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DEEL 1: Inleiding 

 

 

Brazilië is capoeira, samba, Copacabana, Ronaldinho en Lula. Weinig mensen, en vooral de 

jongere generaties, associëren Brazilië nog met een meer dan twintig jaar lange dictatuur, met 

foltering, desaparecidos, clandestiene vluchtelingen en guerrilla‟s. Chili en Argentinië wel; 

Pinochet enzo, maar Brazilie?  

Het is typerend voor mijn onderwerp. De dictatuur in Brazilië lijkt een vergeten dictatuur. 

Ook in Brazilië zelf was het lang een stil, ver regime waar niet over gesproken werd. De 

verwerking van de dictatuur is echter ook nu nog een kwestie die onder de oppervlakte 

sudderend en af en toe oplaaid. Het is een lange en uitputtende strijd geweest tussen botsende 

geheugens van slachtoffers en daders in een apathische samenleving, en met nieuwe 

democratische instituties die het verleden als irrelevant beschouwden. Het verleden kan echter 

nog erg aanwezig zijn, zelfs als het niet aanwezig is op de politieke agenda.  

In mijn onderzoek zal ik de Braziliaanse omgang met het verleden van de dictatuur 

bestuderen. De manier waarop een samenleving omgaat met een moeilijk verleden wordt door 

zeer uiteenlopende factoren bepaald waaronder; de specifieke historische condities en 

ontwikkeling, de aard van de repressie en van het autoritaire regime en hun erfenissen; ook 

het transitieproces zelf is van invloed. Daarbij zijn er nog verschillende politieke, 

maatschappelijke, institutionele en legale factoren bijvoorbeeld de ontwikkeling van de 

civiele samenleving. Het verleden wordt eveneens tegelijk herwerkt door verschillende 

groepen die er elk een andere betekenis aan hechten. Tegengestelde belangen kunnen leiden 

tot strijdende geheugens. Een gevolg hiervan is dat elk land een unieke dynamiek creëert 

waarbij de uitkomst, ook voor de verschillende actoren zelf, nooit helemaal zeker is. 

Daarom zal ik met het bovenstaande zoveel mogelijk trachten rekening te houden bij mijn 

analyse. In functie van mijn onderzoek zal ik daarom ook naar een aanvullend evenwicht 

zoeken tussen enerzijds een analyse vanuit historisch sociologisch/politieke invalshoek, en 

anderzijds het bestuderen van de sociale dimensie van de “politics of memory”.In het verdere 

onderzoek zal ik me hiervoor baseren op de de definitie van de Brito, González Enríquez en 

Aguilar: “It can be said that politics of memory is two things. Narrowly conceived it consists 

of policies of truth and justice in transition (official or public memory) more widely conceived 
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it is about how a society interprets and appropriates its past, in an ongoing attempt to mould 

its future  (social memory)
 
“.

1
  

De Braziliaanse omgang met het verleden is in grote mate gedetermineerd door de blanke 

amnestiewet van 1979 die ook nu nog in Brazilië verdeelde gevoelens oproept bij zowel het 

legere als de slachtoffers en hun verwanten. Het woord amnestie wordt geconoteerd aan 

pardon; vergeving. Het heeft echter verschillende betekenissen: 

Amnestie komt van het latijns amnestie, van het Griekse amnèstia, het vergeten. 

Amnesie  komt van het latijns amnesie, van het Grieks amnèsia, het vergeten zijn. 

Anamnese komt van het latijns anamnesis, Grieks anamnèsis, het zich weer te binnen 

brengen/schieten.
2
 

Het Braziliaanse verwerkingsproces wordt bepaald door de strijd om de interpretatie van 

amnestie als vergeten, vergeven of herinneren. De verschillende actoren ontwikkelen in de 

loop van de transitie elk bewust of onbewust een eigen geheugen en discours volgens een 

bepaald tijdsconcept waarmee ze de strijd om het verleden kracht bij zetten.  

Voor mijn onderzoek heb ik me laten inspireren door Berber Bevernage‟s doctoraat “We 

victims and survivors declare the past to be in the present” Time, Historical (in)justice and the 

irrevocable.” en bovenal heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de alternatieve chronosofie en 

de tijdsconcepten die hij conceptualiseerde die ik zal toepassen om de politics of memory in 

Brazilië te lieren aan de context van een politics of time. Het is echter noodzakelijk om eerst 

Bevernage‟s theorie te schetsen. Daarom volgt nu een zeer vereenvoudigde versie. 

 

Bevernage‟s centrale probleemstelling was het bestuderen van de “[…] the function history, 

or rather of modern historical discourse in the field of transitional justice from the 

perspective of a politics of time- a politics which takes the temporal structures of social 

practices as the specific objects of its transformative intent.‖
3
 Meer bepaald onderzocht hij 

het gebruik en de functie van modern historisch discours (hierna gerefereerd als MHD) en 

haar ethische gevolgen in de waarheidscommissies van Zuid-Afrika, Sierra Leone en 

Argentinë. Bevernage vertrekt vanuit het conflict tussen twee concepten van tijd, de “tijd van 

de jurisdictie” en de “tijd van de geschiedenis”. Het discours van de eerste gaat uit van een 

“reversible time” waarbij misdaden als waren ze “aanwezig” kunnen gecompenseerd, 

                                                 
1
 de Brito, B., Carmen González Enríquez en Paloma, eds., The Politics of Memory.Transitional Justice in 

Democratizing Societies, (Oxford, Oxford University Press, 2006), pp. 37- 38. 
2
 Van Dale Groot woordeboek der Nederlandse taal versie 1.0 Basis op basis van de dertiende uitgave. 2000 Van 

Dale Lexicografie BV, Utrecht/Antwerpen 
3
 Bevernage, Berber, “We victims and survivors declare the past to be in the present. Time, Historical (in) justice 

and the Irrevocable”, (doctraatsproefschrift, Universiteit Gent, 2009), p 23 
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herroepen of “omgekeerd” worden door het passende vonnis en straf. Daartegenover staat de  

“irreversible time of history” dat wordt omschreven als “History works with what has 

happened now and is irretrievably gone. It stresses the arrow of time, thinks of time as 

fundamentally irreversible time and forces us to recognise the dimensions of absence and 

inalterability of the past.”
4
 De onomkeerbare tijd van de geschiedenis vormt echter problemen 

voor het concept van de tijd van jurisdictie omdat deze nooit snel genoeg het geleden onrecht 

volledig kan terugdraaien, en dus ongedaan maken, doordat de misdaad altijd al gedeeltelijk 

door het verleden zal zijn ingehaald. 
5
 Bevernage bekritiseert echter ook de onomkeerbare tijd 

van de geschiedenis en haar ge(mis)bruik in het modern historisch discours die bepaalde 

ethische consequenties kunnen vertonenen. Dit door het in vraag stellen van de “absolute 

breuk tussen het heden en verleden en het bestaan van deze tijdsdimensies als strikt 

gescheiden entiteiten.”
6
 ―Does the time of history not overstate the absence of the past? Does 

it not neglect dimensions of persistence or haunting presence of the past and its 

injustices?The emphasis on the absence and irreversibility of past injustice endows the time of 

history with something uncomfortable, something unjust, and something unacceptable in a 

moral sense‖
7
 Dit idee van de aanwezigheid van een spokend en constant verleden in 

postconflictgebieden heeft zich trouwens de laatste deccenia wijdverspreid in het academisch 

milieu en daarbuiten.
8
 

Om dit spokende, aanwezige verleden haar plaats te laten naast het “aanwezige heden” van de 

omkeerbare tijd van jurisdictie en het “afwezige verleden” van de tijd van geschiedenis 

gebruikt hij een alternatief tijdsconcept namelijk; “the irrevocable time” (de onherroepelijke 

tijd). De onherroepelijke en onomkeerbare tijd bestaan naast elkaar, in een zelfde 

“tijdsproces”, als verschillende ervaringen van een verleden dat niet kan ongedaan worden.
9
 

De onomkeerbare tijdservaring refereert aan een melancholisch, nostalgisch gevoel bij een 

onvermijdelijk voorbijgaand, wegvloeiend verleden. Het onherroepelijke gaat daarentegen 

samen met heftige gevoelens van schaamte, wanhoop en zelfs wraak door een voortdurend, 

aanhoudend en zwaar verleden dat daardoor blijft kleven aan het heden.
10

 Door te refereren 

aan het spokend verleden in het heden daagt het onherroepelijke de onomkeerbare “time of 

                                                 
4
 Bevernage “ We victims and survivors declare the past to be in the present”, p. 3 

5
 Bevernage, “We victims”. pp. 3-5 

6
 Ibid.p 9 

7
 Ibid. pp 3-5 

8
 Ibid. p 25 

9
 De tijdsconcepten van het onherroepelijke en het onomkeerbare  zijn geconceptualiseerd door de Franse 

filosoof Vladimir Jankélévitch in zijn “irréversible et la nostalgie.” Paris Flammarion, 1974.  
10

 Ibid. p. 6 , geciteerd uit Vladimir Jankélévitch in zijn “irréversible et la nostalgie.” Paris Flammarion, 1974 p 

212-213. 
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history” en haar concept van het afwezige, verwijderde verleden uit, door het verbreken van de 

noodzakelijke “tijdsafstand” tussen heden en verleden,
 11

 centraal voor het onomkeerbare. 
12

 

Met het onherroepelijke biedt Bevernage een alternatieve chronosofie voor zowel de 

onomkeerbare tijd van geschiedenis als de omkeerbaarheid van jurisdictie en wordt 

plaatsgelaten aan het “aanwezige verleden.” Bevernage concludeert in zijn besluit dat het 

onherroepelijke hierbij bepaalde valse premissen ontmaskert waar historische justitie al te 

vaak van vertrekt op die manier dat. 

"het onherroepelijke, door te wijzen op het verleden in het heden en de overgewaardeerde 

ontologische oppositie van het verleden en heden te bekritiseren, zo ook de zogezegde 

inferioriteit van het verleden ontkracht die de ongelijke relatie determineert tussen enerzijds 

bekommernis om historisch onrecht en anderzijds ethische waarden gericht op het heden en 

toekomst.‖ Deze argumentatie van het moeten kiezen tussen een levend heden en een dood en 

afwezig verleden wordt door daders van historisch onrecht vaak gebruiken om te ontsnappen 

aan acountability.
1
 

Berber Bevernage bekritiseert het gebruik van het onomkeerbare in het modern historisch 

discours (MHD): ―Instead of being a neutral analythical frame, I will argue, MHD and its 

specific concept of time are actually performative. With this I mean that history not only uses 

language to describe or make truth claims about reality […] but that its discourse also 

produces substantial socio-political effects and that it partly brings into being the state of 

affairs it pretends merely to describe […].”
13

 ―[…] MHD tends to produce significant 

sociopolitical effects. MHD‘s performativity manifests itself as a tendency to restore or create  

a rupture between past and present by re-enforcing or imposing a sence of temporal 

―distance‖, but occasionally it also turns MHD into an ―allachronic‖ practice that 

symbolically allocates people in time and stamps them as living achronims.‖
14

 

Anders verwoord kan modern historisch discours bewust gebruikt worden als mechanisme in 

een ”politics of time” om het onherroepelijke verleden te transformeren in een onomkeerbaar 

verleden. Met als doel de constructie van een simultaan of hedendaags heden zonder spoken 

uit het verleden.
15

“So history does not provide historical continuity but is used to provoke a 

radical historical discontinuity”
16

 De nadruk op de breuk heden/verleden kan ook positief 

gepercipieerd worden in die mate dat zij “nieuwe regimes ontlasten van historische schuld en 

                                                 
11

Ibid. pp. 316-317 
12

Ibid. pp 5-9 
13

Ibid. p. 29 
14

 Ibid. p.312 
15

Ibid. p.162 
16

Ibid.  
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helpen met het claimen van een nieuwe identiteit”.
17

 Bevernage concludeert hierbij dat het 

MHD en de irrevocable tijd historisch constructies zijn die nooit ethisch neutraal zijn en uit 

zijn analyse van waarheidscommissies blijkt dat het gebruik van MHD weerstand kan 

oproepen van zij die het verleden niet achter zich willen laten.
18

 

 

Probleemstelling, structuur en methodologie. 

In mijn onderzoek zal ik aldus gebruik maken van Bevernages theorie bij het analyseren van 

het verwerkingsproces en de strijd tussens de geheugens, de strijd tussen amnestie als amnesie 

en amnestie als anamnese. Vanwege de unieke context van de Braziliaanse dictatuur, de 

eropvolgende transitieperiode en het belang van de blanke amnestie was ik gedwongen mezelf 

de academische vrijheid toe te eigenen van Bevernage‟s theorie en concepten in alle 

eerlijkheid vrij ruim te interpreteren en (royaal) toe te passen op de Braziliaanse casus. Het is 

echter niet mijn bedoeling een uitgebreid geschiedfilosofisch onderzoek te voeren. De theorie 

zal daarom ook meer de functie van innemen van een richtinggevend kader in een 

multicomplex historisch landschap, dan van een theoretisch dogma. Vooral zal ik trachten de 

dynamiek in de Braziliaanse samenleving tussen de sociale en politieke actoren en instituties 

in de strijd om het geheugen weer te geven. Ik ga hierbij kijken in welk mate men “politics of 

time”, en vooral dan het modern historisch discours gaat ge(mis)bruiken in de “politics of 

memory” met betrekking tot het verleden van de dictatuur. Ik hergebruik hiervoor de definitie 

uit Bevernage‟s doctoraat van “politics of time‖: ―a politics which takes the temporal 

structures of social practices as the specific objects of its performative (or preservative) 

intent.”
19

 Daarbij ga onderzoeken of er al dan niet sprake is van een beleving van het 

onherroepelijk verleden in de samenleving of bij bepaalde groepen, in welke mate deze zal 

botsen met de gedwongen oplegging van het onherroepelijke verleden en wat de ethische 

consequenties hiervan zijn. Aangezien ik hier niet direct aanwijzingen voor heb gevonden, 

ben ik niet ingegaan op de potentiële ontwikkeling van het spectrale in het onherroepelijk bij 

de slachtoffers en familieleden in Brazilië. Een verklaring kan zijn dat de slachtoffers en 

familieleden in vergelijking met de buurlanden kleinere en geïsoleerde groep vormden die  

een, weliswaar kritische, maar essentieel cooperatieve houding hadden tegenover de niuewe 

democratische overheid. 

