrorista 

Quadro 13 - Termos usados como "sementes" no BootCat 
 

 

É importante ressaltar que essa divisão foi usada apenas na escolha dos termos, pois o 

programa usa todos os termos incluídos e os agrupa, de forma matemática combinatória, em 

tuplas como, por exemplo: contra – golpe – guerrilha no Brasil; revolução – terrorismo – 

militar; luta armada – poder – abuso; e assim por diante. 

As imagens abaixo demonstram a construção do corpus com o auxílio do BootCat:  

 

 
Figura 22- Identificação do corpus e seleção de idioma 
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Figura 23 - Inserção das palavras "semente" 

 

Após a inserção das palavras “semente”, procedemos à escolha da quantidade de 

tuplas (combinações) que devem ser geradas e do tamanho das tuplas, ou seja, da quantidade 

de termos em cada uma delas. Escolhemos três termos por tupla e um total de 250 tuplas, que 

corresponde a dez vezes a quantidade de sementes. 

 

 
Figura 24 - Seleção do tamanho e quantidade das tuplas 

 

O programa exibe as tuplas geradas: 
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Figura 25 - Tuplas geradas pelo BootCat 

 

No BootCat é possível limitarmos a busca para que não sejam incluídos determinados 

domínios. Selecionamos alguns domínios para excluir da busca, tendo em vista que não nos 

interessam vídeos, slides, artigos acadêmicos, textos escolares e outros textos que não sejam 

de opinião. Assim, excluímos os seguintes domínios: .edu (todos os sites com domínio 

edu,por exemplo, academia.edu); wikipedia.org; youtube.com; brasilescola.com; 

brasilwiki.com.br; slideshare.net; historiadobrasil.net; jus.com.br; educaterra.terra.com.br. Em 

seguida, iniciamos a busca pelo botão “Collect URLs”: 

 

 
Figura 26 - Exclusão de domínios e início da coleta 
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O programa retorna páginas disponíveis na internet, acessíveis através do Google, que contêm 

itens em formato de texto; não são considerados arquivos em formatos não textuais, como 

pdf, doc, ps121 e imagens, por exemplo. A lista de páginas recuperadas é exibida juntamente 

com caixas de seleção que nos permitem retirar, manualmente, do corpus, as páginas que não 

se relacionam com o tema, as que trazem textos repetidos, ou as páginas com erro. Para isso, 

foi necessário abrir vários sites da lista para conferir seu conteúdo. 

 

 
Figura 27 - Lista de páginas recuperadas pelo BootCat 

 

A busca feita pelo programa retornou 1518 páginas. Desse total, foram retiradas as 

páginas cujo conteúdo não se enquadra no tema ou cujo gênero difere do texto de opinião: 

páginas de sites escolares, artigos científicos, páginas repetidas, páginas de redes sociais (pela 

diferença do gênero) etc. Após essa etapa, o programa construiu a primeira versão do corpus: 

 

                                                        
121 A extensão significa post script, um tipo de linguagem de programação muito usada como linguagem de 

descrição em páginas da internet que contêm textos. 
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Figura 28 - Construção da primeira versão do Corpus OP 

 

 

4.6.2 Interpretação dos dados preliminares do corpus OP 

 

Ao fazermos uma primeira incursão nos resultados, verificamos a necessidade de um 

novo recorte, a fim de retirar do corpus os textos que não se enquadram nos critérios de 

seleção, como tema, formato, gênero etc. Uma pequena familiarização com o corpus nos 

permitiu localizar discursos que ora se aproximam, ora se distanciam daqueles que 

compuseram a versão oficial da ditadura.  

O texto intitulado “A direita brasileira em ação”, extraído de um blog122, traz uma lista 

contendo vários nomes de pessoas que supostamente morreram em decorrência de atos 

perpetrados pela militância de esquerda na época do regime militar. O texto tem a seguinte 

introdução: “Para nunca esquecermos aí abaixo são alguns que tombaram nas mãos dos que 

não estão sendo investigados”. Outro texto retoma, de forma irônica, a temática da ameaça 

vermelha e critica a “inércia” das Forças Armadas (representadas na figura de um Coronel) 

diante do quadro:  
A página Voto Católico, que já denunciou o Foro de São Paulo e sua finalidade de 
tornar a América Latina comunista, nesta madrugada, 31, publicou um escandaloso 
vídeo onde o presidente da Venezuela discursa em louvor a Dilma, ex-guerrilheira e 
hoje presidente da república das bananas tupiniquins [...]. No vídeo, que 
colocaremos abaixo, o ditador, digo, presidente, diz entre tantas coisas que a vitória 

                                                        
122adireitabrasileira.blogspot.com.br/2013/03/os-mortos-pelos-terroristas-no-regime.html  
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de Dilma, legítima, claro, é  um a “consolidação da revolução de esquerda na 
América Latina e não ao imperialismo Norte-Americano”; tudo isso diante de um 
Coronel do Exército Brasileiro da República das Bananas Tupiniquins. (SANTOS, 
2014)123 
 

O mesmo tema aparece no Blog “A verdade que a mídia não mostra”, cujo cabeçalho 

informa que a intenção do sítio eletrônico é denunciar o “plano totalitário do PT e de seus 

aliados de esquerda marxista leninista nacionais e internacionais”124. O texto, escrito pelo 

jornalista gaúcho Diego Casagrande, se chama “A revolução silenciosa” e afirma que a 

revolução comunista no Brasil já se iniciou. O Blog tem cerca de 1.800 membros e apresenta 

várias reportagens com teor semelhante. 

Um texto publicado no sítio eletrônico do Jornal El País, no Brasil, trata do contexto 

histórico do golpe militar e, já no título, traz o questionamento “1964: golpe ou revolução?”; e 

explica: 
A maneira como nós olhamos o passado depende de valores, convicções e 
necessidades do presente, o que se reflete na forma semântica com que batizamos os 
eventos históricos (GOMES, 2014) 
 

Um texto do sítio eletrônico Carta Maior, por sua vez, traz a publicação de um texto 

característico do discurso que chamamos de esquerda, o discurso da história dos vencidos. O 

artigo do jornalista Luis Matías López, intitulado “A tortura também é terrorismo”, aborda a 

questão do terrorismo de Estado e afirma: 
 
[...] utilizar a tortura para conseguir informações que contribuam para evitar atos de 
terrorismo é um disparate. Porque é tão terrorista quanto o que aplica choques nas 
genitálias de um preso ou afunda sua cabeça na água até o limite do afogamento, tão 
terrorista como aquele que veste um cinto explosivo ou o explode para causar a 
maior dor possível no inimigo, ainda que leve junto um punhado de inocentes. 
(LÓPEZ, 2014) 
 

Um detalhe interessante dos resultados da compilação feita pelo BootCat é que vários 

textos não remetem ao período da ditadura militar, mas sim ao momento político atual. O 

texto “Brasil, guerrilha e terror”, publicado no Blog Combate Militar, afirma que o governo se 

vale de manobras que “visam mudar a estrutura social em nosso país, via ‘garganta, abaixo’, 

através de portarias administrativas”; e arremata:  
 
Destruir família e religião, enfraquecer as forças armadas e abalar o moral da 
sociedade, usando o caos da saúde, somente, para implantar uma ideologia estranha 
à cultura brasileira não tem sentido (COMBATE MILITAR, 2012125) 
 

                                                        
123Coronel do Exército Brasileiro no discurso comunista de Maduro | Allan L. Dos Santos  
124averdadequeamidianaomostra.blogspot.com.br/2013/04/revolucao-silenciosa-revolucao.html  
125http://combatemilitar.blogspot.com.br/2012/01/fiquei-sabendo-que-desde-1995-varias.html 
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Outro exemplo dos vários textos coletados pelo programa é o artigo “Ditadura militar 

e direitos LGBT: legado do passado e desafios do presente”, escrito por Dimitri Sales para a 

coluna que assina no sítio eletrônico iG, de nome “Direitos iGuais”. No texto, o autor 

relembra a utilização, pelos agentes da ditadura, de discursos morais em que se ancoravam 

ações violentas da repressão, e que golpeava o direito à diferença. A partir do viés dos direitos 

da diversidade sexual, ele reclama ser indispensável a promoção de “debates sobre o legado 

do regime autoritário, desafios para superação das suas heranças e afirmação dos direitos 

humanos” (SALES, 2014).  

A herança do regime autoritário também é tema de uma reportagem publicada no sítio 

eletrônico Terra, sobre a permanência dos modelos econômicos da ditadura na região da 

Amazônia. O texto traz a afirmação feita pelo antropólogo Alfredo Wagner Berno de 

Almeida, durante um debate promovido pelo Ministério Público Federal na Universidade 

Federal do Amazonas (UFAM): 
 
O autoritarismo não está só no período ditatorial. Ele está nos períodos ditos 
democráticos. A criação da Sudam, quase junto com a Suframa, veio com a ideia de 
reunir interesses industriais com os interesses sobre as terras e sobre os recursos 
naturais e de criar uma poderosa coalizão de interesses. Veio com a tentativa de 
fazer que essa coalizão de interesses represente a identidade regional126. 
 

Seja em relação aos direitos da diversidade, meio ambiente ou outra classe de Direitos 

Humanos, o fato é que em diversos lugares encontramos traços do autoritarismo no Brasil de 

hoje, como revelam os textos que encontramos a partir dessa busca, ainda que primária. Não 

só textos do campo militar, mas textos sobre política interna, sobre o contexto internacional, 

economia política, e sobre segurança pública. 

Cristina Zackseski (2002) relata que o sistema penal contemporâneo age de forma 

seletiva e violenta, a começar pelos órgãos policiais, dificultando a relação entre grupos em 

situação de risco e as instituições oficiais. Lúcia Lemos Dias, assistente social e membro da 

Comissão de Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba,assevera que, em virtude 

de não haver interesse social e político na questão da Segurança Pública no Brasil, essa 

temática foi colocada de lado, ao longo do processo de transição democrática, inclusive 

quando da elaboração da Constituição de 1988:  
 
[...] parlamentares, mesmo os de esquerda que se constituíram em vítimas das forças 
policiais durante a ditadura militar, não chegaram a mobilizar forças sociais para 
discutir a Segurança Pública ou se esqueceram dessa política, que tem relevante 

                                                        
126http://noticias.terra.com.br/ciencia/heranca-da-ditadura-militar-ainda-permanece-na-

amazonia%2c1217cc1628115410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html 
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papel no processo democrático. Assim, não chegaram a ser revistos os eixos 
condutores da Segurança Pública, como também não foram processadas mudanças 
cabíveis de cunho democratizante em seus órgãos. (DIAS, 2011127) 
 

Os mecanismos da justiça de transição têm, entre seus objetivos, o de estimular a 

reforma das instituições a fim de apagar os traços do autoritarismo e evitar novos conflitos. 

Porém, no Brasil, nada ainda foi feito em relação a isso; nem mesmo são abertos debates 

amplos na sociedade sobre essa temática. As iniciativas e discussões se limitam aos círculos 

acadêmicos ou a iniciativas isoladas e duramente combatidas, como a PEC 51/2013 (Proposta 

de Emenda Constitucional nº 51), que aventa a desmilitarização do modelo policial.  

Sobre a permanência de institutos autoritários, Daniel Aarão Reis afirma: 
 
Não bastou uma roupa nova — a Constituição de 1988 — para resolver esse desafio. 
Que o digam os pataxós queimados, os presos de Carandiru e toda a legião de 
cidadãos de segunda, terceira e quantas classes mais houver abaixo da primeira, 
vagando nas margens do sistema. Entretanto, foi em plena exceção, no mais fundo 
dos exílios, que as esquerdas descobriram os valores democráticos. Veremos se não 
os esquecerão, ou não terão deles uma abordagem meramente formalista, perdendo a 
perspectiva da mudança para se tornarem administradoras da ordem.(REIS, 2000, p. 
72-73) 
 

 
Assim, observamos que muito há ainda que se caminhar no sentido de uma efetivação 

da democracia em nosso país e de uma conscientização da sociedade da importância das 

instituições democráticas para a manutenção da paz e a salvaguarda dos direitos. Ainda é 

muito forte, no país, a presença dos discursos que justificam a violência, dos que apontam os 

Direitos Humanos como uma oposição à Segurança Pública; dos que banalizam a punição 

pública e os justiceiros, dos que perpetuam o racismo, o machismo e a intolerância, enfim, 

todas essas heranças perniciosas dos tempos de repressão. 

 

 

 

 

 
 

                                                        
127 Publicado em formato eletrônico. Sem paginação. 
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5. MARCAS DA MEMÓRIA: ÚLTIMAS PALAVRAS 

 
Todas as pessoas eram colocadas nuas, algemadas e aí eram levadas para a sala de 
tortura. Tinha uma sala relativamente pequena, com, à prova de som e que ali tinha 
canos onde eles montavam cavaletes com pau de arara, tinha cadeira do dragão, 
tinha as máquinas de choque, tinha a palmatória, palmatória é uma coisa que dói 
muito, principalmente se aplicado sobre a palma dos pés, sobre a palma das mãos, o 
seio das mulheres, a mama dos homens, é uma coisa que dói imensamente. [...] Eu 
sofri palmatória, na coisa, na mama, doeu muito, muito, eu passei pela cadeira do 
dragão, pelo pau de arara, choques elétricos, chutes, pontapés, pauladas, socos. 
(CNV, 2015. Transcrição de depoimento de Miguel Gonçalves Trujillo Filho) 

 
“Bora, bora, você é um bicho. Você é um jumento, seu gordo!”. O ex-soldado 
Darlan Menezes Abrantes imita a fala dos oficiais que o instruíam na academia 
quando ingressou na Polícia Militar do Ceará, em fevereiro de 2001. “Às vezes, era 
hora do almoço e os superiores ficavam no meu ouvido gritando que eu era um 
monstro, um parasita. Parecia que tava adestrando um cachorro. O soldado é 
treinado pra ter medo de oficial e só. O treinamento era só mexer com o emocional, 
era pro cara sair do quartel igual a um pitbull, doido pra morder as pessoas. Como é 
que eu vou servir a sociedade desse jeito? É ridículo. O policial tem que treinar o 
raciocínio rápido, a capacidade de tomar decisões. Hoje se treina um policial parece 
que está treinando um cachorro pra uma rinha de rua”, reflete. 
Darlan lembra sem saudade dos sete meses passados no extinto Curso de Formação 
e Aperfeiçoamento de Praças da PM cearense. “Sempre que um professor faltava, 
éramos obrigados a fazer faxina em todo o quartel. E o pior: quem reclamava podia 
ficar preso o fim de semana todo. A hierarquia fica acima de tudo no militarismo. O 
treinamento era só aquela coisa da ordem unida [exercícios militares de formação de 
marcha, de parada ou reunião dos membros da tropa], ficar o dia inteiro marchando 
debaixo do sol quente. Lá dentro é um sistema feudal, você tem os oficiais que 
podem tudo e os soldados que abaixam a cabeça e pronto, acabou. Você é treinado 
só pra ter medo de oficial, só isso. O soldado que vê o oficial, mesmo de folga, se 
treme de medo”, diz. 
(BARROS, 2015) 