                                                 
17

 Ibid. 
18

 Bevernage analyseert het verzet tegen de introductie van MHD in de waarheidscommissies en de transitional 

justice context van Argentinië, Zuid-Afrika en Sierra Leone. Ibid. p.31 
19

 Ibid. p 23. Naar een definitie van Peter Osborne, geciteerd uit Peter Osborne, in: Osborne P., The Politics of 

Time. Modernity and Avant-Garde, New York, 1995, p.xii. 
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Zoals gezegd zullen in de analyse verschillende historisch sociologische en politieke factoren 

worden opgenomen en benadrukt, in die mate dat deze volgens mijn inzien belangrijk zijn 

voor het algemeen begrip en de verdere historisch analyse.  

Daarom zal ik in het eerste geschiedenisdeel bijvoorbeeld ook enkele tendensen in de aanloop 

naar de coup toe schetsen. Ook zal veel aandacht gaan naar de aard van de dictatuur zelf, naar 

het ideengoed van de militairen (de Nationale Veiligheids), de interne machtstrijd tussen de 

gematigde en radicalere fractie binnen het leger, de reactie van de Braziliaanse samenleving 

en de oppositie. Het tweede deel zal uitgebreid focussen op  de repressie zelf omdat ik van 

mening ben dat een analyse hiervan noodzakelijk is om de herinneringen aan de repressie 

beter te doorgronden. Daarom zal onder andere ingegaan worden op de ontwikkeling van het 

veiligheidsappraat, de guerrilla‟s, de verdwijningen, folterpraktijken,… 

In het volgende deel wordt de transitie uitvoerig besproken aangezien deze in belangrijke 

mate de “Nieuwe Republiek van Brazilië” zal determineren, zeker gedurende het eerste 

decennium, en dus ook het beleid dat gevoerd wordt met betrekking tot de omgang met het 

geheugen. Er wordt veel aandacht besteed aan de opkomst van de oppositie en de opgang van 

de amnestiebeweging, en de wet zelf, en de beweging voor democratie waarbij de 

verschillende articulaties van het repressieve verleden ook ook besproken worden. In het 

volgende deel wordt de strijd om het geheugen en het gebruikte discours verder geschetst. 

Ook wordt aandacht gegeven aan de erfenissen van het autoritarisme in de vorm van een 

doorgaande straffeloosheid en het ontstaan van een anti-mensenrechtencultuur. Vervolgens 

wordt ook de gewijzigde mentaliteit van de staat tegenover de repressie beschouwd met onder 

andere aandacht voor de eerste reparatieprogramma‟s. 

Mijn onderzoek is vooral gebaseerd op wetenschappelijke literatuur. Er zijn in vergelijking 

met de buurlanden nauwelijks Engelstalige documenten te vinden. Ook de zoektocht naar 

Braziliaanse bronnen verliep aanvankelijk zeer moeizaam. De meeste bronnen die direct over 

de verwerking van het verleden gaan, zijn dan ook vrij recent. Vaak zijn ze juridisch van aard 

en analyseren ze vanuit dit perspectief de amnestiewet. Bronnen over de dictatuur hebben 

vaak het leger als onderwerp. Daarnaast heb ik echter ook documenten en teksten van 

mensenrechtenorganisaties, kranten en magazines gebruikt. Het internet was eveneens een 

dankbare bron van de meest uiteenlopende documenten. De conclusies die ik trek zijn vooral 

gebaseerd op bestaand onderzoek. Het potentiele vernieuwende van mijn onderzoek ligt, denk 

ik, in de toepassing van Bevernage‟s chronosofie op de casus van amnestie. 
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DEEL 2: Van de aanloop tot in het centrum van de 

dictatuur  

1. Inleiding 

 

In dit deel schets ik een historisch beeld van Brazilië van 1870 tot het hoogtepunt van de 

dictatuur in de jaren 1970. Bedoeling is te starten met de periode die aan de dictatuur vooraf 

gaat. Immers zo kan ik het waarom van (het ontstaan) van de dictatuur verklaren. Niet alle 

aspecten van de dictatuur zullen even diepgaand besproken worden. Accenten zullen gelegd 

worden op die elementen en verhaallijnen die belangrijk zijn voor het verdere onderzoek. De 

cruciale feiten in verband met de uitwassen van de dictatuur (de repressie en de 

mensenrechtenschendingen) worden in Deel 2 diepgaander beschreven. 

 

―A good way of grasping how the military regime changed over time is to divide its 21-year 

life span into three phases – even though any such procedure is arbitrary and open to debate. 

The first phase extends from the 1964 coup to the Institutional Act Number 5, of December, 

1968, encompassing the entire term of General Castelo Branco and the beginning of General 

Costa e Silva‘s term. In these years, officers with a more radical orientation (―hard-liners‖) 

gradually gained power and pushed for the continuation of the military regime and for the 

adoption of more repressive measures, eventually outcompeting the politically more moderate 

officers (―soft-liners‖). It does not mean that the moderate-oriented officers were politically 

―liberals‖. They were authoritarians as well, but in relation to the hard-line orientation, they 

were less radicals and defended a shorter stay in power and a less profound intervention into 

Brazilian society.  

The second phase covers what came to be known as the ―anos de chumbo‖ (literally,―lead 

years‖, meaning ―heavy years‖) of contemporary Brazilian history, from 1968 to 1974. 

This period includes the end of Costa e Silva‘s term, the Military triumvirate (Junta Militar) 

that for three months ruled the country after his impeachment (due to health reasons) and the 

whole of General Médici‘s term. Repression was at its most aggressive. ―Hard-liners‖ 

exercised power in a virtually uncontested fashion. 

Finally, the third phase was opened by the inauguration of General Ernesto Geisel, who rose 

to power with a project to liberalize the regime, in a ―slow, gradual and safe‖ (―lenta, 

gradual e segura‖) manner, to quote his own words. Although Geisel employed authoritarian 
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measures against the opposition many times, he controlled ―hard-liners‖ inside the Armed 

Forces and was the only president who managed to choose his own successor –João 

Figueiredo, who concluded the political transition and transferred power to a civilian 

president, in 1985‖.
20

 

 

2. Achtergrond en aanloop voor de coup van 1964 

2.1 Inleiding 

Voor de periode tot de coup van 1964 zal ik vooral de rol en geschiedenis van het leger in 

Brazilië bespreken. Dit om het ontstaan van een militaire traditie van interventionisme in 

Brazilië historisch te kaderen. Zo zullen bepaalde tendensen binnen het militaire denken 

geschetst worden die later belangrijk zijn in de verdere ontplooiing van de dictatuur. In het 

hoofdstuk over de verwerking van het verleden zal ik trouwens naar dit onderdeel verwijzen 

voor het vinden van een belangrijke verklarende factor. Ook de evolutie van het politiek 

stelsel zal geschetst worden. Het is echter niet mogelijk om hier zeer diep op in te gaan noch 

is het mijn bedoeling de verschillende theoriën rond het ontstaan van militaire dictaturen te 

gaan vergelijken met de Braziliaanse casus of tot op het bot te delven naar de ware oorzaken 

en welke zwaarder doorwegen dan de andere. Er is hierrond al zeer veel onderzoek gebeurd 

en er zijn verschillende visies die vaak herleid kunnen worden tot de klassieke historisch 

“structuur versus actoren” discussies. Ook is er veel onderzoek gedaan naar buitenlandse 

(Amerikaanse) inmenging in de coup maar dit zal eveneens slechts terloops vermeld worden.  

2.2 Militaire traditie van interventionisme in Brazilië 

Een eerste verklaring voor de coup kan worden gevonden in het gradueel ontstaan van een 

militaire traditie van interventionisme in Brazilië, dit samenhangend met de ontwikkeling van 

nieuwe aspecten in het militair denken die de rol van het leger zelf herdefinieert.  

In principe moet men hiervoor teruggaan naar het jaar 1870, het einde van de oorlog van 

Paraguay tegen een coalitie van Brazilië, Argentinië en Uruguay. Deze “Oorlog van de 

Drievoudige Alliantie” (1865-1870) was een van de bloedigste en grootste oorlogen uit de 

Zuid-Amerikaanse geschiedenis. Hoewel de moeizame overwinning voor Brazilië en haar 

                                                 
20

 Castro, Celsus. “The military and politics in Brazil: 1964-2000.” (Working paper 10, University of Oxford 

Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, 2000), p.3-5 

http://www2.brazil.ox.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0019/9424/celso10.pdf 
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alliantie was, verloor het keizerrijk Brazilië vanwege de 33 000 doden zowel internationaal 

als bij de eigen publieke opinie aan krediet.
21

 Ook het leger voelde zich in de steek gelaten en 

verraden door de keizer toen bleek dat na de oorlog de verwachtingen niet werden ingelost.
22

 

Vooral de onvolledige uitbetaling van de soldijverhogingen zat de militairen hoog, maar ook 

een eventuele inzet bij slavenopstanden werd in vraag gesteld. Het leger werd zich namelijk 

bewust van zijn eenheid en verantwoordelijkheid als organisatie en ging zich vereenzelvigen 

met bewuste, niet-corrupte burgers. Anderzijds ontstond er eveneens een eerste vorm van 

professionalisering van het leger, door de hervorming van de Academia Militar, de oprichting 

van nieuwe opleidingscentra en de opening van een Clube Militar in 1887, die zich al snel als 

een drukkingsgroep profileerde. Dit alles en de invloed van het positivisme zorgde ervoor dat 

het republikeinse idee steeds meer ingang vond bij de strijdkrachten.  

Uiteindelijk zette een militaire staatsgreep eind november 1889 keizer Pedro II af, wat het 

begin inluidde van de oligarchische Oude Republiek (1889-1930).
23

 Gedurende de volgende 

decennia bleek de militaire coup al snel geen eenmalige jeugdzonde van de Braziliaanse 

republiek. Integendeel, militaire interventies volgden elkaar op: in 1930 werd president 

Washington Luís afgezet; in 1945 zette het leger dictator Getùlio Vargas aan de kant; in 1954 

was er de crisis die Vargas tot zelfmoord dreef en in 1955 generaal Lott‟s coup “ter 

verdediging van de legaliteit”, namelijk toen Kubitsschek tot president verkozen werd zonder 

absolute meerderheid.
24

 

Het leger nam met deze interventies de keizerlijke rol van poder moderador (gematigde 

macht) over en zag zichzelf als verantwoordelijk voor het garanderen van de integriteit en de 

constitutionele legitimiteit van de natie tegen zowel buitenlandse, als binnenlandse 

bedreigingen.
25

 Dit laatste, meer bepaald de nadruk op binnenlandse veiligheid, wees op een 

belangrijke verandering in het militaire denken en ontstond als reactie op verschillende 

binnenlandse rebellieën. Die lokale en regionale rebellieën zijn de reden waarom tijdens de 

oude republiek de militaire interventies dan ook meestal beraamd werden in opdracht van de 

                                                 
21

 Stols, Eddy. Brazilië. Vijf eeuwen geschiedenis in dribbelpas (Leuven : Uitgeverij Acco, 1996),p. 120-121. 
22

 Schneider,Ronald M. Brazil: Culture and Politics in a New Industrial Powerhouse (Oxford: Westview Press, 

1996), pp. 43-44. 
23

 Schneider, Brazil: Culture and Politics in a New Industrial Powerhouse, pp. 124-127. 
24

 Celsus,, “The Military and Politics in Brazil”, p.3 

http://www.brazil.ox.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0019/9424/celso10.pdf (geraadpleegd op 06.10.2008) 
25

 De poder moderator was op aandringen van keizer Pedro I ter compensatie van het verlies van de Koninklijke 

absolute macht in de grondwet van 1824 ingeschreven. Deze vierde macht moest functioneren als een neutrale 

arbitragemacht en was te vergelijken met de checks and balances in de Verenigde Staten. De keizer liet zich 

hierbij bijstaan door de als raadgevend lichaam heringevoerde Conselho de Estado.In Stols, Brazilië, pp 115-

116. 
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civiele elites, die hiermee hun macht over de verpauperde bevolking trachtten te behouden.
26

 

Gedurende de twintigste eeuw werd het Braziliaans leger dus een actieve speler in de 

nationale politiek die zichzelf zag als een soort neutrale waakhond, als verdediger van de 

constitutionele legitimiteit. 

Met de revolutie van 1930 kwam Brazilië in een stroomversnelling van meer dan een halve 

eeuw grondwettelijke en institutionele instabiliteit terecht. Vanaf toen tot 1964 speelde het 

leger hun voogdijrol gebaseerd op de notie van gematigde macht verschillende keren effectief 

uit. Wel moet vermeld worden dat de verschillende interventies (1937, 1945, 1955) evengoed 

een antwoord waren op de eisen van bepaalde civiele politieke fracties als waren ze actief 

geïnspireerd door de logica van de militaire politieke redenering zelf.  

Dit militair denken en de meer autonome militaire aanpak tegenover nationale politieke zaken 

werd verder ontwikkeld met de introductie van het begrip “Nationale Veiligheid” in de 

grondwet van 1964. Tijdens het Estado Novo regime (1930 -1945) groeiden nieuwe inzichten 

over de relatie tussen economische ontwikkeling (industrialisatie), externe veiligheid en 

militaire macht. Het leger steunde dan ook heel sterk de industrialisatieplannen van het 

Vargas regime. Ook werd het idee van een legitieme betrokkenheid in de nationale 

ontwikkeling, in de publieke administratie en dus ook in de politiek verder geconsolideerd.
27

 

Waar in de jaren dertig gaandeweg het totalitair gedachtegoed aan een opmars bezig was, 

bleek het leger direct na de tweede wereldoorlog liberale democratische principes aan te 

hangen toen ze Vargas dwongen op te stappen en de Estado Novo dictatuur beëindigden. 

Jongere officieren hadden een afkeer opgedaan van het totalitarisme toen ze in 43-44 in Italië 

tegen de nazi‟s streden en bleven sindsdien overtuigd van hun taak van gematigde macht om 

het democratische regime hiertegen te beschermen, of het nu van rechts of van links kwam.
28

 

Na 1950 verwierf het totalitarisme echter weer aan kracht vanwege de oprichting van de 

Escola Superior de Guerra (ESG) in 1949 en de opkomst van de koude oorlog.
 29

   

Gedurende de jaren vijftig werd in de Escola Superior de Guerra (ESG) het concept van 

nationale ontwikkeling verder ontwikkeld in de veelomvattende Nationale 

Veiligheidsdoctrine, die diende als leidraad voor de interne politieke strategie van het leger.
30

 

                                                 
26

 Konings,  Kees.“Shadows of Violence and Political Transitions in Brazil: from Military Rule to Democratic 

Governance.” In Societies of Fear: The Legacy of Civil War, Violence and Terror in Latin America, geredigeerd 

door Kees Koning en Dirk Kuijt (Londen: Zed Books Ltd., 1999), pp. 198-200. 
27

 Konings, “Shadows” pp. 198-200. 
28

 Stols, Brazilië, pp. 338-339. 
29

Deze krijgsschool, ook bekend onder de bijnaam “de Sorbonne”, was een plaats voor militaire opleiding maar 

de helft van de deelnemers waren burgers (industriële, zakenmensen, journalisten, federale rechters).  
30

Prado, Larissa B. B., “Estado democrático e polìticas de reparação no Brasil: Tortura, 
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Het kernelement hiervan was de interdependentie van militaire (nationale veiligheid) en 

politieke (economische ontwikkeling, efficiënte publieke administratie) objectieven en 

strategieën in relatie tot interne aangelegenheden, en dit in een westers kapitalistisch en 

Christelijk sausje. Men moest dus de economische ontwikkeling optimaliseren en interne 

spanningen neutraliseren.
31

 Dr. Alfred Stepan noemt deze Nationale Veiligheidsdoctrine het 

“Nieuw Professionalisme van Binnenlandse Veiligheid” van het leger.  