 

 
[...] Hercília Freitas de Oliveira, brasileira, solteira, cabeleireira, [...]  atualmente 
presa provisória da Penitenciária, [...] respondeu o seguinte: Que no dia 21 de julho 
do corrente ano por volta das 21 horas a declarante foi presa por policiais militares 
em uma praça próxima a Igreja de Santana, sendo levada para a delegacia de polícia 
desta cidade, sob a acusação da prática de furtos, que no interior da delegacia foi 
torturada com palmatória, chutes e socos pelo delegado e outros policiais que se 
encontravam presentes a fim de que a mesma assinasse o auto de prisão em fragrante 
de delito, por crimes que não teria praticado, que o delegado era uma pessoa branca, 
de olhos claros, jovem, que chegou inclusive a colocar um saco plástico na cabeça 
da declarante para que não reconhecesse as pessoas que estavam lhe torturando; que 
o delegado e outro agente chegaram inclusive a rodar o tambor do revólver e a 
mostrar uma pistola para a declarante, ameaçando-a de morte caso não assinasse o 
auto de prisão em flagrante; que a declarante não assinou o auto de prisão em 
flagrante por não ter praticado nenhum delito, mesmo assim foi recolhida a cela da 
delegacia onde passou três dias sem receber qualquer tipo de alimentação, que em 
consequência das agressões sofridas no interior da delegacia a declarante alega que 
encontra-se com três nódulos nas costelas, sendo necessário a realização de uma 
cirurgia; afirma ainda a declarante que o delegado e os policiais lhe suspenderam 
com uma corda colocada em suas pernas, ficando de cabeça para baixo, quando foi 
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posto um recipiente com água (recipiente de refrigerante de dois litros) em seu nariz 
impedindo a sua respiração, para que confessasse que se encontrava em companhia 
de um outro preso acusado de prática de furto, que até a presente data não foi 
submetida a exame de corpo de delito. 
(MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, 2015) 

 

 

 

É inegável que a Ditadura Militar no Brasil deixou marcas profundas nas pessoas que 

viveram esse período da nossa história, assim como deixou, também, feridas abertas em nossa 

sociedade. Um dos objetivos dos instrumentos da Justiça de Transição é abrir essas feridas, 

curá-las e fechá-las, para que a nação possa trilhar o caminho da paz e da reconciliação. O 

debate amplo, o esclarecimento dos fatos, a punição dos criminosos, a construção de lugares 

de memória, a reescrita da História, tudo isso é necessário para se efetive a segunda etapa da 

transição democrática. Desde o início desta pesquisa, o que norteou o nosso olhar foi o 

questionamento dos instrumentos da Justiça de Transição no Brasil, a fim de perscrutar sua 

atuação no sentido de reconduzir o país em sua trajetória democrática: esse percurso da 

transição para a democracia tem sido orientado pela superação da violência? Em que medida a 

construção da memória do período da Ditadura Militar tem influenciado nas nossas 

instituições atuais? 

Procuramos deter nossa atenção no poder dos discursos; naquilo que permite à 

linguagem, viva e dinâmica em seu jogo ideológico, construir a significação da história. 

Como as pessoas que viveram o conflito do regime militar se valeram da linguagem, se 

serviram dos discursos circulantes, para construir a memória do período durante sua 

participação na Comissão da Verdade? Até que ponto essa memória corresponde à memória 

oficial, ou tenta desestabilizá-la, ou acaba por ratificá-la? Compreender essas dinâmicas não 

se reduz meramente a uma curiosidade linguística: é essencial para compreendermos a 

perpetuação ou não das políticas autoritárias do regime de exceção. 

Por meio das nossas análises, pudemos ver como a memória individual dos que 

sofreram violência durante a ditadura se confunde com a memória histórica. A carga 

emocional que obviamente essas memórias evocam se torna parte indissolúvel do discurso das 

vítimas. E, nesse sentido, precisamos questionar a eficácia dos institutos transicionais em 

fornecer à sociedade uma espécie de “tradução” dessa memória, no sentido de transpor o 

individual para o social e de tornar explícito ao país que as feridas não foram infligidas apenas 

nos corpos de quem sofreu tortura, mas no espírito da nação. Denunciar de que maneira essas 

práticas se entranharam no seio da sociedade institucionalizada, e como elas condicionam 
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nosso modo de nos relacionar com a segurança, o crime, o conflito, a política, enfim, com 

diversas instâncias de nossa realidade social: essa tarefa é indispensável para que o país diga 

“não” ao passado e prossiga seu curso sob uma perspectiva de proteção dos Direitos 

Humanos. 

Contudo, esse mandato parece não ter surtido o efeito necessário. É inegável que a 

Comissão da Verdade, juntamente com as comissões estaduais e setoriais, realizou um árduo 

trabalho de investigação, de levantamento de locais e fatos e de esclarecimento de diversos 

episódios da ditadura militar. O Relatório apresentado ao final dos trabalhos trouxe 

importantes descobertas, principalmente sobre o destino dado a corpos de desaparecidos 

políticos, aos métodos empregados pelos militares, às diversas formas repugnantes de 

violência empregadas. Mas faltou ao relatório aquilo que abundou nos depoimentos dos 

agentes públicos: a discussão sobre a “necessidade” das práticas. Houve tortura, sim; houve 

morte, sim; houve abusos por parte do governo, sim: mas a linha entre a condenação e a 

aceitação desses fatos por parte da sociedade é muito tênue. Nossa pequena investigação 

sobre os ecos dos discursos dobre a ditadura na atualizada já foi suficiente para demonstrar o 

quanto essas justificativas ainda permanecem presentes: o saldo dessa memória pode ser 

percebido no estranhamento entre grupos sociais, na condenação aos subversivos, no 

constante alerta à ameaça comunista, no ódio à classe média, nos rótulos aplicados aos 

movimentos de esquerda, no ódio à Polícia e na perspectiva de guerra adotada na política de 

segurança pública, só para citar exemplos entre uma infinidade de práticas, oriundas de ambos 

os “lados” do conflito. Ainda permanece em muitos setores a ideia de que havia um inimigo a 

ser combatido, e que os fins justificaram os meios. 

No segundo volume do Relatório da Comissão da Verdade, são apresentados textos 

que discutem as violações aos direitos humanos em diversas searas, como a questão indígena, 

o meio militar, as questões de gênero etc.; o último texto (Texto 9128) se intitula “A resistência 

da sociedade civil às graves violações de direitos humanos” e apresenta as diversas formas 

que a sociedade encontrou para resistir à ditadura e lutar contra seus abusos. O texto fala 

sobre o movimento sindical, sobre as manifestações de rua, sobre as formas artísticas de 

resistência, como a música e o teatro; enfatiza a censura à imprensa e às artes e fala sobre a 

imprensa clandestina; trata das agremiações partidárias e do movimento estudantil; mas não 

reserva nem mesmo um parágrafo sequer, para os grupos revolucionários de esquerda, muito 

menos aqueles que se dedicaram à luta armada. Grupos como Ação Libertadora Nacional 
                                                        
128BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Relatório da Comissão Nacional da Verdade: textos temáticos, v. 2. 

Brasília: CNV, 2014c. 
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(ALN), MR-8, VAL-Palmares, entre outros, foram citados apenas no primeiro volume do 

relatório, com vistas ao esclarecimento de fatos e denúncias de violência, foram brevemente 

mencionados no segundo capítulo apenas para referir-se à filiação de alguns militantes, ou 

para aludir à violência do Estado, mas não foi reservado a eles nenhum espaço no rol de 

movimentos de resistência à ditadura. Eles permanecem, assim, na clandestinidade, à margem 

da discussão; continuam sendo os inimigos, os subversivos, aqueles que se deve eliminar; e 

isso alimenta o discurso da “necessidade”, pois nega à população a possibilidade de julgar os 

atos dos revolucionários por uma perspectiva global. Ao contrário, permanece a memória 

oficial de que todos os militantes desses grupos eram bandidos, assaltantes, sequestradores e 

criminosos perigosos cuja morte violenta era perfeitamente justificável. E essa justificativa 

parece se estender aos demais militantes. A tortura não comove, não indigna, não dói na 

sociedade, e isto parece não ter sido transformado com os institutos da Justiça de Transição. A 

reparação esquadrinhada pelos textos da CNV se restringe ao plano individual. E quanto à 

reparação social? À superação da violência? 

Os textos que encabeçam este capítulo tratam justamente dessa herança. No primeiro, 

uma vítima da ditadura descreve o tipo de tortura sofrida durante sua prisão pelos órgãos de 

repressão do regime militar. O segundo texto apresenta o relato de um ex-soldado da Polícia 

Militar do Ceará sobre o curso de formação pelo qual passou para entrar na corporação. Não 

só no Ceará, mas em quase todos os Estados do Brasil129, as diversas formas de humilhação e 

violência por que passam os candidatos a policiais muitas vezes repercutem na sua atuação 

nas ruas: o soldado é treinado para ser cruel; ele é instruído para a guerra e o “criminoso”, por 

consequência, é o inimigo. O terceiro texto descreve a tortura sofrida por uma mulher que foi 

presa pela Polícia Militar em Caicó-RN; conforme seu relato, ela foi torturada para confessar 

um crime, e foram usados mecanismos semelhantes aos que foram usados durante a ditadura. 

A violência policial, o machismo, o racismo, a homofobia são apenas algumas das 

marcas deixadas pelo regime militar, e os discursos que circulam na sociedade parecem 

reforçar essas características. Acreditamos que é dever da ciência se debruçar sobre esses 

fenômenos, a fim de que possamos superar verdadeiramente esse passado de violência. Cabe 

também, desse modo, às ciências da linguagem a investigação desses objetos sob uma 

perspectiva libertadora. Foi justamente por isso que escolhemos o caminho da Análise Crítica 

de Discurso, pela seu caráter de denúncia social e pela sua perspectiva de superação, que 

apregoa que à análise devem se seguir propostas para a remoção dos obstáculos que impedem 
                                                        
129Violência Policial: uso e abuso. Dossiê: Blog da Boitempo. São Paulo: Boitempo Editorial, 2015. Disponível 

em: http://blogdaboitempo.com.br/dossies-tematicos/violencia-policial/ Acesso em 12 nov 2015. 
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a superação do problema social. Isso é mais do que uma descrição linguística e bem mais do 

que uma visão estanque da linguagem como uma mera ferramenta comunicativa: importa 

perceber a linguagem como constitutiva da realidade social, e o discurso como forma de 

significação, ressignificação e transformação do mundo à nossa volta. Esperamos, assim, 

contribuir como uma discussão que não se encerra aqui, mas, ao contrário, abre um sem-

número de possibilidades de estudo dos ecos dos discursos autoritários em nosso país, 

sobretudo neste momento em que assistimos a um recrudescimento da violência, da 

banalização diante das punições cruéis, a um acirramento do ódio entre grupos conservadores 

e grupos liberais, socialdemocratas e marxistas, “elite” e “povão”, “direita” e “esquerda”, 

“coxinhas” e “esquerda caviar”, e todas essas oposições que estão em voga, e que, ainda que 

não se tenha clareza dos limites dessas divisões, estão abrindo uma fenda perigosa numa 

sociedade que deveria estar caminhando para a unidade e para a convivência democrática 

pacífica. Este momento em que se agiganta o papel da ciência e em que se reclama o 

compromisso social dos pesquisadores. Esperamos ter contribuído com nossa parte. 
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ANEXO A - Textos que compõem o Corpus JOR 

 

Escorraçado 
 
 “Vive o País, há nove anos, um desses períodos férteis em programas e inspirações, graças à 
transposição do desejo para a vontade de crescer e afirmar-se. Negue-se tudo a essa revolução 
brasileira, menos que ela não moveu o País, com o apoio de todas as classes representativas, 
numa direção que já a destaca entre as nações com parcela maior de responsabilidades”. 
(Editorial do Jornal do Brasil - Rio de Janeiro - 31 de Março de 1973) 
 
 “Golpe? É crime só punível pela deposição pura e simples do Presidente. Atentar contra a 
Federação é crime de lesa-pátria. Aqui acusamos o Sr. João Goulart de crime de lesa-pátria. 
Jogou-nos na luta fratricida, desordem social e corrupção generalizada”. (Jornal do Brasil, 
edição de 01 de abril de 1964.) 
 
"Participamos da Revolução de 1964 identificados com os anseios nacionais de preservação 
das instituições democráticas, ameaçadas pela radicalização ideológica, greves, desordem 
social e corrupção generalizada". Editorial do jornalista Roberto Marinho, publicado no jornal 
". (O Globo", edição de 07 de outubro de 1984, sob o título: "Julgamento da Revolução". ) 
 
31/03/64 – FOLHA DA TARDE – (Do editorial, A GRANDE AMEAÇA)"... cuja subversão 
além de bloquear os dispositivos de segurança de todo o hemisfério , lançaria nas garras do 
totalitarismo vermelho, a maior população latina do mundo ..." 
 
31/03/64 – CORREIO DA MANHÃ – (Do editorial, BASTA!): "O Brasil já sofreu demasiado 
com o governo atual. Agora, basta!" 
 
31/02/64 – JORNAL DO BRASIL – "Quem quisesse preparar um Brasil nitidamente 
comunista não agiria de maneira tão fulminante quanto a do Sr. João Goulart a partir do 
comício de 13 de março..." 
 
01/04/64 – CORREIO DA MANHÃ – (Do editorial, FORA!): "Só há uma coisa a dizer ao Sr. 
João Goulart: Saia!" 
 
01/04/64 – ESTADO DE SÃO PAULO – (SÃO PAULO REPETE 32) "Minas desta vez está 
conosco"... "dentro de poucas horas, essas forças não serão mais do que uma parcela mínima 
da incontável legião de brasileiros que anseiam por demonstrar definitivamente ao caudilho 
que a nação jamais se vergará às suas imposições." 
 
02/04/64 – O GLOBO – "Fugiu Goulart e a democracia está sendo restaurada"... "atendendo 
aos anseios nacionais de paz, tranquilidade e progresso... as Forças Armadas chamaram a si a 
tarefa de restaurar a Nação na integridade de seus direitos, livrando-a do amargo fim que lhe 
estava reservado pelos vermelhos que haviam envolvido o Executivo Federal". 
 