Een tweede belangrijk element van de Nationale Veiligheidsdoctrine vloeide voort uit de 

economische achteruitgang van ontwikkelingslanden. Deze heeft te maken met het gevaar van 

potentiële interne subversie, ontstaan uit de wereldwijde ideologische strijd tussen kapitalisme 

en communisme.
32

  Binnen Brazilië werd langzamerhand de nationale veiligheid gezien als 

bedreigd door de toenemende radicalisering van de populistische en linkse sectoren. Het 

concept van de “interne vijand” werd dan ook niet enkel geconstrueerd om gewapende 

subversieve of guerrilla tegenstand te stigmatiseren (die virtueel afwezig was voor 1964) maar 

voor iedereen die zich kantte tegen een conservatief kapitalistische modernisatie, de stabiliteit 

van de staat en de integriteit van haar personificatie, namelijk de strijdkrachten.
33

 Deze 

verscherping van de politieke oriëntatie heeft uiteindelijk mee geleid tot de coup van 1964.   

In 1964 zetten de strijdkrachten in alliantie met belangrijke civiele sectoren president Goulart 

af en installeerde, en dit zeer tot de verrassing van hun civiele supporters
34

, een militair 

regime dat 21 jaar duurde. De beslissing tot het opstellen van een staatsgreep en de installatie 

van een dictatuur met bijhorende misdaden tegen de menselijkheid is daarom ook niet 

identiek. En ook het leger zal verdeeld blijken over de kwestie. 

2.3 Achterliggende beweegredenen van de coup  

Allereerst is de ontwikkeling van de Nationale Veiligheiddoctrine in de Escola Superior de 

Guerra essentieel geweest. Bepaalde strekkingen van het leger waren meer en meer overtuigd 

dat militaire en politieke belangen verstrengeld waren en nationale veiligheid dus ook afhing 

                                                                                                                                                         
Desaparecimentos e Mortes no Regime Militar” (Onuitgegeven Masterproof , Universidade Estadual de 

Campinas ,São Paulo, 2004), pp. 31-32. 
31

 Konings,”Shadows, 198-200. Decock, “Slingerbeweging p. 6-7. 
32

 Decock, Lies. “De slingerbeweging tussen burgerbewind en militarisme in Brazilië” Onuitgegeven 

licentiaatverhandeling, Universiteit Gent, 2002., 6-7. Konings, “ Shadows”, pp. 198-200. 
33

 Konings, “Shadows,”, pp. 198-200. 
34

Alle voorgaande coups waren voorbereid in coöperatie met invloedrijke sectoren van de civiele samenleving en 

hadden plaatsgevonden zonder daaropvolgend bloedvergieten. In eerdere decennia was het leger niet betrokken 

in wijdverspreide misbruiken en in tegendeel ging men er prat op een belangrijke rol te hebben gespeeld in de 

afschaffing van de slavernij en de oprichting van de republiek. Het publieke imago van de institutie was ook veel 

beter dan dat in veel andere landen van het continent.  
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van interne aangelegenheden, economische groei en een efficiënte administratie.
35

 De 

militairen zagen in naam van de patria het als hun verantwoordelijkheid hun professionele rol 

uit te breiden. Stepan noemt de Nationale Veiligheidsdoctrine daarom dan ook het Nieuw 

Professionalisme.
36

  

Het leger heeft vele jaren met toenemende bezorgdheid de evolutie geobserveerd van het 

politiek systeem, de alom verspreidde corruptie en vooral ook de opkomst van een mondige 

stedelijke en landelijke arbeidersklasse georganiseerd in vakbonden.
37

 Ook was er de 

economische achteruitgang door een industrialiseringsmodel dat geresulteerd had in 

economische inefficiënties, een gebrek aan competitiviteit en stijgende inflatie. Directe 

buitenlandse investeringen waren laag waardoor de instroom van buitenlands kapitaal werd 

verhinderd. De hoge levenskosten, inflatie en snelle verstedelijking na 1945 en druk voor 

landhervormingen leidden tot sociale spanningen. Een van de belangrijkste factoren voor 

politiek rechts was dan ook de bedreiging van de macht door het opkomen voor hun belangen 

van de raciaal gemengde en verpauperde, verstedelijkte en rurale bevolking. Zij begonnen een 

rol op te eisen in een elitair politiek systeem dat vanouds voor hen gesloten bleef.
38

  

De traditionele conservatieve partijen verloren op electoraal vlak terrein en de legertop en 

elites vreesden een arbeidersklasse die zou vechten voor haar eisen ten kostte van een 

verarmde midden- en bovenklasse.
39

  

Dreifuss benadrukt hierbij de rol van de multinationale ondernemingen bij de coup in die 

mate dat deze erin slaagden hun economische en administratieve machten te verzekeren en het 

staatsapparaat transformeerden in een werktuig van de gemonopoliseerde ideeën van de 

overheersende klasse.
40

 Hoewel de militaire coup door het regime als “revolutie” werd 

bestempeld was het in se een contrarevolutie in de oude traditie van “arranjo político” 

(politieke regeling) tussen leger en de hogere klassen. In de context van het afhankelijke 

kapitalisme was het hen nooit moeilijk geweest “(…) excluir ou silenciar os setores 

destituídos e as classes pobres, marginalizado-os dentro ou fora da ordem social 

                                                 
35

 Heinz, Wolfgang S., en Hugo Frühling. Determinants of Gross Human Rights Violations by State en State-

sponsered Actors in Brazil, Uruguay, Chili and Argentina: 1960-1990 (Den Haag: Nijhoff, 1999), pp. 203-205. 
36

 Stepan, Alfred. Rethinking Military Politics. Brazil and the Southern Cone. (Princeton: Princeton University 

Press, 1988), p.13.  
37

 Heinz, Determinants, pp. 203-205. 
38

 Ibid. 203-205. 
39

 Caio N. de Toledo, “1964: O golpe contra as reformas a democracia.” Revista Brasileira de História 24, no. 

47 (2004): 14, website??? 
40

 Freire, Camila Pimentel, “As Marcas da Tortura Engendrada pela Ditadura Militar Brasileira,” (Onuitgegeven 

postgraduaatverhandeling, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2007), pp.36-37. 
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competitivas".  Deze elitaire en uitsluitende machtspositie van de hogere Braziliaanse klasse 

werd bedreigd door de toenemende politieke aspiraties van “het volk”.
41

 

Men verdacht de radicaliserende en populistische linkerzijde ervan de situatie te zullen 

uitbuiten en zo de vitale nationale veiligheid en dus ook de eigen machtspositie in gevaar te 

brengen. Erger nog, men meende dat dit werd aangemoedigd door politiek links en de 

president en dat de laatste het land wilde leiden naar een socialistische staat. Men mag ook 

niet vergeten dat dit alles moet gezien worden in de context van de koude oorlog en de grote 

anticommunistische strekking in het leger en de toplaag van de samenleving. De angst voor 

het communisme was toegenomen met de Cubaanse revolutie en Braziliaanse militairen 

vreesden dat het land hetzelfde lot zou ondergaan wanneer niet werd ingegrepen in Goulart‟s 

politiek.
42

 De conservatieve econoom en minister van planning onder president Castello 

Branco (zie verder), Roberto Campos, zou treffend de visie van de nationale 

veiligheidsstrategie met betrekking tot het communisme samenvatten: 

 ―The containment of communism was for the United States a problem of external defense; for 

the underdeveloped countries like Brazil, it was a problem of internal development.‖
43

 

Heinz concludeert dat alle bovenstaande factoren zeker meespeelden maar dat de militaire 

dictatuur bovenal toch tot stand kwam om een nieuw politiek en economisch model voor de 

staat en samenleving te implementeren, gebaseerd op de nationale veiligheidsdoctrine. 
44

 

2.4 De crisis van begin jaren 1960 en de coup.  

Tot hier toe heb ik vooral de periode voor de concrete aanloop naar de coup van 1964 

historisch gekaderd. 

Er zijn veel directe en indirecte oorzaken en aanleidingen die geleid hebben tot de coup. Het 

is echter niet mogelijk deze allemaal grondig te bespreken. In wat volgt zal ik chronologisch 

een verslag van de feiten neerschrijven vanaf het korte presidentschap van Quadros, over 

Goulart‟s bewind tot de staatsgreep in 1964. Zoals vaak in geschiedenis is de staatsgreep een 

samenkomst van verschillende omstandigheden en personen geweest, waardoor een klimaat 

gekweekt werd waarin een coup voor het leger de beste oplossing scheen. Het is echter 
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verkeerd om de coup exclusief op een onbekwame en gevaarlijke Goulart te steken. Goulart 

was misschien wel de laatste en belangrijke link in de ketting: hij was echter de ketting niet.
45

. 

2.4.1  Het Quadros presidentschap (1960-1961) 

Jânio Quadros kwam in 1960 aan de macht via een ad hoc coalitie van verschillende rechtse 

partijen. Hij representeerde als leider dus het rechtse elitaire populisme maar bleek voor 

rechts al snel een onvoorspelbaar man. Er was op het einde van Kubitscheks‟s bestuur 

ontevredenheid over de grote stijging van de levenskosten en er was groeiende ongerustheid 

bij de middenstand die vreesden voor proletarisering. Quadros stond dus enerzijds onder druk 

van de economische en sociale malaise en anderzijds zorgden veranderingen in het 

partijsysteem voor angst bij rechts vanwege de groeiende invloed van de Partido Trabalhista 

Brasilheiro (PTB). Wanneer hij in zijn buitenlands beleid een onafhankelijke koers begon te 

volgen en de commerciële relaties met Oost- Europa en China intensifieerde stuitte hij al snel 

op fel protest van rechtse groepen.
46

 In 1961 ontstond een crisis toen Quadros Ernesto „Che‟ 

Guevara decoreerde met de cruzeiro do sul, de hoogste nationale onderscheiding. Een week 

later diende hij zijn ontslag in.
47

 

Hierop volgde een grote politieke malaise. De vicepresident Goulart, op dat moment in China, 

werd gezien als een linkse met communistische sympathieën en de drie militaire ministers 

probeerden zijn overname van het presidentschap te blokkeren. Er ontstond een split in het 

militaire kamp toen de schoonbroer van Goulart en linkse gouverneur van Rio Grande do Sul, 

Lionel Brizola, gesteund werd door generaal Machado Lopez, de commandant van het derde 

leger in Porto Alegre.
48

  Uiteindelijk kwam men tot een compromis om via de creatie van een 

parlementair systeem Goulart sommige van zijn presidentiële machten te ontnemen. Met dit 

compromis kon Goulart bij zijn terugkeer uit China het presidentschap opnemen maar er is 

geen twijfel dat de militaire top en belangrijke sectoren uit de business en middenklasse 

sectoren met argusogen uitkeken naar wat de nieuwe president het land zou brengen. 
49

 

2.4.2  De woelige termijn van Goulart. 

President Goulart zorgde er in 1962 al voor dat hij via een referendum zijn presidentiële 

machten terugwon. Hij ondervond echter moeilijkheden in het vinden van een meerderheid 
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voor de structurele (financiële, agrarische en administratieve) hervormingen die hij wilde 

doorvoeren.
50

 Ook moest hij in een complexe politieke omgeving functioneren. Er was het 

leger dat zeer wantrouwend stond tegenover zijn links beleid; de zakensector die tegen zijn 

economische plannen was en er was de middenklasse in een verslechterde economische en 

sociale toestand. Verder nam de mobilisatie van rurale werkkrachten en de boerenbond vooral 

in het noordoosten maar ook in de rest van het land toe, wat leidde tot grote consternatie bij 

landeigenaars en het leger.
51

 Langzamerhand radicaliseerde de situatie. De inflatie was in de 

periode 1949-1959 gestegen van tussen de 12 en 26 procent tot 39,5 procent in 1960. De 

Wereldbank, de Amerikaanse overheid en andere crediteurs vroegen strenge financiële 

maatregelen. Vakbonden voerden echter in de steden actie tegen een anti-inflatoire politiek. 

Verontrustend voor de legertop was dat onderofficiers en soldaten sympathie voor de linkse 

sociale en politieke bewegingen begonnen te uiten. Sommigen onder hen begonnen zich, met 

de steun van Goulart, te organiseren en eisten de oprichting van een vakbond. Dit leidde tot 

grote woede bij de militaire leiders en werd opgevat als een rechtstreekse poging om de 

discipline van de institutie van onderuit te ondermijnen. In september 1963 ontstonden er 

opstanden van onderofficiers en soldaten in Brasília en in maart 1964 rebelleerden matrozen 

in Rio de Janeiro. De legertop eiste disciplinaire strafmaatregelen tegen de soldaten en 

matrozen, wat Goulart negeerde. Hij verleende hen amnestie. De meeste waarnemers zijn het 

eens dat dit een significant element was in de militaire beslissing de coup te ontketenen.
52

   

Er waren anderzijds drie ontwikkelingen die leidden tot de crisis van 1964. Ten eerste was er 

de penibele economische situatie door stijgende inflatie en dalende export. De anti-inflatoire 

politiek stuitte op fel verzet vanuit verschillende hoeken. Er was een stabilisatieplan maar dit 

verloor haar effectiviteit toen de Goulart regering uit angst politieke steun te verliezen 

overging tot salaristoenames tot 70 procent voor het leger en staatsambtenaars. De business 

sector was gealarmeerd, de middenklasse, de vrouwenbeweging, de conservatieve denktank 

IPES: laatste organiseerde protestmarsen.
53

 De massaal bijgewoonde “familiemars met God, 

voor Vrijheid” op 19 maart 1964 in São Paulo heeft de publieke steun verder verbreed.
54

  De 
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massale opkomst toonde de legertop dat er een eerder sterke oppositie was tegen Goulart‟s 

bestuur en dit zou de weerzin van hooggeplaatste officieren tegenover een ongrondwettelijke 

coup verminderd hebben.
55

  

Ten tweede was er ook een duidelijke perceptie bij het leger en de conservatieve oppositie dat 

Goulart communisten in zijn regering tolereerde en zelfs aanmoedigde. Men was ook van 

mening dat Goulart meer en meer onder invloed van zijn schoonbroer Brizola kwam te staan 

die ervoor pleitte krachtiger op te treden tegen de elite. Achteraf blijkt dat de sterkte en 

effectiviteit van de Partido Communista Brasileira (PCB) zwaar werd overdreven door de 

anticommunistische militaire leiders. De PCB kreeg weliswaar de controle over enkele 

strategische segmenten van het bestuursapparaat, maar er werd haar nooit een 

noemenswaardige rol in de besluitvorming toegestaan.  