02/04/64 – CORREIO DA MANHÃ – "Lacerda anuncia volta do país à democracia." 
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05/04/64 – O GLOBO – "A Revolução democrática antecedeu em um mês a revolução 
comunista". 
 
05/04/64 – O ESTADO DE MINAS – "Feliz a nação que pode contar com corporações 
militares de tão altos índices cívicos". "Os militares não deverão ensarilhar suas armas antes 
que emudeçam as vozes da corrupção e da traição à pátria." 
 
06/04/64 – JORNAL DO BRASIL – "PONTES DE MIRANDA diz que Forças Armadas 
violaram a Constituição para poder salvá-la!" 
 
09/04/64 – JORNAL DO BRASIL – "Congresso concorda em aprovar Ato Institucional". 
10/04/64 – JORNAL DO BRASIL – "Partidos asseguram a eleição do General Castelo 
Branco". 
16/04/64 – JORNAL DO BRASIL – "Rio festeja a posse de Castelo". 
 
18/04/64 – JORNAL DO BRASIL – "Castelo garante o funcionamento da Justiça". 
21/04/64 – JORNAL DO BRASIL – "Castelo diminui nível de aumento aos militares". Corte 
propõe aumento aos militares com 50% menos do que tabela anterior". 
 
07/10/1984 – O GLOBO – (Do editorial, JULGAMENTO DA REVOLUÇÃO)"...Sem o povo 
não haveria revolução, mas apenas um "pronunciamento" ou "golpe" com o qual não 
estaríamos solidários". "... nos meses dramáticos de 1968 em que a intensificação dos atos de 
terrorismo provocou a implantação do AI-5." "...na expansão econômica de 1969 a 1972, 
quando o produto nacional bruto cresceu à taxa média anual de 10%..." "...naquele primeiro 
decênio revolucionário, a inflação decrescerá de 96% para 12% ao ano, elevando-se as 
exportações anuais de 1 bilhão e 300 mil dólares para mais de 12 bilhões de dólares". "... 
elevando a produção de petróleo de 175 mil para 500 mil barris diários e a de álcool de 680 
milhões para 8 bilhões de litros, e simultaneamente aumentar a fabricação industrial em 85%, 
expandir a área plantada para produção de alimentos com 90 milhões de hectares a mais, criar 
13 milhões de novos empregos, assegurar a presença de mais de 10 milhões de estudantes nos 
bancos escolares, ampliar a população economicamente ativa de 25 milhões para 45 milhões 
elevando as exportações anuais de 12 bilhões para 22 bilhões de dólares".  
"... há que se reconhecer um avanço impressionante: em 1964 éramos a quadragésima nona 
economia mundial, com uma população de 80 milhões de pessoas e renda per capita de 900 
dólares; somos hoje a oitava, com uma população de 130 milhões de pessoas, e uma renda 
média per capita de 2500 dólares".  
"...Não há memória de que haja ocorrido aqui, ou em qualquer outro país, que um regime de 
força consolidado há mais de dez anos, se tenha utilizado do seu próprio arbítrio para se auto 
limitar, extinguindo-se os poderes de exceção, anistiando adversários, ensejando novos 
quadros partidários, em plena liberdade de imprensa. É esse, indubitavelmente, o maior feito 
da Revolução de 1964". 



213 
 

 

ANEXO B - Relação de depoimentos transcritos (Corpus DEP) 

 
 AGENTES DE ESTADO: 

1  Alcides Singillo 2014 
2  Aluísio Madruga de Moura e Souza 2013 
3  Álvaro de Souza Pinheiro 2013 
4  Amador Navarro Parra 2013 
5  Anísio Coutinho 2013 
6  Antônio Anastácio Maciel 2013 
7  Antônio Augusto Mendes de Matos 2014 
8  Antônio da Motta Paes Júnior 2014 
9  Carlos Orlando Fonseca de Souza 2014 

10  Carlos Sergio Maia Mondaini 2013 
11  Celso Lauria 2014 
12  Celso Seixas Marques Ferreira 2013 
13  Cláudio Antônio Guerra 2012 
14  Cláudio Antônio Guerra 2013 
15  Cláudio Antônio Guerra 2014 
16  Claudio Vallejos 2012 
17  Deoclécio Paulo 2014 
18  Dirceu Gravina 2014 
19  Edgar Fuques 2014 
20  Eudantes Rodrigues de Farias 2014 
21  Euler Moreira de Moraes 2014 
22  Félix Freire Dias 2013 
23  Firmino Peres Rodrigues (1) 2013 
24  Firmino Peres Rodrigues (2) 2013 
25  Francisco Fernandes Quadra 2013 
26  Gerci Firmino da Silva 2014 
27  Gilberto Airto Zenkner 2013 
28  Harry Shibata 2012 
29  Homero César Machado 2014 
30  Idyno Sardenberg 2013 
31  Irineu Albuquerque 2013 
32  Jacy Oschsendorf e Souza 2014 
33  Jair Arvelos Rosa 2014 
34  Jamiro Francisco de Paula 2014 
35  Jessé Luiz 2012 
36  João Alves Souza 2014 
37  João Santa Cruz Sacramento 2013 
38  José Antônio Nogueira Belham 2014 
39  José Barros Paes 2013 
40  José Jorge de Carvalho 2014 
41  José Paulo Bonchristiano 2013 
42  Josmar Bueno 2012 
43  Júlio de Sá Bierrenbach 2014 
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44  Jurandyr Ochsendorf e Souza 2014 
45  Luciano José Marinho de Melo 2014 
46  Lúcio Valle Barroso 2014 
47  Luiz Mario Valle Correia Lima 2013 
48  Mario Ronald Neira Barreiro 2012 
49  Marival Chaves Dias do Canto 2012 
50  Marival Chaves Dias do Canto 2012 
51  Marival Chaves Dias do Canto 2013 
52  Marival Chaves Dias do Canto 2014 
53  Mauro Magalhães 2014 
54  Nelson da Silva Machado Guimarães 2014 
55  Nilton Albuquerque Cerqueira 2013 
56  Nilton de Albuquerque Cerqueira 2014 
57  Otávio Rainolfo da Silva 2013 
58  Paulo Malhães 2014 
59  Pedro Ivo Moézia de Lima 2014 
60  Roberto Amorim Gonçalves 2014 
61  Roberto Artoni 2013 
62  Silvio Giglioli 2013 
63  Ubirajara Bezerra da Costa 2013 
64  Ubirajara Bezerra da Costa 2014 
65  Valter da Costa Jacarandá 2013 
66  Wilson Luiz Chaves Machado 2014 
67  Zilson Luiz Pereira da Cunha 2014 

 

 VÍTIMAS CIVIS 
1  Abelardo Barbosa de Oliveira 2013 
2  Adib Augusto de Oliveira 2014 
3  Adilson Oliveira Lucena 2014 
4  Adoração Vilar Sanches 2013 
5  Adriana Bezerra Cardoso 2014 
6  Alberto de Souza 2014 
7  Alcídio Boano 2014 
8  Alênio Gomes de Brito 2013 
9  Alex Polari de Alverga 2014 