Derde en de belangrijkste reden volgens de actoren was de perceptie dat Goulart zelf een coup 

aan het smeden was die hem de macht zou geven om zijn structurele hervormingen door te 

voeren. Dit is moeilijk verifieerbaar en de vraag dringt zich op in welke mate laatste element 

niet een tactische zet was van de politieke vijand om haar ongrondwettelijke actie te 

rechtvaardigen. 
56

 

De politieke situatie escaleerde en er braken gewapende conflicten uit op het platteland. 

Groepen van landloze boeren begonnen land te bezetten. Er waren getuigenissen dat 

landeigenaars reageerden op de groeiende strijdvaardigheid van de landelijke vakbonden door 

wapens en munitie te verspreidden. Men sprak zelfs al van een proto- burgeroorlog tussen de 

anticommunistische groepen van São Paulo die linkse studentenleiders terroriseerden en 

huurlingen die door landeigenaars betaald werden om leiders van boerenbewegingen uit te 

schakelen. Maar ook de relatieve zwakheid van de burgerlijke oppositie tegen Goulart deed de 

legertop concluderen dat enkel hun interventie Brazilië kon redden van een uitgestelde 

burgeroorlog.
57

 De coördinatie van de coup was in handen van generaal Castel Branco, een 

gesloten eerder gereserveerde militair die gekend was als een zeer correcte en “apolitieke” 

officier. Op 20 maart circuleerde volgend vertrouwelijk document waarin hij zijn visie 

uiteenzette. 

―Should the armed forces join a revolution to turn Brazil over to a group which wants to 

dominate it…? To guarantee the strength of the pseudo- syndical group whose leadership 

lives on subversive agitation, each daily more costly to the public coffers? To submit, 
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perhaps, the nation, to Moscow communism? This, indeed, is what would be unpatriotic, 

against the nation and against the people. No. The armed forces cannot be traitors to 

Brazil.‖
58

 

2.4.3.  De Coup  

Op 1 april 1964 werd Goulart gewaarschuwd door zijn adviseurs dat militaire eenheden 

optrokken vanuit Minas Gerais naar Rio de Janeiro optrokken om zijn regering neer te slaan. 

De situatie werd alarmerend toen andere eenheden zich aansloten. De generaals slaagden erin 

zonder veel moeite hun lagere officiers mee te slepen in de coup. De enkele volksgerichte en 

linksgezinde officiers en overige generaals werden weggezuiverd.
59

 Goulart had een laatste 

hoop, zonder de steun van het tweede leger van São Paulo kon geen enkele militaire coup 

lukken. Goulart belde generaal Amaury Kruel en deze vroeg of de president zou breken met 

de communistische CGT. Goulart weigerde omdat hij de steun van de arbeiders nodig had. 

Hierop antwoordde de generaal dat hij dan niets aan de zaak kon veranderen.
 60

   

Op 4 april trok Goulart de grens over naar Uruguay en kwam er een eind aan zijn bewind. 

Veel burgers, vooral de elite en de middenstand, hadden de interventie gesteund en de coup 

werd eveneens enthousiast onthaald door de pers met als enige uitzondering Ultima Hora.
61

  

Men verwachtte dat de klassieke coup via een kort militair interregnum de weg zou vrijmaken 

voor een antipopulistische burgerregering. 

 

De coup was verschillend van de vorigen omdat er verschillende visies waren binnen de 

strijdkrachten rond het uiteindelijke doel van de staatsgreep. Er was de zachte lijn  (linha 

branca), Castello Branco en zijn medestanders en de militairen van de harde lijn (linha dura) 

met Costa Silva als een van de spilfiguren. De laatste groep zag het politiek systeem en niet 

enkele linkse politici als de echte kern van het probleem en wilden de macht behouden na de 

staatsgreep om zo een diepgaande verandering in het politiek en economisch systeem 

gemakkelijker te kunnen verwezenlijken. Deze tweedeling binnen de militairen zal tot een 

constante machtstrijd leiden en bepalend zijn voor de verdere ontwikkeling van de militaire 

dictatuur. 
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It is important to emphasize, however, that in no way was the military regime homogeneous 

and uniform, neither in the intensiveness of its repressive measures, nor in the composition 

and ideological orientation of the military officers in power.
62

 

 

3. Ditablanda of de zachte dictatuur (1964-1968) 

Maria Celina D'Araujo e Celso Castro: “De samenzweerders bespraken een bestuursplan om 

de problemen van het land het hoofd te bieden?”  

Ernesto Geisel: " Nee. Het doel was om João Goulart uit zijn macht te verheffen. Het idee 

over de toekomstige regering was nog zeer oppervlakkig: de orde herstellen, de inflatie 

bestrijden, de ontwikkeling verzekeren. Het waren steeds zeer algemene ideeën, zonder echte 

samenhang. Er was niets voorzien, zelfs niet toen de posities waren ingenomen. We hadden 

geen regeringsvoorstel. We dachten dat dit probleem later zou worden opgelost. In de eerste 

plaats moesten we Jango (bijnaam João Goulart) neerhalen." (eigen vertaling). Ernesto Geisel, 

1997.
63

 

3.1 Inleiding 

1964 bleek een cruciale datum: Brazilië was de eerste in een hele rij van coups in Latijns 

Amerika. Het militaire regime was echter geen traditionele Latijns- Amerikaanse dictatuur. 

Het bewind duurde er, op Chili na, langer dan dat van haar geestesgenoten, vertoonde een 

grotere interne stabiliteit, zocht en kreeg ook meer burgerlijke medewerking en was relatief 

minder gewelddadig. De Braziliaanse militairen genoten ook langer het vertrouwen van de 

Verenigde Staten maar lieten zich minder op sleeptouw nemen door het Amerikaans 

imperialisme en ontwikkelden een grote onafhankelijkheid zowel op binnenlands als 

buitenlands vlak.
64

 De nieuwe leiders waren overtuigd van hun noodzakelijke en specifieke 

missie in het belang van de natie. Voor het eerst was er bij het leger de politieke wil en voelde 

men zich capabel een nieuw ontwikkelingsmodel te implementeren en autoritaire 

veranderingen in het politieke systeem door te voeren.
65

 Er was hierbij minder sprake van 
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persoonlijk machtsstreven maar eerder van een plichtsbewust “opnemen van de 

verantwoordelijkheid. 

Het regime had echter een uitgesproken autoritair karakter wat door Jaguaribe in volgend 

theoretisch kader wordt geanalyseerd.  

'Het institutionele kader van het actuele Brazilië toont als voornaamste kenmerken: 1) een 

autoritaire staat, met een grote overhand op de civiele maatschappij; 2) een productief 

systeem gebaseerd op grote private ondernemingen, gesteund door een belangrijk netwerk van 

bedrijven en publieke diensten; 3) een geheel van normen en maatregelen, die expliciet of 

impliciet elke macht en invloed van intelectuelen in het systeem wil uitsluiten, net als de 

invloed van de kerk en studenten- en arbeidersverenigingen of die van autonome 

vertegenwoordigers van de belangen van het volk. Deze maatregelen sluiten met andere 

woorden elke mogelijkheid uit tot het ontstaan van een effectieve oppositie tegen het 

regime.'
66

 

3.2 Castello Branco 

De nieuwe president, generaal Castello Branco stond bekend als een constitutionalist en leider 

van de “Sorbonne” groep, officieren die geassocieerd waren met de Escola Superior de 

Guerra. Deze groep ook bestaand uit generaal Golbery de Couto e Silva (opgepast: niet de 

hardliner generaal Artur Costa e Silva), Cordeiro de Farias en Ernesto Geisel was gematigder 

dan de harde lijn en waren voor vrije markt, anticommunistisch, technocratisch, toegewijd aan 

democratie maar overtuigd dat een korte periode van arbitrair bestuur noodzakelijk was. De 

groep stond later bekend als de Castelistas en zal een sleutelrol spelen in volgende 

regeringen.
67

 Zij en samen met hen de meeste samenzweerders dachten aan een korte ingreep 

om de rotte plekken weg te snijden, de noodzakelijke hervormingen door te voeren en 

vervolgens het bewind terug over te dragen.
68

  

In de nasleep van de coup werden tussen de 10 000 en 50 000 mensen gearresteerd in 

operaçao limpeza (operatie “opkuis”).
69

  Men viseerde vooral studenten en vakbondsleiders, 

boeren en organisatoren van katholieke groepen (Juventude Universitária Católica/JUC, Acão 

Popular/AP) en linkse partijen (PCB, PC do B (de Maoistische communistische partij)). Ook 

linkse officiers en soldaten werden niet ontzien. De repressie was het zwaarste in het 
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Noordoosten waar de boerenbonden en de recent toegelaten vakbonden werden 

weggevaagd.
70

  Er zijn mensen verdwenen en er zijn verschillende getuigenissen van 

martelpraktijken toegepast door folteraars die overtuigd waren dat de politieke verdachten 

belangrijke informatie achterhielden zoals de namen van Russische contacten. Verdachten 

werden onderverdeeld: zij die “bekend” hadden en zij waarbij verdere ondervraging 

noodzakelijk was.
71

  

Acht dagen na de coup werd de institutionele Acte no. 1 van 9 april 1964 vrijgegeven die al 

snel de eerste van een serie zou blijken. Ondanks de allusie met betrekking tot het behoud van 

de grondwet wettigde deze akte de coup als een noodzakelijke en daarom gelegitimeerde 

“revolutie” om de dreiging van het communisme af te weren.
72

  

Gevolg hiervan was het ontslag van 378 personen (waaronder drie voormalige presidenten 

Kubitschek, Quadros en Goulart) samen met het tienjarig verlies van hun politieke rechten. 10 

000 ambtenaars werden ontslagen en 101 officiers op pensioen gezet. 5000 onderzoeken 

werden opgestart die betrekking hadden op ongeveer 40 000 personen. In juni 1964 werd een 

centrale inlichtingendienst SNI (Serviço Nacional de Informações) opgericht. Ook creëerde 

Castelo Branco de Comissão Geral de Investigaçoes (CGI) die over het hele land zouden 

verspreid worden om de onderzoeken van de militaire politie te coördineren.
73

 

 

De “subversieve” elementen neutraliseren bleek niet de moeilijkheid. De problemen rezen 

met de uitvoering van de ambitieuze doelen die men zich gesteld had, en dit vooral op 

economisch vlak. Daar de Braziliaanse economie er zeer slecht voorstond begin 1964 was dit 

de hoofdbekommernis van de nieuwe bewindsploeg.
74

 Dankzij een uitgebreid anti-inflatie 

programma, en ook door toedoen van de golden sixties, slaagde men erin de inflatie te 

stoppen en zelfs te doen dalen tegen eind 1965 van 100 procent naar 20 procent.
75

 Het regime 

kwam echter al snel tot de conclusie dat meer tijd nodig was dan de achttien maanden van 

Castello Branco‟s presidentiële termijn.
76

 Aangezien de uitvoering van het economisch 

programma onpopulair was en de resultaten niet direct zichtbaar zouden zijn, vreesde men dat 
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de revolutionairen weleens konden verliezen als de verkiezingen doorgingen als gepland in 

november 1965. De economist Samuel Morley zei achteraf over de ingrijpende hervormingen 

gedurende deze periode:  

“This required holding down the minimumwage, eliminating food subsidies, charging full cost 

for electricity, telephone and bus service, eliminating subsidies on imported fuel an wheat, 

and so on. These policies were severe and unpopular. For three years Brazil languished in a 

stabilization recession while the reforms were imposed. Probably no elected government 

would have been able to make such drastic policy changes and remain in power.”
77

 

 

Castelo Branco weigerde aanvankelijk zelfs over een verlenging van zijn mandaat te 

discussiëren, dit zou namelijk een illegaliteit an sich zijn. “I‘m not cut out to be a dictator” 

zou hij ooit gezegd hebben. Ironisch genoeg was het net dat geloof in legaliteit dat hem ervan 

overtuigd had dat Goulart afgezet moest worden omdat hij een gevaar vormde voor de 

legaliteit zelf. Uiteindelijk gaf hij in juli 1964 toe en keurde een verlenging van zijn termijn 

met veertien maanden goed.
78

 Omwille van zijn legalistische principes en aversie voor de 

Latijns-Amerikaanse caudillo‟s heeft Castelo Branco er even wel voor gezorgd via een 

clausule in de tweede institutionele akte dat hij onverkiesbaar was voor meer dan één 

legislatuur. Zo ontstond het patroon van opeenvolgende militaire presidenten, telkens in 

consensus verkozen door de militaire top.
79

 

Op 26 oktober 1965 werd de tweede institutionele akte uitgevaardigd en de derde 

institutionele akte op 5 februari 1966. Ze waren beiden een direct antwoord op electorale 

overwinningen van de oppositie, beknotten de macht van het congres en veranderden het 

partijsysteem en de electorale agenda.
 
De tweede akte was er onder druk van de hardliners 

gekomen en was een antwoord op de overwinning van de oppositie in verschillende staten.
 80

 

In de ambule maakte het regime haar intenties duidelijk.: 

“De revolutie leeft en dunt niet uit. Ze heeft hervormingen doorgevoerd en zal deze blijven 

ondernemen. Ze zal patriotistisch volharden in haar doel om de economie, de financiën, de 

politiek en de moraal van Brazilië te herstellen. Hiervoor heeft ze rust nodig. 

[…]Democratie verleent vrijheid, maar sluit geen verantwoordelijkheid uit en verleent geen 

toelating om tegen de eigen politieke stem van de Natie in te gaan. Men mag de revolutie niet 
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ontmantelen. Deze was immers ingesteld om de vrede te herstellen, om het welzijn van het 

volk te bevorderen en om de nationale eer te beschermen. “ (eigen vertaling)
81

 

 

De derde akte was uitgevaardigd met de bedoeling verlies bij de komende 

burgemeestersverkiezingen te voorkomen.
82

  

Het politiek systeem onderging fundamentele en drastische veranderingen met de 

implementatie van beide akten. Directe president- en gouverneursverkiezingen werden 

vervangen door indirecte verkiezingen in federale kiescolleges de Assembléias Legislativas. 

De bestaande politieke partijen werden verboden en vervangen door twee nieuwe partijen; 

ARENA (Aliança Renovadora Nacional) de regeringspartij en de gematigde oppositiepartij 

MDB (Movimento Democrático Brasileiro). Wetgevende en rechterlijke machten werden 

afgezwakt. De president kon het congres en andere wetgevende lichamen tijdelijk in reces 

sturen en zelf ook het initiatief nemen voor grondwettelijke amendementen. Er kwam dus een 

globale versterking van de uitvoerende macht die werd geformaliseerd in een nieuwe 

grondwet en deze werd in 1967 goedgekeurd.
83

 De incorporatie van de beginselen van de 

nationale veiligheidsdoctrine in het Braziliaanse politieke- en rechtssysteem werd hiermee 

bekrachtigd/ geïnstitutionaliseerd.
84

  

De Castellistas verloren de strijd tegen de kandidatuur van de minister van Oorlog Costa e 

Silva, behorende tot de linha dura, die op 15 maart 1967 het mandaat van president opnam.
85

 

De meerderheid van het regeringskabinet en ook de ministersposten van zee en luchtmacht 

gingen naar militaire hardliners.
86

 De eerste taak was de economie moderniseren en dankzij 

het onpopulaire stabilisatieprogramma en de institutionele maatregelen van Castelo Branco 

beschikte men hier over de nodige ruimte. 
87

 

3.3 Costa e Silva 

Costa e Silva wilde de revolutie “humaniseren” en probeerde een imago van 

verzoeningsfiguur op te bouwen. Hij beloofde een politiek van gecontroleerde liberalisering 

en een herwaardering van de politiek representatieve processen. Hiervoor konden beperkte 

toegevingen gedaan worden aan de politieke klasse teneinde het regime te 
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reconstitutionaliseren en legitimeren.
88

 Costa e Silva sprak hiervoor met uiteenlopende 

groepen, gaande van clerici tot zakenlui en politiekers en verzekerde hen dat de regering oor 

zou hebben voor legitieme vragen voor verandering. Hij richtte eveneens een bureau voor 

public relations op (Assesoria Especial de Relaçoes Públicas of AERP). De humanisering zou 

echter moeilijker blijken dan aanvankelijk gedacht. De oppositie stond niet open voor dialoog, 

integendeel men was verbolgen over de toenemende militaire machtsopvordering en 

accumulatie.
89

 In de loop van 1968 groeide het sociaal en politiek verzet tegen het militaire 

regime. Er werd een brede antiautoritaire alliantie opgericht door zowel de legale als de 

illegale oppositie. De “Frente Ampla” (het breed front) verenigde politici van de uitersten van 

het ideologisch politieke spectrum in hun protest.
90

 Deze alliantie was niet het enige politieke 

probleem, ook de studenten en arbeiders kwamen in 1968 massaal de straat op.
91

 Studenten 

waren onder Castello Branco al een doorn in het oog van de militairen en waren een primaire 

doelgroep in de repressie direct na de coup. De nationale representatieve organen voor 

studenten werden afgeschaft en een nieuwe structuur werd gecreëerd waarbij de 

studentenassociaties een verbod kregen op het interfereren met politieke kwesties.
92

 Begin 

1968 werden verscheidene studentenmanifestaties en protestacties gelanceerd die 

aanvankelijk betrekking hadden op de stijgende inschrijvingsgelden voor universiteiten, de 

ongeschikte klaslokalen, de afname van het budget voor onderwijs.
93

 De dood bij een 

manifestatie van de jonge student Edson Luis de Lima Souto zou gelden als een 

“encruzilhada de todas as raivas” (“een knooppunt van alle grieven”).
94

 En toonde aan dat het 

regime er niet aan zou twijfelen om geweld te gebruiken om de middenklasse studentenelite 

de mond te snoeren.Vanaf Edson‟s dood nam het aantal betogingen enkel maar toe. Het eerste 

semester werden 65 antidictatoriale betogingen georganiseerd wat wijst op een belangrijke 

politisering van de studentenbeweging.
95

 De steun kwam nu ook van brede sectoren van de 
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samenleving. Eind juni kwamen honderdduizend betogers samen tegen de gewelddadige 

repressie in Rio de Janeiro, in de grootste politieke manifestatie sinds 1964. 
96

 

 

De regering gebruikte de onrust onder de studenten als een excuus om Lacerda‟s Frente 

Ampla te kortwieken. De politieke rechten van medestanders werden hen voor onbepaalde tijd 

ontnomen en er werd een verbod ingesteld op verdere politieke activiteiten. Dit gold ook voor 

statements in de media met betrekking tot de alliantie. De regering Costa e Silva was hier ook 

tegemoetgekomen aan de frustraties van de harde lijn die het niet kon verkroppen dat de 

regeringspartij ARENA niet in staat was geweest doelgericht oppositie te voeren tegen de 

Frente Ampla.
97

 Het aantal studentenmanifestaties nam echter niet af en eind juni kwamen 

honderdduizend betogers samen tegen politiegeweld in Rio de Janeiro, in de grootste politieke 

manifestatie sinds 1964.  

Nadat gewelddadige incidenten zich hadden voorgedaan bij betogingen in augustus in 

Brasilía, waarbij kinderen van congresleden, regeringsleden en zelf van legerfunctionarissen 

betrokken waren, namen zij de aanklachten tegen het buitensporig geweld bij de ordediensten 

over. Onder druk van het congres verordende Costa e Silva een onderzoek te verordenen naar 

het gewelddadige optreden van de politie maar dit kon de onderkoelde betrekkingen tussen de 

regering en het congres niet meer ontdooien. Problematisch voor het imago en de legitimiteit 

van de regering was eveneens dat de meeste betogers afkomstig waren uit de middenklasse, 

de ruggensteun van de coup van 1964.
98

 Tegelijk was er verzet van de arbeiders die in opstand 

kwamen tegen de daling van de reële lonen en ook hier reageerde de regering uiteindelijk met 

harde repressie. Ook de bisschoppen, aanvankelijk vurige medestanders van de coup, hielden 

hun kritiek niet meer voor zich.
99

 Dom Helder Camara, de aartsbisschop van Olinda ontpopte 

zich als de frontman van de progressieve strekking van de kerk die het militaire regime ervan 

beschuldigden de sociale kloof te verdiepen met hun beleid.  
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4. Os anos de chumba of de loden jaren (1968 – 1974) 

4.1 Inleiding 

President Costa e Silva had dan toe hardnekkig geprobeerd binnen de lijnen van de legaliteit 

te blijven maar werd in het defensief gedrukt door de protestbewegingen en reageerde met 

drastische maatregelen. Dit alles moet ook gekaderd worden binnen een groeiende 

confrontatie tussen de militaire regering en de voorstanders van de harde lijn. De laatsten 

beschuldigden de gematigden ervan de oppositie te onderschatten, zeker in de context van de 

wereldwijde mei 1968 betogingen vreesden ze een escalatie. Ook de opkomst van 

guerrillabewegingen hebben bijgedragen tot de verharding en “legitimatie” van de militaire 

maatregelen. Tussen 1966 en het einde van 1968 zou er sprake zijn van minstens vijftig acties 

gaande van bomontploffingen tot bankovervallen. Aanvankelijk zouden de 

veiligheidsdiensten echter de link nog niet gelegd hebben tussen clandestiene linkse 

verzetsbewegingen en het “politiek geweld”.
100

 

De periode van relatieve politieke opening, geïnitieerd onder Castello Branco na de eerste 

harde repressiemaanden en verder gezet onder Costa e Silva, werd gevolgd op het einde van 

1968 door een nieuwe fase van hardvochtige repressie die samenging met verregaande 

militarizatie.
101

 Vanaf 1969 ging de meest gewelddadige fase van het militaire regime in, os 

anos de chumba of de loden jaren, eerst onder een interim junta en dan onder de nieuwe 

president, generaal Emílio Médici (69-74). 
102

 Tegen 1969 waren 4394 personen bestraft, 

meer dan tienduizend personen gearresteerd en vijftien institutionele akten, 9 veiligheid- en 

perswetten en twee grondwetten afgekondigd. 
103

 

4.2 Institutionele akte nr. 5: O golpe dentro de golpe 

Op 13 december 1968 werd de meest beruchte institutionele akte No. 5 ondertekend door 

president Costa e Silva. Deze verleende bijna dictatoriale machten aan de president en gold 

binnen de quasi legale structuur als een vrijbrief voor het opvoeren van de systematische 

neutralisatie van tegenstanders.
104

 De inleiding begon als volgt: 

"De Braziliaanse Revolutie van 31 maart 1964 had tot doel het land de fundamenten en 

vooruitstellingen van een regime te geven, dat de juridische en politieke kenmerken van een 
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authentieke democratie vertoont. M.a.w., het regime dat men voor ogen had, is gebaseerd op 

vrijheid en respect voor de waardigheid van de mens, en  strijdt tegen subversie en 

ideologieën die ingaan tegen de tradities van ons volk. Daarnaast bestrijdt het corruptie. Met 

deze kenmerken moet het regime de dringende werken doen om de economie, de financiën, 

de poltiek en de moraal van Brazilië herstellen. Zo kan ons vaderland zijn zware en dringende 

problemen het hoofd bieden, zowel op een directe als indirecte manier, en kan het de orde en 

zijn internationale prestige herstellen." (eigen vertaling)  

(Preâmbulo do Ato Institucional nº 1, de 9 de abril de 1964)‖
105

. 

 

De preambule beargumenteerde verder dat de instituties, door de revolutie aan de natie 

gegeven ter harer verdediging, werden misbruikt om de natie van binnenuit te vernietigen. 

Om hiertegen in te gaan moeten de noodzakelijke maatregelen getroffen worden. 
106

 Om het 

met de woorden van generaal Fiúza de Castro te zeggen, het land maakte zich klaar om 

“matar mosca com martelo-pilão”, “een mug met een mokerslag te verpletteren”.
107

 

De regering gaf zich de macht om het congres, de statelijke parlementen en stedelijke raden 

voor onbepaalde tijd te ontbinden en dat deed men ook direct. Politieke en electorale rechten 

konden afgenomen worden zonder rekening te houden met constitutionele limieten. Het recht 

van habeas corpus en de voorlopige invrijheidsstelling werd bij politieke misdaden tegen de 

nationale veiligheid niet meer gewaarborgd.
108

 De onafzetbaarheid van rechters in het 

hooggerechtshof werd opgehoffen. Censuur werd verstrengd en allerlei andere inbreuken op 

de persoonlijke vrijheid werden mogelijk. Ook werden zeventig professoren ontslaan 

waaronder de latere president, socioloog Fernando Henrique Cardoso. Om de mentaliteit van 

toekomstige generaties te kneden werd een verplicht vak ingevoerd voor alle schoolgaande 

jeugd en studenten: “Educação Moral e Cìvica‖. Bedoeling was het patriottisme en de 

nationale veiligheidstheorie te promoten.
109

  

13 december 1968 kan gezien worden als het cruciaal moment waarop de linha dura het laken 

naar zich toetrekt en het militair regime zich manifesteert als een proces van lange termijn.
110

 

De “golpe dentro de golpe” (de coup in de coup-de overwinning van de linha dura) 
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institutionaliseerde het staatsterrorisme dat systematisch alle oppositie tegen regime het 

zwijgen zou opleggen.
111

 

Costa e Silva was wel van zin zo snel mogelijk en tegen de wil van de radicale militairen in, 

het congres te heropenen en een nieuwe grondwet af te kondigen maar hij stierf in oktober 

1969 aan de gevolgen van een beroerte.
112

 De drie militaire ministers verhinderden de 

tijdelijke vervanging door de burgervicepresident Pedro Aleixo, en toen men hem hiervan op 

de hoogte bracht zei hij hierop: “Lamento‖respondeu o vice-presidente, “não pelo que me 

causará de mal, mas pelo mal que causará ao país.” (ik betreur dit. Niet voor het onrecht dat 

ik hierbij zal ondervinden maar voor het onrecht dat het land zal worden aangedaan.)
113

 In de 

plaats werd een triumviraat van militaire ministers aangesteld tot een nieuwe president was 

verkozen.
114

  

Na een moeizame opvolgingsstrijd werd Emílio Garrastazú Médici verkozen en het leger 

bedacht dat men het congres toch terug moest oproepen (sinds december 1968 ontbonden) om 

de president en vicepresident te bevestigen.
115

 Anders zou misschien de impressie van een 

dictatuur kunnen ontstaan wat het imago niet ten goede zou komen. Ook een nieuwe grondwet 

werd afgekondigd die verderging op het elan van de vorige maar dan nog strenger. Belangrijk 

was de nieuwe verordening van “trouwheid aan de partij” waarbij men bij belangrijke 

beslissingen de partijleiding moest volgen. Dit om te voorkomen dat ARENA- leden tegen de 

regering stemden.
116

 In 1969 werd eveneens een additionele nationale veiligheidswet 

afgeroepen die bepaalde dat akten van collectieve opstandigheid, ook bijeenkomsten en 

demonstraties, en gezagsondermijnende propaganda gerechtelijk vervolgd konden worden.
117

. 

4.3 President Médici: terreur, Pelé en het economische mirakel 
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De Médici legislatuur staat bekend als enerzijds de hoogste economische bloeiperiode van de 

militaire dictatuur en anderzijds de periode van alomtegenwoordige politieke repressie. Er 

was een militarizatie op alle administratieve niveaus en de politionele machten, vooral de 

Polícia Militar, kwamen onder militaire controle.
118

  

President Médici was eerder onbekend bij het publiek en niet zozeer verkozen voor zijn 

kwaliteiten maar eerder omdat hij de enige was van de kandidaten die in aanmerking kwamen 

die het leger kon weerhouden van intern verdeeld te geraken.  

Het ging de Braziliaanse economie voor de wind en dat was zeker een van de redenen 

waarom het Braziliaanse bewind gemakkelijker komaf konden maken met het verzet dan hun 

latere Argentijnse en Chileense collega‟s die veel meer hinder van de algemene economische 

crisis ondervonden.
119

 Vanaf 1964 waren economische groei en het onder controle houden 

van de inflatie de belangrijkste doelen van het regime en alles werd hieraan ondergeschikt 

gemaakt.
120

 Deze economische groei was een gevolg van de intense samenwerking tussen 

technocraten en het leger en legitimeerde het autoritair systeem. De technocraten waren niet 

overtuigd toegewijd aan de nationale veiligheidsdocttrine en aan de die hieraan verbonden 

repressie en polarisatie. Maar ze genoten van de buitengewone macht die ze kregen met 

betrekking tot het economisch beleid en erkenden de opmerkelijke economische vooruitgang. 