10  Alexandre Lira 2014 
11  Alípio Raymundo Vianna Freire 2014 
12  Aluízio Ferreira Palmar 2013 
13  Ana Corbisier (1) 2013 
14  Ana Corbisier (2) 2013 
15  Ana de Miranda Batista 2014 
16  Ana Maria Gomes 2014 
17  Ana Maria Ramos Estêvão 2013 
18  Angela Mendes de Almeida e Maria Amélia de Almeida Teles 2013 
19  Ângela Telma Lucena Imperatrice 2014 
20  Anita Leocádia Chamorro 2014 
21  Anivaldo Pereira Padilha 2012 
22  Anivaldo Pereira Padilha 2014 
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23  Antônia Ribeiro de Magalhães 2013 
24  Antônio Carlos Fon 2013 
25  Antônio José de Góis 2014 
26  Antônio Pinheiro Salles 2013 
27  Antônio Vieira de Barros 2014 
28  Apolo Heringer Lisboa 2013 
29  Armênio Guedes 2012 
30  Artur Machado Scavone 2013 
31  Áurea Moretti Pires 2014 
32  Benita Beatriz Accioli Cannabrava 2014 
33  Benjamim Abdala Jr 2014 
34  Berenice Fialho Moreira 2014 
35  Carlos Alberto Libânio Christo (Frei Betto) 2013 
36  Carlos Alberto Lobão 2014 
37  Carlos Araujo, Olivio Dutra e Raul Pont 2013 
38  Carlos Henrique Knapp 2013 
39  Carlos Macdowell de Figueiredo 2014 
40  Carlos Robson Gracie 2014 
41  Carlos Russo Júnior 2012 
42  Cecília Maria do Amaral Prada 2014 
43  Celso Antunes Horta 2013 
44  Celso Manço 2013 
45  Cid Barbosa Lima Júnior 2014 
46  Claudimar Gomes dos Santos 2014 
47  Cleovam da Silva Porto 2013 
48  Cleuzer de Barros 2013 
49  Criméia Schmidt de Almeida, Danilo Carneiro, Maria Eliane de Castro 

e Elizabeth Silveira e Silva 
2014 

50  Cristina Marais de Almeida 2013 
51  Dagmar Pereira da Silva 2014 
52  Damaris Lucena 2014 
53  Danilo Carneiro 2014 
54  Darci Terezinha de Luca Scavone 2014 
55  Darci Toshiko Miyaki 2013 
56  Darci Toshiko Miyaki 2014 
57  Décio Nerdido de Oliveira, João Hudson Finn e Ricardo Queiroz 

Cestari 
2014 

58  Deise Hannickel 2014 
59  Denise Peres Crespim 2014 
60  Denise Peres Crispim 2014 
61  Derlei Catarina de Luca 2014 
62  Derlei Catarina de Luca 2014 
63  Derly José de Carvalho 2013 
64  Derly Marluce dos Santos 2014 
65  Deslandi Torres 2014 
66  Diclani Suissa Martins de Brito 2013 
67  Dirce Machado da Silva 2012 
68  Dulce Maia Souza 2014 
69  Dulce Querino de Carvalho 2013 
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70  Eliana Bellini Rolemberg 2014 
71  Eliane Zamikhowsky 2013 
72  Eliete Ferrer Cebrian 2014 
73  Eliete Lisboa Martella 2014 
74  Elza da Conceição Soares 2014 
75  Elza Ferreira Lobo 2014 
76  Elzira Vilela 2014 
77  Emely Vieira Salazar 2014 
78  Emílio Ivo Ulrich 2013 
79  Ernesto Carlos Dias do Nascimento e Manoel Dias do Nascimento 2014 
80  Esmênia Machado Lino 2014 
81  Eugênia Cristina Godoy de Jesus Zerbini 2013 
82  Eva Teresa Skazufka 2014 
83  Fabíola Mônica da Câmara Diniz Gonçalves 2014 
84  Fernando Casadei Salles 2013 
85  Fernando Casadei Salles 2013 
86  Fernando Henrique Cardoso 2014 
87  Fernando Pedro de Alves Jorge 2014 
88  Flavio Aristides Freitas Tavares 2014 
89  Flora Strozenberg 2014 
90  Francisco Celso Calmon 2014 
91  Francisco Ferreira de Oliveira 2014 
92  Gentil Pereira da Costa 2014 
93  Geraldo Jorge Sardinha 2014 
94  Gilberto Natalini 2013 
95  Guiomar Silva Lopes 2013 
96  Helena Pignatari Werner 2014 
97  Helenita Matos Silva e Aytan Miranda Sipahi 2013 
98  Helenita Matos Sipahi 2014 
99  Humberto da Costa Pinto 2014 

100  Humberto Vellame Miranda 2014 
101  Iara Spadini Vicini 2013 
102  Iara Xavier Pereira e Zilda Xavier Pereira 2014 
103  Ieda Akselrud Seixas 2014 
104  Ignez Maria Serpa Ramminger, Solon Viola, Nilce Azevedo Cardoso e 

Paulo de Tarso Carneiro 
2013 

105  Ilma Maria Horsth Noronha 2014 
106  Irany Campos 2013 
107  Irene Madeira de Carvalho 2014 
108  Isabel Maria Gomes da Silva, Virgílio Gomes da Silva Filho e 