Stilzwijgend bleken ze het autoritair systeem te accepteren omdat dit een nieuwe continuïteit 

en coherentie in economisch beleid mogelijk maakte.
121

 Minister van economie Delfim Netto 

kon vanaf 1967 steeds meer gunstige resultaten van zijn politiek voorleggen. De inflatie werd 

gestabiliseerd onder de 20 % per jaar terwijl het buitenlandse kapitaal binnenstroomde en de 

export steeg tot 4 miljard dollar in 1972 en 6, 2 miljard dollar in 1973. De economische groei 

was, aangemoedigd door grote industriële investeringen, enorm toegenomen. Deze ging tot 

10, 4 procent in 1970, 11.3 procent in 1971, 12.1 procent gedurende 1972 en 14.0 procent in 

1973.
 122

 De periode 1967-1973 werd dan ook het  Braziliaans mirakel genoemd. Tegen het 

einde van 1974 had het land de achtste grootste bnp van bijna 100 miljard USD.
123

 

Het Braziliaanse ontwikkelingsmodel bestond uit een sterke alliantie tussen binnen en 

buitenlands kapitaal met een actieve rol van de staat en staatsbedrijven. De belangrijkste 

elementen van het beleid waren het verzekeren van constante lage lonen door de vakbonden 
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kort te houden, de inflatie te controleren en buitenlandse investeringen aan te trekken. 

Samenwerking met de VS en multinationale bedrijven was hierbij een belangrijk 

uitgangspunt.
124

 De keerzijde van de medaille was echter de toename van de 

inkomensongelijkheid en er was kritiek dat de groei niet werd aangewend om de 

levenstandaard van de verpauperde bevolking op te trekken en dat sociale problemen 

genegeerd werden.
125

 Vooral de inkomens van de hoogste klassen namen toe, arbeiders 

daarentegen zagen hun lonen stagneren of zelfs verminderen. Er was echter weinig of geen 

werkloosheid en de spanningen op het platteland werden gesust door groots opgezette 

bouwwerken of ambitieuze kolonisatieprogramma‟s.
126

  

Médici werd desondanks de repressie zeer populair bij de bevolking. Een speciaal opgericht 

pr-bureau Assesssoria Especial de Relaçoes Públicas (AERP) werd het propagandacentrum 

van de regering en slaagde erin de bevolking te overtuigen dat de grote economische groei en 

de groeiende macht van Brazilië op internationaal vlak resultaten waren van de sterke 

regering en, concludeerden velen, van het autoritaire systeem zelf.
127

 De briljante 

propagandacampagnes werden ontworpen om met de woorden van kolonel Costa “a healthy 

mentality of National Security” te versterken die “indispensable for the defense of democracy 

and for the guarantee of a collective effort towards development”is. 

Men linkte Médici aan populaire muziek, Braziliaanse vooruitgang en tomeloze expansie en 

vooral aan voetbal. Brazilië won in 1972 de wereldcup voor de derde keer en in het 

voetbalgek land zorgde dit samen met de economische groei voor een nationale 

georkestreerde moed van optimisme. Posters van een springende Pelé nadat hij gescoord heeft 

met daarop de slogan “Ninguem segura mais este pais” (niemand kan dit land nog stoppen).
128

 

In dit klimaat won de regering de gemeenteverkiezingen van november 1972.
129

 Dit tot de 

verbijstering van de gefragmenteerde en gedemoraliseerde linkse oppositie die door censuur 

uit de nationale gemeenschap werd verstoten.
130

 “Ame- o ou deixe-o” (houd van uw land of ga 

weg) heette het in de propagandacampagnes.
131

 In de periode tussen 1969 en 1973 was 
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politiek dan ook een zeer gevaarlijke activiteit geworden en de oppositie bleef stil. In de 

universiteiten regeerde een sfeer van angst en politieke leegheid.
132

 

 

De oliecrisis (1973-1974) verstoorde het economische sprookje vanwege de Braziliaanse 

afhankelijkheid van petroleum. De economische groei zakte terug en het regime zocht naar 

oplossingen om deze terug aan te zwengelen. Ook de inflatie die altijd rond de twintig percent 

schommelde begon vanaf 1974 te stijgen 34.6, 77.2 (1979) en 95.1 (1981). Tegen 1984 had 

inflatie 233.8 percent bereikt.
133

 Vooral na 1974, toen de guerrillla was overwonnen, werd 

economische groei het belangrijkste argument voor de legitimering van het militair regime. 

Om recessie te vermijden had men vanaf 1964 geopteerd voor het aangaan van grote leningen 

in de hoop dat met hoge groeicijfers schulden snel zouden kunnen worden afgelost. Toen in 

1985 het bestuur werd overgedragen aan een burgerlijke regering erfde deze echter de tweede 

hoogste schuld van de wereld van bijna 100 miljard USD. Dit is nogal ironisch, het feit in acht 

genomen dat jaren was verkondigd dat enkel een sterke, militaire regering de parameters 

nodig voor nationale ontwikkeling kon opleggen. 
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DEEL 3: Repressie en mensenrechtenschendingen 

1. Inleiding 

 

In dit deel ga ik dieper in op de problematiek van de repressie en de 

mensenrechtenschendingen. In een eerste hoofdstuk licht ik het ingewikkelde maar 

indrukwekkende kluwen van inlichtingen- en veiligheidsdiensten toe. In hoofdstuk 2 komt de 

Braziliaanse guerrillabeweging aanbod. Immers, in de ogen van het regime, zijn zij een 

belangrijke verrechtvaardiging van het repressief machtsapparaat dat zij ontplooid hebben. 

Vervolgens toon ik aan dat de repressie gelegaliseerd werd door een autoritaire militaire 

jurisdictie. Voor de besluiten aan te vatten, behandel ik nog de reacties en de justificatie van 

de legertop en de opgelegde censuur. Maar vooral de verschillende aspecten van de 

mensenrechten komen in dit deel ruim aan bod. 

 

2. De inlichtingen – en veiligheidsdiensten 

 

In 1964, minder dan drie maanden nadat de militairen de macht hadden gegrepen, werd de 

nationale inlichtingendienst Serviço Nacional de Informaçoes (Nationale Inlichtingendienst, 

SNI) gecreëerd. De SNI stond direct onder de president en de Conselho Nacional Segurança 

(nationale veiligheidraad, CSN) en was de geïnstitutionaliseerde uitdrukking van de Nationale 

Veiligheidsdoctrine of het Nieuw Professionalisme van de Binnenlandse Veiligheid.
134

 De 

commandant had de status van minister en beschikte over een grote invloed op politieke 

beslissingen. Zelfs in die mate dat twee presidenten uit de veiligheidsdiensten voortkwamen, 

generaal Emílio Garrastazu Médici en generaal João Baptista Figueiredo.
135

 Het SNI had als 

doel in het gehele territorium informatie te vergaren met betrekking tot nationale veiligheid. 

Ook stond de SNI in voor de supervisie en coördinatie van veiligheids- en 

inlichtingendiensten in ministeries, publieke instellingen en staatsbedrijven en was haar taak 

de vereiste relaties te onderhouden met gouverneurs, private firma‟s en stedelijke 
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administraties.
136

 Hiervoor beschikte men over eigen betaalde agenten en een uitgebreid 

netwerk van betaalde en onbetaalde informanten. De Amerikaanse sociologe Martha Huggins 

ontdekte op basis van haar onderzoek over de betrokkenheid van de VS met het militair 

regime dat de CIA hielp met de ontwikkeling van de SNI door het “toeleveren van een lijst 

van personen die vertrouwelijk waren voor hun kaders”.
137

 

De oorspronkelijke bedoeling van generaal Colbery do Couto e Silva, de voornaamste 

uitwerker van de nationale veiligheidsdoctrine en stichter van het SNI, was de creatie van een 

civiel orgaan. Tegen het einde van 1968 werd de SNI echter gemilitariseerd en ontwikkelde 

deze zich tot de vierde grootste dienst van het land.
138

 Volgens een vergelijkend onderzoek 

van dr. Stepan had de Braziliaanse inlichtingendienst een “…extraordinary degree of legally 

sanctioned prerogatives and bureaucratic autonomy found neither in other democracies nor 

in other bureaucratic-authoritarian regimes.”
139

  

Het verschil van de SNI met haar internationale tegenhangers had betrekking op zaken zoals: 

het monopolie in operaties en training, het recht van de directeur om in het kabinet te zetelen 

en het recht om in elk overheidsdepartement, staatsbedrijf en universiteit officiële 

inspectiekantoren te houden.
140

 Hierbij trad de SNI ook op als haar eigen coördinatie- en 

controleorgaan. In democratische landen daarentegen tracht men de natuurlijke neiging van 

machtsaccumulatie en zelfbestuur bij inlichtingendiensten onder controle te houden door het 

verspreiden en isoleren van inlichtingeneenheden en het opzetten van compenserende 

machten en controlemechanismen. In Brazilië bestond de enige vorm van revisie uit het recht 

van de president om jaarlijks alle personeelsleden te beoordelen.
 141

 

Brazilië was zelfs in vergelijking met de drie andere toenmalige bureaucratisch autoritaire 

regimes in Chili, Uruguay en Argentinië, het land waar de inlichtingendienst de hoogste graad 

van expansie en institutionalisering in het staatsapparaat had bereikt.
142

 Generaal Colbery do 

Couto e Silva zou later in een interview toegeven dat hij “een monster” gecreëerd had, “een 

zwart gat”.
143
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Tot het midden van 1968 was het leger, behalve gedurende de maanden direct na 1964, niet 

direct en systematisch betrokken bij ondervragingen. Sinds Vargas was het “Departement van 

Politieke en Sociale Orde” (Departemento Estadual de Ordem Pública e Social, DOPS) van 

de federale politie verantwoordelijk voor het aanpakken van de politieke oppositie.
144

 

Met de toename van studenten en vakbondsprotest en de opkomst van guerrilla groepen in 

1966-1967 werden aanvankelijk dan ook DOPS ingezet om de nieuwe uitdagingen aan te 

gaan.
145

 In 1967 begonnen de drie legereenheden met de oprichting van hun eigen 

onafhankelijke inlichtingendienst: de Centro de Informaçoes de Segurança da Aeronáutica 

(Inlichtingencentrum van de luchtmacht, CISA), het Centro de Informações da Marinha 

(Inlichtingencentrum van de zeemacht, CENIMAR), en het Centro Informaçoes do Exército 

(Centrum van Legerinlichtingen, CIE).
146

 Het CIE was de belangrijkste dienst, stond direct 

onder de minister van het leger en mocht apart van de SNI en de gebruikelijke 

intelligentiesecties van het leger opereren.
147

  

Toen zowel DOPS als het SNI niet efficiënt genoeg bleken om de nieuwe uitdagingen aan te 

gaan, werd twee jaar later een operationele antiguerrilla eenheid ontwikkeld in São Paulo, de 

Operaçao Bandeirantes (OBAN) die gefinancierd werd met publieke en private fondsen uit 

de zakensector.
148

 OBAN nam de strijd tegen de subversieve krachten over van de 

staatspolitie en het leger en stond onder supervisie van de respectievelijke commandanten van 

de regionale legers en van de CIE.
149

 OBAN bestond uit leden van de landmacht, marine, 

luchtmacht, politieke politie, federale politie, de burgerlijke politie, de brandweer, de 

burgerwacht en zelfs paramilitaire burgers en mocht geheime operaties uitvoeren, arrestaties 

verrichten en verdachten ondervragen.
150

  

Tegen 1970 was het OBAN systeem geïnstitutionaliseerd met in elke militaire regio een 

algemeen hoofdkwartier genaamd Centro de Operaçoes de Defesa Interna (CODI) die de 

inlichtingenoperaties in zijn regio moest integreren maar geen eigen operatieve functies had. 

Hiervoor stonden de Destacamentos de Operaçao de Informaçoes (Eenheden van 
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Inlichtingenvergaring, DOI) in.
151

 De DOI hadden geen uniform, financierden hun eigen 

operaties met publieke en private middelen en hoewel ze gesuperviseerd werden door de 

CODI en formeel onder de commandant van het regionaal leger stonden, hadden ze ook via 

de CIE een parallelle link met de minister van het leger.
152

  Generaal Fiúza de Castro 

omschreef de DOI als de “braço armado da Inquisição” (de “gewapende arm van de 

inquisitie”).
153

 

Tegen 1970 ontstond dus een complex veiligheidsapparaat bestaande uit: DOPS, de regionale 

federale politieenheden, het CISA, het CENIMAR, de CIE en de DOI-CODI die allen 

onafhankelijke repressieve acties ondernamen, martelden en tegenstanders uitschakelden. De 

DOI-CODI was echter aansprakelijk voor de meest geïnstitutionaliseerde en uitgebreide 

repressieve praktijken zoals onder andere foltering.
154

  

―De DOI-CODIS en soortgelijke organen handelden straffeloos. Ze hadden hun eigen wet. En 

respecteerden die van het land niet, zelfs niet de procedurele termijnen die werden vastgesteld 

door de eigen wetgeving van de nationale veiligheid. De personen werden met hun gezicht 

bedekt ondervraagd. Hun ondervragers gebruikten bij- of codenamen en maakten zich niet 

kenbaar aan de gevangenen. Zelden zijn er personen bij de ondervragers gepasseerd, zonder 

te werden gefolterd‖. (eigen vertaling)
155
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Tabel uit: Tortura no Contexto do Regime Militar
156

. 

 

Ongeveer 20 000 mensen waren direct betrokken bij de verschillende veiligheids en 

inlichtingendiensten en een onbekend aantal werkte als informant. De alomtegenwoordigheid 

van het repressieapparaat was het gevolg van een preventieve expansie om de bedreigingen 

van het gewapende verzet te counteren.  

Zoals gezegd is het niet mijn bedoeling in te gaan op de rol die externe factoren gespeeld 

hebben. Maar toch dit. Volgens Huggins zijn de Verenigde Staten betrokken geweest in de 

training, technologische, morele en politieke ondersteuning van “een politie en overheid  

betrokken bij marteling, verdwijningen en moorden‖. Hoewel Washington op de hoogte was 
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van de misbruiken, verzuimde het niet enkel het geweld af te keuren, maar ook collaboreerden 

het actief met politici en militairen.
157

 

 

3. Guerilla 

 

Om de aard en omvang en gevolgen voor de Braziliaanse samenleving van het repressief 

apparaat beter te begrijpen is het noodzakelijk eerst in te gaan op de guerrilla beweging. Het is 

niet mogelijk hier zeer diep op in te gaan, ook al omdat er een vijftigtal verschillende guerrilla 

groepen opereerden.
158

 In tegenstelling tot haar buurlanden duurde de gewapende 

guerrillacampagnes korter en was het gewapend verzet zeer verdeeld door ideologische en 

persoonlijke geschillen.
159

 Het gebeurde dat in eigen rangen overlopers of potentiële verraders 

werden uitgeschakeld. De repressie was vanaf de ontdekking van guerrillagroepen wreed en 

genadeloos wat de rekrutering van nieuwe leden ontmoedigde. Hulp van buitenuit was bijna 

onbestaande. 
160

 

Een groot probleem voor de marxistische verzetsgroepen en eigenlijk voor de linkse oppositie 

in het algemeen was dat men er niet in slaagde “het volk” te mobiliseren en samen te brengen. 

Dit kwam door de sociale en politieke heterogeniteit van de maatschappij en de eigen 

verdeeldheid. Op ideologisch vlak lukte het niet interklasse allianties te bewerkstelligen. De 

burgerlijke middenstand gruwde bij het idee alleen al. De traditionele middenklasse zoals de 

vrije beroepen en vrouwenbeweging geloofden in liberalisme en de strijd voor democratie, 

wat in strijd was met de revolutionaire opvattingen van radicaal links. En links slaagde er nier 

in de lagere klassen te ontrukken aan de invloed van de propaganda en populistische cultus 

van de staat.
161

 Enkel de campagne van de Maoïstische PC do B trachtte in Araguaia oprecht 

het volk in haar communistisch project te betrekken. 
162

  

 

Er waren drie vormen van gewapend verzet in Brazilië.  

In de eerste jaren van de dictatuur waren er verschillende pogingen van de radicale 

populistische tegenstanders van het regime in samenwerking met de oppositiekrachten binnen 
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het leger. Zo plande de verbannen Leonel Brizola vanuit Urugaey verschillende gewapende 

acties. De kortstondige verzetsacties tussen 1965 en 1968 van de Movimento Nacional 

Revolucionário (Nationale Revolutionaire Beweging, MNR) die bestond uit ontslagen 

militairen en van de Movimento Revolucionário -21 en M3-26 moeten in dit licht gezien 

worden en werden snel neergeslagen door de veiligheidsdiensten.
163

  

Tegen 1968 ontstond er door de repressieve maatregelen tegenover de legale oppositie een 

vacuüm dat werd ingevuld door ondergronds verzet bestaande uit verschillende 

splintergroepen van de Partido Communista Brasileiro (PCB).
164

 De PCB werd tijdens de 

dictatuur bijna ontmanteld en leden werden in het gehele land vervolgd. De PCB heeft altijd 

openlijk onder leiding van Luìs Carlos Prestes de these van “revolutionair geweld” verworpen 

waardoor veel leden afhaakten.
165

 Deze tweede soort verzetsgroepen bestond uit groepen 

zoals de MR 8 of Movimento Revolucionário 8 de Outubro, de ALN of Aliança Libertadora 

Nacional, de VPR of Vanguarda Popular Revolucionário, de VAR-Palmares of Vanguarda 

Armada Revolucionária- Palmares, de MTR Movimento Revolucionário Tiradentes en de 

PCBR of Partido Communista Brasileiro Revolucionário.
166

 Deze trokken veelal jongeren 

van de middenklasse aan en baseerden zich op de Cubaanse revolutionaire doctrine en de 

campagne van Che Guevara in Bolivia. De strategie bestond uit het opzetten van een 

stedelijke guerrillagroep om dan revolutionaire focos in landelijke gebieden aan te steken. 

Groepen zoals het ALN onder leiding van Carlos Marighella en de VPR met aan het hoofd de 

legerkapitein Carlos Lamarca begonnen het verzet vooral gedurende 1969 en 1970 met 

overvallen op banken en ondernemingen, meer dan driehonderd tegen de tweede helft van 

1970. 
167

 Andere acties waren het gooien van bommen, stelen van wapens en bevrijden van 

gevangenen. Maar de guerrillero‟s waren vooral een doorn in het oog van het regime met de 

spectaculaire kidnappingen van ambassadeurs uit de VS, West-Duitsland, Zwitserland en een 

Japanse consul in ruil voor de vrijlating van gevangenen, geld en publiciteit. Het leger ging op 

zich vrij beheerst met deze internationale vernederingen om. De vrijgelatenen werden 

officieel verbannen en op politieke moorden stond de doodstraf die echter nooit uitgevoerd is 

geweest.  

Het werd echter een uitputtingsslag. Bij elke gijzeling konden de militairen hun tegenstanders 

nauwkeuriger lokaliseren en ficheren. Met behulp van de modernste afluister apparatuur en 
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lange afstand camera‟s, de informatie van infiltranten, conciërges en taxichauffeurs en door 

middel van foltering slaagden de geheime diensten erin de structuren en werkwijzen van het 

verzet bloot te leggen.
168

 Ook waren er overlopers door het leger “cachorros” genoemd die 

inlichtingen doorgaven en leden identificeerden. Deze inlichtingen zouden tot het dodental 

van 20 linkse militanten kunnen geleid hebben.
169

 Linkse boegbeelden zoals Marighella en 

Lamarca werden opgejaagd en vermoord.
170

 Anderen verdwenen. 

De Maoïstische Partido Communista do Brasil (Communistische partij van Brazilië, PC do 

B) die in 1962 afgesplitst was van de PCB had als voornaamste strategie door middel van 

landelijke guerrillastrijd de steden te omsingelen en uiteindelijk in te nemen. Deze derde soort 

van gewapend verzet in Brazilië was geïnspireerd op het Chinese revolutionaire model van de 

“prolonged people‘s war”.
171

 Tegen het einde van 1966 installeerde de PC do B zich in de 

regio van de rivier Araguaia, in het zuiden van de amazonestaat Pará om van hieruit een 

landelijke guerrilla op te zetten. In april 1972 werd de aanwezigheid van de PC do B pas 

ontdekt door het leger.
 172

 Aanvankelijk waren er ongeveer 70, vooral jonge guerrillero‟s 

actief.  

Het regime zou een heel andere aanpak hanteren in Araguaia dan die tegen de stedelijke 

verzetsgroeperingen, ook tegenover de plaatselijke bevolking. Ze manifesteerde zich als een 

bezettingsmacht.
173

 Er werden massaal troepen ingezet en het gebied werd afgesloten voor de 

media voor verscheidene jaren.
174

 Afwisselend zouden er tussen april 1972 en januari 1975 

tussen de drie- en tienduizend manschappen actief zijn geweest. Deze waren afkomstig uit de 

landmacht, marine, luchtmacht, en federale politie.
175

 De leiding van de operatie lag bij de 

CIE en speciale elitetroepen stonden in voor het commando ter plaatse. Men had de orders 

gekregen geen gevangenen te houden en daar hield men zich dan ook aan.
176

 Vanaf oktober 

1973 werden alle gevangen militanten van de PC do B geëxecuteerd. Ondanks enkele 

getuigenissen die melden dat sommige guerrillero‟s zich hadden overgegeven. Begin 1974 

vermoede het leger dat er slechts een twintigtal guerrillero‟s nog actief waren en begon men 
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troepen terug te trekken.
177

 Tegen het eind van 1974 was de strijd gestreden en waren er geen 

guerrillero‟s meer in Arraguaia.
178

 

De nietsontziende repressie kostte het leven aan de helft van de PCB‟ers in Araguaia en de 

helft van de politieke verdwenen personen tijdens de Braziliaanse militaire dictatuur kwam 

om tijdens de Arraguaia guerrilla. Ook de lokale bevolking werd het slachtoffer van 

willekeurig geweld.
179

 Zo werd op 18 mei 1972 de schipper Lourival Paulino opgepakt op 

verdenking van collaboratie met de guerrilla. Drie dagen later werd meegedeeld dat hij zich 

zou hebben opgehangen.
180

 Nu drie decennia later zijn de plaatselijke bewoners nog steeds 

terughoudend om over de periode te praten. Verschillende inwoners dragen fysieke en 

psychische gevolgen van de martelpraktijken tijdens ondervragingen om de schuilplaatsen 

van de PC do B te lokaliseren. De bewoners denken nochtans met sympathie terug aan de 

guerrillero‟s vooral dankzij hun gemeenschapswerk.
181

  

4. De autoritaire militaire jurisdictie 

 

Repressie was onder het Braziliaans systeem legalistisch, dit omdat de repressieve 

maatregelen in wetten werden gegoten waardoor staat en oppositie onder controle werden 

gehouden. Een andere reden is dat enerzijds het aantal gedode burgers in vergelijking met de 

buurlanden relatief laag was maar anderzijds lag de graad van juridische vervolging zeer 

hoog. Er hebben in Brazilië meer individuen zich voor de rechtbank moeten verantwoorden 

voor politieke misdaden dan in de andere autoritaire regimes in de regio. Zoals boven vermeld 

verschillen in Brazilië de moord- en verdwijningcijfers, maar men neemt over het algemeen 

aan dat het er tussen de 208 en 383 geweest zijn. Er werden echter meer dan 7,378 personen 

voor de rechter gebracht.
182

  

In het vorige hoofdstuk werd beschreven hoe het regime een efficiënte legale constructie 

creëerde, opgebouwd rond de institutionele akten, om met behulp van het SNI, personen en 

organisaties aan te pakken die een bedreiging vormden voor de continuïteit van het regime.
183
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Onder president Castello Branco werden politieke beschuldigden niet onder het burgerlijk 

juridisch systeem berecht maar veroordeelden konden wel nog tot de invoering van de 

institutionele akte no. 2 beroep doen op het federaal hooggerechtshof. De beslissingen van het 

hooggerechtshof wekten meer en meer de irritatie van het leger op, wat leidde tot de invoering 

van de tweede institutionele akte.
184

 Deze bepaalde dat de jurisdictie over zaken die 

betrekking hadden op de nationale veiligheid zou worden overgeheveld naar de militaire 

tribunalen van de landmacht, de marine en de luchtmacht.
185

 De onafhankelijkheid van het 

gerecht werd verder beknot. Zo werd in artikel 6 het aantal rechters van het hooggerechtshof 

opgetrokken tot 16, en zij dienden te worden aangeduid door de president. Verder werd in 

artikel 14 de ambtsperiode, jobzekerheid en de niet-overdraagbaarheid (transferability) van de 

rechters‟ interpretatie van de grondwet opgehoffen.
186

 

Er waren 22 militaire gerechtshoven verspreid over het land met daarboven een militair hof 

van beroep, het Superior Federal Tribunal (STM). Elk hof bestond uit vier militaire en een 

burgerlijke rechter. Het STM was samengesteld uit tien militaire en vijf burgerlijke 

rechters.
187

  

Brazilië beschikt over een zeer uitgebreid archief over de autoritaire politieke processen. Het 

aartsbisschop van São Paulo is er gedurende de vroege jaren tachtig met een geheim team van 

advocaten en onderzoekers in geslaagd 707 zaken te fotokopiëren van het STM die betrekking 

hadden op 7, 367 beklaagden. Dankzij deze ondergrondse actie is men erin geslaagd zeer 

nauwkeurig de mensenrechtenschendingen van het regime bloot te leggen en vanwege hun 

officiële herkomst kan de echtheid van de bronnen niet worden betwist. Het archief, Brasil: 

Nunca Mais beslaat meer dan een miljoen pagina‟s over hoe het Braziliaans militair regime 

vermeende subversievelingen opspoorde, martelde, gevangen hield en liquideerde. In 1985 

werd op de vooravond van de machtstransitie naar burgerlijk bestuur het gelijknamige boek 

uitgebracht. Brasil: Nunca Mais kende een enorm succes en nu, 26 edities later, wordt het nog 

steeds te koop aangeboden in Brazilië.
188

 Uit het archief blijkt dat de meerderheid van de 

beklaagden uit de hoogopgeleide middenklasse kwam en geen eerdere juridische of 

politionele precedenten had. Aanklachten konden gegroepeerd worden in vier categorieën die 
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overeenstemmen met de verschillende niveaus van oppositie tegen het regime: a) betrokken 

bij de organisatie van activiteiten van clandestiene partijen b) deelname aan een 

massabeweging c) manifestatie van ideeën op onrechtmatige wijze en d) participatie in 

gewelddadige of gewapende actie. Ongeveer vijftig verschillende misdaden tegen de nationale 

veiligheid werden beschreven in de wetgeving hieromtrent.
189

 Veel processen handelden over 

eerder triviale misdaden zoals politieke graffiti en zaken zoals vakbondsstakingen, en de 

dagdagelijkse uitdrukking van politiek commentaar. Er is zelden sprake van echte subversie 

bij deze processen wanneer subversie strikt gedefinieerd wordt volgens haar potentieel 

staatsgevaar.
190

 Ook werd de nationale veiligheidswet misbruikt door lokale politici. Volgens 

Pereira werden ongeveer vijftien procent van de beklaagden vervolgd niet zozeer voor kritiek 

op het regime zelf als wel voor het bekritiseren van, of op een andere manier in conflict staan 

met lokale politieke gezagdragers.
191

 

 

Professor dr. Anthony W. Pereira heeft uitgebreid onderzoek gevoerd naar politieke processen 

tijdens de militaire dictatuur in Brazilië. Hij heeft hiervoor kwantitatieve data van 257 zaken 

(36 procent van het totaal) met 2109 beklaagden (29 procent van het totaal) verzameld en 

geanalyseerd en verschillende interviews afgenomen van beklaagden, advocaten van de 

verdediging, aanklagers, rechters en academici.
192

 Hij kwam tot enkele opmerkelijke 

conclusies.  

Aangezien de nationale veiligheidswetten zeer vaag geformuleerd waren en breed konden 

worden opgevat rees het gevaar voor criminalisering van normaal gedrag. Er ontwikkelde zich 

een consensus tussen enerzijds de aanklager en rechters en anderzijds de verdediging en 

politieke beklaagden waarbij men de wetgeving per zaak afhankelijk van het bewijs, op een 

flexibele, inconsistente en selectieve manier interpreteerde.  