Gregório Gomes da Silva 
2014 

109  Islon de Toledo Júnior 2014 
110  Izabel Fávero 2013 
111  Jair Bruno Pavan 2013 
112  Jane de Alencar 2014 
113  Janina Maria Fleury Teixeira Gonçalves 2014 
114  Jean Marie Alphonse Emerentia Van Dame 2013 
115  Jefferson Lopetegui de Alencar Osório 2013 
116  Jessie Jane Vieira de Sousa 2013 
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117  Joana D'Arc Bizzotto Lopes 2014 
118  João Paulo de Arruda Filho 2013 
119  José Adeildo Ramos  2014 
120  José Alencar Furtado 2014 
121  José Carlos Zanetti 2014 
122  José Dalmo Ribeiro Ramos 2013 
123  José Ferreira da Silva (Frei Chico) 2014 
124  José Geraldo da Cruz 2013 
125  José Vilas Novas Mendes 2014 
126  Juliana de Andrade Volpini 2014 
127  Jurema Augusta Ribeiro Valença 2014 
128  Jussara Martins Albernaz 2013 
129  Karen Leslie Raborg Sage 2013 
130  Kunio Suzuki 2013 
131  Lauro Martins 2013 
132  Leonardo de Azeredo Carneiro 2013 
133  Leopold Nosek 2013 
134  Leslie Denise Beloque 2013 
135  Lia Zatz 2013 
136  Lígia Maria Motta Lima Leão de Aquino 2014 
137  Lisete Lídia de Sílvio 2014 
138  Lótus Dutra de Oliveira 2014 
139  Lúcia Cabral Jahnel 2014 
140  Lúcia do Amaral Lopes 2013 
141  Lúcia Maria Sálvia Coelho 2014 
142  Lucia Velloso Mauricio 2014 
143  Luiz Alberto Ravaglio 2013 
144  Luiz Batista Bruno e Nilton Pedrosa 2014 
145  Luiz Carlos Teixeira de Freitas 2013 
146  Luiz Inácio Lula da Silva 2014 
147  Luiz Roberto Clauset 2013 
148  Luiz Roberto Tenório 2014 
149  Manoel Conceição 2013 
150  Manoel Cyrillo 2014 
151  Márcia Bassetto e Ronaldo Eduardo Almeida 2014 
152  Marcos Penna Sattamini de Arruda 2013 
153  Maria Angela Ferreira dos Santos Barros 2014 
154  Maria Aparecida Costa 2013 
155  Maria Aparecida Serapião Teixeira 2014 
156  Maria Auxiliadora de Almeida Cunha Arantes 2014 
157  Maria Bernarda da Silva Neves 2014 
158  Maria Carmozita Moreira dos Santos 2014 
159  Maria Cristina de Oliveira Ferreira 2014 
160  Maria Cristina de Oliveira Ferreira 2014 
161  Maria Dalva Leite de Castro de Bonet (parte 1) 2014 
162  Maria Dalva Leite de Castro de Bonet (parte 2) 2014 
163  Maria Isabel Camargo Régis 2013 
164  Maria Lecticia Ligneul Cotrim 2013 
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165  Maria Lúcia Alves Ferreira 2014 
166  Maria Lúcia Cunha de Carvalho 2014 
167  Maria Sallas Dib 2013 
168  Marilia Carvalho Guimarães 2014 
169  Marlene de Souza Soccas 2013 
170  Maurice Politi 2013 
171  Messias Gomes Chaves 2013 
172  Miguel Elosua Rojo 2013 
173  Miguel Golçalves Trujillo Filho 2014 
174  Milton Coelho de Carvalho 2014 
175  Myrthes Maria Veja de Mattos 2014 
176  Narciso Pires 2014 
177  Nei Sousa Melo 2013 
178  Neusa Ferreira de Souza 2014 
179  Noracy Ruiz de Souza 2014 
180  Olderico Campos Barreto 2014 
181  Olivier Negri Filho 2014 
182  Osni Geraldo Gomes 2013 
183  Otacílio Guimarães Cecchini 2014 
184  Otto Brockes 2013 
185  Ottoni Guimarães Fernandes Júnior 2012 
186  Paulo Antônio de Paranaguá 2013 
187  Paulo Ayres Mattos 2013 
188  Paulo Cannabrava Filho 2014 
189  Paulo de Tarso Venceslau 2014 
190  Paulo José de Lima 2014 
191  Paulo Roberto de Magalhães 2013 
192  Pedrina José de Carvalho 2014 
193  Pedro Penteado do Prado 2014 
194  Pedro Pereira do Nascimento 2014 
195  Pedro Wilson Guimarães 2014 
196  Raphael Martinelli 2014 
197  Raquel Felau Guisoni 2014 
198  Raul Ellwanger e Ubiratan de Souza 2013 
199  Regina Elza Solitrenick 2014 
200  Renato Leonardo Martinelli 2013 
201  Renato Leonardo Martinelli 2013 
202  Rianete Lopes Botelho 2014 
203  Rita Maria de Miranda Sipahi 2013 
204  Robêni Baptista da Costa 2014 
205  Roberta Romaniolo de Mattos 2014 
206  Roberto Caielli 2014 
207  Ronald Santos Barata 2014 
208  Rosa Maria Barros dos Santos 2014 
209  Rosalice Magaldi Fernandes 2014 
210  Rosalina de Santa Cruz Leite 2014 
211  Rose Lacreta 2014 
212  Rosemary Nogueira 2013 
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213  Rubens Menzen Bueno 2013 
214  Sandoval Gomes Feitosa 2012 
215  Sônia Maria de Arruda Beltrão 2014 
216  Takao Amano 2013 
217  Tânia Marins Roque 2014 
218  Tania Regina Rodrigues Fayal de Lyra 2014 
219  Thereza Ferraz 2013 
220  Therezinha de Godoy Zerbini 2014 
221  Thomas Maack 2013 
222  Toshio Kawamura 2014 
223  Valdomiro de Lima Almeida 2014 
224  Valdomiro de Oliveira Santos Filho 2013 
225  Valeska Peres Pinto 2014 
226  Vânia Amoretty Abrantes 2014 
227  Vera Vani Alves de Pinho 2013 
228  Vilma Amaro 2013 
229  Vilma Aparecida Barban 2014 
230  Waldyr Ferreira de Almeida 2013 
231  Zenaide Machado de Oliveira 2014 
232  Zenaide Machado de Oliveira e Antônio Carlos Machado 2014 
233  Zwinglio Mota Dias 2013 
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ANEXO C - Relação dos depoimentos utilizados para o Corpus AG 

 
DEPOENTE FUNÇÃO 

DURANTE A 
DITADURA 

LOCAL DA 
OITIVA 

DETALHES RELEVANTES 
DO DEPOIMENTO 

Alcides Singillo Policial civil São Paulo Atuou no DOPS 
Aluísio Madruga de 
Moura e Souza 

Militar Brasília Fala do Araguaia e cita José 
Genuíno 

Álvaro de Souza Pinheiro Militar Rio de Janeiro Disse que não achariam corpos 
de desaparecidos 

Amador Navarro Parra Agente 
institucional 
civil 

São Paulo Cita o esquadrão da morte, 
Febraban. Fala da prisão de 
José Dirceu 

Anísio Coutinho Militar Porto Franco, 
MA 

 

Antônio Anastácio Maciel Agente 
institucional 
civil  

Belo 
Horizonte 

 

Antônio Augusto Mendes 
de Matos 

Militar Brasília  

Antônio da Motta Paes 
Junior 

Coronel Rio de Janeiro  

Carlos Orlando Fonseca 
de Souza 

Militar Brasília Advogado da União 
aposentado. Atuou no 
Araguaia 

Carlos Sergio Maia 
Mondaini 

Militar Brasília Não responde às perguntas 

Celso Lauria Coronel do 
exército 

Rio de Janeiro Não responde às perguntas 

Celso Seixas Marques 
Ferreira 

Militar Rio de Janeiro Chama de Comissão da 
Calúnia e só responde a 
perguntas sobre ele. 

Claudio Antônio Guerra  Agente 
institucional 
civil 

Brasília Conta muitas coisas. Foi preso, 
tornou-se pastor, escreveu um 
livro com várias denúncias 
sobre a ditadura 

Vitória 
Brasília 

Claudio Vallejos Oficial das 
forças armadas 
da argentina 

Brasília 
(Depoimento 
tomado pela 
CNV e MPF) 

Era agente de contra 
inteligência na Argentina. 
Cumpre pena no Brasil por 
estelionato 

Firmino Peres Rodrigues  Militar Porto Alegre Foi delegado regional no Rio 
Grande do Sul Porto Alegre 

Deoclecio Paulo Capitão Brasília  
Dirceu Gravina Militar São Paulo Atuou no DOPS. Saiu do 

exército e hoje é delegado de 
polícia Civil 

Edgar Fuques Agente 
institucional 
civil  
 

Brasília Delegado de Polícia Federal. 
Depôs como testemunha 

Eudantes Rodrigues de 
Farias 

Soldado Brasília  



221 
 

Euler Moreira de Moraes Militar Rio de Janeiro Foi da Polícia do Exército. 
Fala das pressões que os 
militares sofriam 

Felix Freire Dias Militar 
 

Brasília Contestou várias denúncias de 
Paulo Malhães 

Francisco Fernandes 
Quadra 

Militar 
 

Brasília  

Gerci Firmino da Silva Militar 
 

Brasília Trabalhou como infiltrado no 
Araguaia 

Gilberto Airto Zenkner Coronel Brasília Diz não ter nada a declarar 
Harry Shibata Agente 

institucional 
civil 

São Paulo Trabalhava como Médico 
Legista 

Homero Cesar Machado Militar São Paulo  
Idyno Sardenberg Militar Rio de Janeiro Atuou no Araguaia 
IrineuAlbuquerque Militar São Paulo Respostas evasivas 
Jacy Oschsendorf e Souza Capitão  Rio de Janeiro Diz não ter nada a declarar 
Jair Arvelos Rosa Militar Belo 

Horizonte 
Era datilógrafo 

Jamiro Francisco de 
Paula 

Cabo do 
exército 

Brasília Fala sobre a Casa Azul, de 
Marabá.  

JesséLuiz Militar Brasília Atuou no Araguaia 
Joao Alves Souza Segundo tenente 

reformado da 
polícia militar  

Goiânia Conta muitas coisas, mas de 
forma um pouco fantasiosa. 
Fala de Dilma 

Joao Santa Cruz 
Sacramento 

Institucional 
militar 
 

Belém Atuou no araguaia 
 

Jorge Jose de Carvalho Brigadeiro 
reformado 

Rio de Janeiro 
 

Negou a versão da morte de 
Stuart Angel segundo a qual 
ele foi amarrado ao 
escapamento da viatura. Fala 
do sequestro do caravelle da 
Cruzeiro do Sul 

Jose Antonio Nogueira 
Belham 

Militar 
 

Brasília Nega tudo: “Nunca soube. 
Nunca vi. Nunca fui lá.” 

Jose Barros Paes Militar São Paulo Fala de Vladimir Herzog 
Jose Paulo Bonchristiano Policial militar São Paulo  
Josmar Bueno Policial civil São Paulo Policial do DOPS 
Julio de Sa Bierrenbach Almirante Rio de Janeiro 

 
Fala sobre o episódio do 
Riocentro 

Jurandyr Ochsendorf e 
Souza 

Capitão Rio de Janeiro 
 

Diz não ter nada a declarar 

Luciano Jose Marinho de 
Melo 

Sargento 
reformado 

Rio de Janeiro  

Lucio Valle Barroso Capitão da 
aeronáutica 

Rio de Janeiro  

Luiz Mario Valle Correia 
Lima 

Coronel Rio de Janeiro  

Mario Ronald Neira 
Barreiro 

Agente 
institucional 
civil 

Porto Alegre Uruguaio, diz ter participado 
da operação para matar João 
Goulart. Cumpre pena no 
Brasil e será extraditado 
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Marival Chaves Dias do 
Canto  

Militar  
 

Brasília Deixou o Exército em 1985. 
Prestou 4 depoimen tos, muito 
relevantes. 
Trabalhou no DOI-CODI, 
afrmou que o Coronel Ustra 
torturava 

Brasília 
Brasília 
Brasília 

Mauro Magalhaes Agente 
institucional 
civil      

Rio de Janeiro Atuou como Delegado 
Regional de Petrópolis quando 
foi criada a chamada Casa da 
Morte 

Nelson da Silva Machado 
Guimaraes 

Militar 
 

Rio de Janeiro 
 

 

Nilton Albuquerque 
Cerqueira 

General Rio de Janeiro  
 

Atuou no Araguaia 

Rio de Janeiro  
 

Nesse depoimento, disse não 
ter nada a declarar 

Otavio Rainolfo da Silva Militar Foz do Iguaçu Trabalhou infiltrado 
Paulo Malhães Militar Rio de Janeiro 

 
Assumiu torturas. Disse que 
falava por “parábolas”. Morreu 
1 mês depois, possivelmente 
assassinado. 

Pedro Ivo Moezia de 
Lima 

Coronel 
reformado do 
exército 

Brasília Hoje é advogado. Leu uma 
nota longa no início.Usou 
linguagem chula e palavrões. 
Xingou Lula e o PT. 

Roberto Amorim 
Goncalves 

Militar  
 

Brasília Atuou no Araguaia. Há uma 
discussão entre ele e os 
membros da CNV 

Roberto Artoni Militar (oficial 
do exército) 
 

São Paulo Atuou na Polícia do Exército 

Silvio Giglioli Militar São Paulo Trabalhou na OBAN e no DOI 
em SP 

Ubirajara Bezerra da 
Costa 

Policial militar Brasília Fala da prisão de um casal de 
argentinos pela PRF. Cita a 
morte de Rubens Paiva 

Rio de Janeiro  

Valter da Costa 
Jacarandá 

Coronel 
reformado do 
corpo de 
bombeiros 

Depoimento 
tomado pela 
Comissão da 
Verdade do 
Rio de Janeiro 

O depoimento foi aberto com 
uma longa fala do Jornalista 
Álvaro Caldas, que disse ter 
sido torturado pelo depoente e 
queria falar em sua presença 

Wilson Luiz Chaves 
Machado 

Coronel 
reformado do 
exército  

Rio de Janeiro Não há depoimento, apenas 
conversa entre a Comissão e o 
advogado do coronel, que fala 
um pouco ao final, mas não 
quer depor. 

Zilson Luiz Pereira da 
Cunha 

Brigadeiro 
reformado  

Rio de Janeiro Pilotou aviões com destino ao 
Chile, Argentina, Paraguai 
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ANEXO D – Lista de sites gerada pelo programa BootCat 
 
http://academiabrasileiradecinema.com.br/site/index.php?option=com_content&task=view&id=911&l
imitstart=3 
http://acervo.estadao.com.br/noticias/topicos,ditadura-militar,875,0.htm 
http://adireitabrasileira.blogspot.com/2013/03/os-mortos-pelos-terroristas-no-regime.html 
http://adireitabrasileira.blogspot.com/2013/09/no-brasil-tem-guerrilha.html 
http://adireitabrasileira.blogspot.com/2014/08/grupo-terrorista-exibe-video-em-que.html 
http://adrianovincler.blogspot.com.br/2010/08/globo-tenta-o-golpe-da-dilma-terrorista.html 
http://adrianovincler.blogspot.com/2010/08/globo-tenta-o-golpe-da-dilma-terrorista.html 
http://advivo.com.br/blog/marcos-doniseti/a-luta-armada-contra-a-ditadura-militar-foi-mais-
importante-do-que-se-pensa 
http://ahistoriadaditadura.blogspot.com.br/2011/10/ditadura-militar.html 
http://albertocohenfilho.blogspot.com.br/2013/09/o-comunismo-no-brasil-e-o-gramscismo.html 
http://allanlopesdossantos.com/2014/10/31/coronel-do-exercito-brasileiro-e-maduro 
http://aluizioamorim.blogspot.com.br/2013/01/livro-revela-luta-dos-militares-contra.html 
http://aman75-83.com.br/2014-mar-31.php 
http://amarcbrasil.org/tortura-era-praticada-antes-da-luta-armada-na-ditadura-militar-segundo-
comissao-da-verdade 
http://amazonia.org.br/tag/regime-militar 
http://antiforodesaopaulo.blogspot.com.br/2009/05/o-politicamente-correto-guerrilha.html 
http://antoniofcardoso.blogspot.com.br/2015/09/triplice-poder-comunista-no-brasil-o.html 
http://apaginavermelha.blogspot.com.br/2012/11/brasil-pedofilia-e-ditadura-militar.html 
http://apaginavermelha.blogspot.com.br/2013/07/brasil-bolsonaro-um-patriota-de-araque.html 
http://apublica.org/2013/02/qual-papel-chefao-futebol-brasileiro-assassinato-de-herzog 
http://apublica.org/2013/04/para-justificar-assistencia-militar-a-ditadura-eua-diziam-tortura-era-
excecao 
http://arte.folha.uol.com.br/especiais/2014/03/23/o-golpe-e-a-ditadura-militar 
http://artigos.gospelprime.com.br/eua-traem-militares-protegeram-brasil-ameaca-comunista 
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