Advocaten van de verdediging slaagden er sporadisch in de consensus uit de dagen. Door te 

wijzen op ambiguïteiten in de wetten en beslissingen van het hof bepleitte men mildere 

interpretaties van de draconische nationale veiligheidswetten. Zo ontstond een dialectisch 

proces van interactie waarbij beide partijen tot toegevingen werden gedwongen. Dit leidde tot 

een weliswaar autoritaire jurisdictie die de advocaten toch de mogelijkheden gaf de politieke 

gevangenen te verdedigen. Zo werd in een periode van repressie het ideaal van 

“gerechtigheid” niet helemaal opgegeven.  
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Op deze manier erkenden de tribunalen bijvoorbeeld dat kritiek op het specifieke beleid van 

het regime in bepaalde gevallen niet onpatriottisch was of subversief en dat sommige 

vermeende subversieve uitlatingen of boeken niet illegaal waren.
193

 De aanklagers namen 

hierbij een paternalistische houding aan in die mate dat men de fouten van de politieke 

criminelen trachtte te “corrigeren” en bij beoordeling rekening hield met de kansen om te re-

integreren in de “gewone” samenleving.
194

 Hierbij een berouwvolle houding aannemen en 

duidelijk afstand nemen van subversieve ideeën konden aanduiden dat men niet echt 

subversief ingesteld was. Nog meer kans maakte men wanneer men de aanhankelijkheid aan 

het regime benadrukte.
195

 Een voorbeeld dat Pereira hierbij aanhaalt is dat van een man die 

vijf Cuba Libres gedronken had en “Fidel Castro heeft gelijk” en andere graffiti schreef op 

een vrachtwagen. Het politierapport berichtte zonder een zweem van ironie dat de beklaagde 

het volgende getuigde:  

―at the time of the graffiti-writing he had thought that the Cuban regime was better than ours 

. . . but the witness is remorseful about the graffiti he wrote, and today he believes that the 

Brazilian regime is better, because here there is more liberty. . . .‖
196

 

 

Een ander voorbeeld is de bekentenis van een achttienjarige soldaat die in 1967 uit het leger 

werd gegooid vanwege bezit van een verboden boek. 

―As a good patriot, I never thought for one moment of my life a [subversive] thought, I was 

brought up in a healthy environment. My father was always a good counselor and my 

stepfather also was always a good counselor and good head of the family, he never got 

involved in anything political nor did I, although I was interested in a read, but a healthy 

read. . . . Since the day that this element [the member of the Communist Party who gave me 

the book]. . . tried with this to ruin my future and the future of my family, I fell into this trap . . 

. innocently guarding [the book] in the desk . . . happily this book was found by a man who by 

his look is a good patriot, I gave it to the Colonel, although I have gone through some 

moments of bitterness I am very happy to have become known to men who struggle for the 

security of Brazil and who understand perfectly the meaning of the words in that book that I 

innocently had with me. . . . I have a tranquil mind and thanks to God I did not read that 

miserable book, I have faith in God that . . . I never again will fool myself with such subjects, 
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on the contrary I will do everything so that Brazil frees itself . . . from these monstrous worms, 

the cause of great tragedies.‖
197

 

 

Dit soort van vernederende “bekentenissen” pasten binnen de legale strategie van het 

Braziliaans militair regime. Het leger wilde een bepaalde orde vestigen volgens haar 

prerogatieven waarin de sociale hiërarchie en het elitair politiek systeem herbevestigd werden 

zonder dat deze werd uitgedaagd. Deze sociale hiërarchie en het alleenrecht van de elite op 

politieke ideeën werd op paternalistische wijze opnieuw bekrachtigd in de politieke 

processen. 

Vanuit dit oogpunt was het verhinderen van de “subversieve” sujetten van omgang met 

anderen, hun neutralisatie, publieke vernedering en schande vaak voldoende als straf. Vanaf 

een slachtoffer zich emotioneel en ideologisch overgaf was geweld niet meer in se 

noodzakelijk.
198

 Generaal Adyr Fiúza de Castro, die aan het hoofd stond van de 

inlichtingendienst van het leger tijdens de late jaren zestig zei later hierover dat hij en de 

meesten van mening waren dat 45 dagen (het maximaal aantal dagen dat men mocht 

gevangen gehouden worden voor de gerechtelijke procedures in gang moesten worden 

gezet)
199

 voor de kleinere misdaden zoals bankoverval, graffiti voldoende waren. Volgens 

hem waren de meesten afkomstig uit de middenstand en nam de meerderheid vrijwel meteen 

“hun mooi kleinburgerlijk leventje” weer op.
200

  

Men mag echter niet uit het oog verliezen dat de aanwezigheid en de noodzaak van de 

rechtszaken an sich door de militaire tribunalen en haar rechters en aanklagers niet in vraag 

werd gesteld. Men ging hierbij uit van het bestaan van een politieke noodtoestand en de 

ongeschiktheid van het liberalisme om hierop adequaat te reageren. Er was dus behoefte aan 

een tijdelijk buitengewoon juridisch antwoord dat zo dicht mogelijk bij het gewone strafrecht 

aanleunde.
201

 Deze juridische visie wordt hieronder door de bevoegde rechter verwoord in een 

besluit van een regionaal militair tribunaal: 

―. . . cases of this type [political crime] cannot be judged by following common models, or 

general criteria, or rules for applying sentences that serve in normal times [for] they do not 

[fit] times in which the very judicial system is being violently contested by acts typical of war . 

. . Furthermore, it occurs to the court that in cases such as the present one, the principal and 
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only function of the punishment to be considered at the moment—which does not impede its 

re-examination in the future, when the circumstances of the country and that of the convicted 

are different—is to violently remove from social life elements of such elevated dangerousness 

. . . This violence is necessary and just, in being proportional to the attack suffered by society, 

and it is of the utmost sociability, by means of the affirmation of the vitality of the state in its 

struggle against its enemy and has as its means of effectiveness the exemplariness of its 

penalty.‖
202

 

 

In 1969 verstrengde het regime de gerechtelijke procedure door te bepalen dat bij vrijspraak 

in eerste aanleg, de aanklagers in beroep moesten gaan, zelfs indien laatsten niet schuldig 

hadden geadviseerd. Als gevolg hiervan verkommerden vrijgesprokenen vaak nog 

verschillende jaren in de cel tot hun zaak eindelijk in beroep voorkwam.
203

 Verder bemoeide 

het militair gerecht zich ook niet met voorafgaande marteling door de veiligheidsdiensten van 

de beklaagden en werd de immuniteit van de diensten niet in vraag gesteld.
204

 Wanneer een 

verdachte werd opgepakt, werd hij eerst “inleidend ondervraagd” door de DOI-CODI 

eenheden. Wanneer men tevreden was werd de verdachte overgeleverd aan de DOPS of de 

federale politie waar deze verder (gewelddadig) verhoord werd en legde men de contacten 

met de militaire tribunalen voor de berechting.
205

  

Het grote probleem voor de verdediging was de opheffing van het habeas corpus principe. 

Vanaf het moment dat de veiligheidsdiensten een militaire rechtbank op de hoogte brachten 

dat de persoon in kwestie opgesloten was en vervolgd werd onder de nationale veiligheidswet, 

werd die persoon juridisch erkend en was arbitraire executie uitgesloten.
206

 Een andere 

complicatie voor de advocaten waren de “bekentenissen” onder foltering aangezien deze als 

bewijsmateriaal dienden tijdens de rechtszaken, zelfs indien ze later werden ingetrokken door 

de beklaagde.
207

 De verdachten waren dus weerloos tegenover de veiligheidsdiensten vanaf 

het moment dat ze werden opgepakt tot ze werden aangeklaagd.
208

 Een voorbeeld hiervan is 

de getuigenis van Rosalina Santa Cruz Leite op 10 mei 1979 voor  de Comissão Parlamentar 

de Inquérito (CPI) die de mensenrechtenschendingen onderzocht: 
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― Ik ben tien maanden in het geheim vastgehouden zonder schuldig bevonden te zijn. Enkel na 

tien maanden werd ik voor de eerste maal naar een militair auditorium gebracht voor een 

kwalificatie, de rechter heeft naar mij geluisterd, me in shocktoestand bevonden, te wijten aan 

de recente folteringen. En, Heren, ik had reeds tien maanden vastgezeten. Niet eens hun wet, 

de wet van de nationale veiligheid, die ze gemaakt hebben, werd nageleefd.‖ (eigen 

vertaling)
209

 

Advocaten van de verdediging trachtten hierom hun cliënten zo snel mogelijk te lokaliseren in 

het labyrint van politionele en militaire penitentiaire instellingen.
210

 Door volharding slaagden 

ze er soms in de hand te leggen op informatie, via vrijgekomen gevangenen of bijvoorbeeld 

dankzij anonieme telefoontjes over verblijfplaatsen van gevangenen. Ook communiceerden 

gevangenen door middel van het drukken op de lichtknoppen of de waterleidingen. Skidmore 

stelt zelfs dat personeel van de rechtbanken en sommige rechters collaboreerden met de 

advocaten voor het lokaliseren van gevangenen.
211

  

De advocaten van de verdediging moesten opbotsen tegen intimidatie en bedreigingen van de 

veiligheidsdiensten. Dit ging van dreigtelefoontjes, anonieme brieven tot ontvoeringen, 

ondervragingen en illegale gevangenissen.  

Meestal werkten ze voor een kleine of geen compensatie. Over het gehele land zouden er ook 

maar een paar dozijn actief geweest zijn.
212

 

“The defense lawyer was the priest, confessor, friend, and lawyer‖ van de beklaagden zei 

Idebal Piveta, een voormalige advocaat van de verdediging “It was a thoroughly dangerous 

form of lawyering… but it was our way of working to try to establish the rule of law.‖ 
213

 

Zoals eerder besproken was er ondanks dit alles voor de verdediging enige 

manoeuvreerruimte in het militair justitiesysteem, dit blijkt uit de verrassend hoge graad van 

vrijspraak. Dit was in vergelijking met de dictatoriale buurlanden een zeldzaam fenomeen. 

Professor dr. Wolfgang Heinz kwam tot de conclusie dat 3, 555 personen in eerste instantie 

werden vrijgesproken, 984 werden uitgesloten voor verschillende redenen en 2828 werden 
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veroordeeld.
214

 De graad van vrijspraak berekende hij op 48 procent voor de regionale 

militaire tribunalen. Bij Pereira is zelfs sprake van 54 procent vrijspraak. Daaruit bleek 

eveneens dat de STM vaak uitspraken van de regionale militaire tribunalen vernietigde en 

gemiddeld kortere straffen uitsprak dan de lagere gerechtshoven. De gangbare 

gevangenisstraffen lagen rond de vier jaar.
215

 Volgens Skidmore heeft dit ook te maken met 

de traditioneel meer liberale houding van de militaire justitie in vergelijking met het civiel 

gerecht. Ook zou hebben meegespeeld dat gedurende het Médici regime oudere liberale 

generaals in het rechtersambt werden gesteld om hen weg te houden bij de actieve 

commando‟s.
216

 Verder zou ook blijken dat de militaire justitie zich mettertijd aanpaste aan 

veranderende politieke realiteiten. Zo was de graad van vrijspraak groter tijdens de 

abertura.
217

 

Hoewel er nooit sprake was dat de militaire justitie een bedreiging kon vormen voor de 

elementaire structuur van de repressie kan men toch concluderen dat het toch een verschil 

maakte in het militair regime. Dit in die mate dat het recht op verdediging voor velen de 

kansen verhoogden van fysiek overleven en een kortere hechtenis. Het instant houden van een 

weliswaar autoritaire vorm van justitie gold voor het regime als een belangrijke vorm van 

machtslegitimatie tegenover zowel de binnenlandse als buitenlandse publieke opinie.
218

 Het 

respecteren van het recht op verdediging gold volgens Veja dan ook als “salvaguarde a 

dignidade da nação‖, als waarborg voor het behoud van het land‟s waardigheid.
219

  Een 

gevolg van dit technocratisch legalisme is dat alles conscientieus werd opgeschreven en 

dankzij het project Brasil: Nunca Mais de misdaden van het regime niet ontkend kunnen 

worden.
220

 

 

5. Mensenrechten 

5.1 Mortos e Desaparecidos Politicos. 

Gedurende 21 jaar zijn tienduizenden mensen het slachtoffer geworden van 

mensenrechtenschendingen in Brazilië. Illegale gevangenisstraffen en het systematisch 

                                                 
214

 Heinz, Determinants, p. 70. 
215

 Pereira,”Persecution “, p. 47. 
216

 Skidmore, Politics of Military Rule, pp. 131-133. 
217

 Pereira,”Dialectics”,  p. 163. 
218

 Skidmore, Politics of Military Rule, pp. 131-133. 
219

 Veja, 1977 december 21 p 23 
220

 Weschler, Lawrence. A Miracle, a Universe: Settling Accounts with Torturers ( NewYork: Pantheon Books, 

1990), p. 15. 



  50 

gebruik van foltering werden routinepraktijken voor de veiligheidsdiensten.
221

 Tussen 1964-

79 hebben de militairen en politie ongeveer 50 000 personen gearresteerd voor politieke 

redenen.
222

 Het aantal bannelingen zou rond tienduizend gelegen hebben.
223

 

Het is eerder moeilijk een exact getal op het aantal dode en verdwenen slachtoffers te 

plakken. Skidmore vermeldt dat ongeveer 197 Brazilianen door veiligheidsdiensten zouden 

zijn omgebracht. Het aartsbisdom van São Paulo publiceerde een lijst van 125 verdwenen 

personen in haar “Nunca Mais” rapport over repressie en foltering tijdens de dictatuur. Later 

zou de lijst verhoogd zijn tot 208 desaparecidos.
224

 De Comissão do Acervo da Luta Contra a 

Ditadura (Commissie voor het Archief van de Strijd Tegen de Dictatuur) maakt melding van 

352 desaparecidos.
225

 De namen van 383 doden en verdwenen personen worden vermeld op 

de site van de Comissão de Familiares dos Mortos e Desaparecidos Políticos. (“Commissie 

van Familieleden van Dode en Politieke Verdwenen Personen”).
226

 De officiële Comissão 

Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos (“Speciale Commissie van Dode en 

Verdwenen Personen”) heeft in haar verslag “Direito à Memória e à Verdade” (“Recht 

Waarheid en Herinnering”) gedetailleerd de omstandigheden van de dood van 339 personen 

onderzocht en beschreven.
227

 De versnippering van de penitentiaire autoriteiten bemoeilijkten 

de zoektocht naar de plaatsen waar gevangenen gehouden werden. 

Desaparecidos of verdwijningen worden in de “International Convention for the Protection of 

All Persons from Enforced Disappearance‖ van de VN gedefinieerd als:  

"The arrest, detention, abduction or any other form of deprivation of liberty by agents of the 

State or by persons, groups or persons acting with the authorization, support or acquiescence 

of the State, followed by a refusal to acknowledge the deprivation of liberty or by concealment 

of the fate or whereabouts of the disappeared person, which place such a person outside the 

protection of the law.‖
228

 

 

De federatie van de Latijns-Amerikaanse comités van verwanten van desaparecidos 

FEDEFAM (Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-
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Desaparecidos) benadrukt sterk in haar definitie dat verdwijningen een inbreuk zijn op de 

mensenrechten, en haar gevolgen voor verwanten en de samenleving.  

―The objective of forced disappearance is not simply the victim's capture and subsequent 

maltreatment, which often occurs in the absence of legal guarantees. Because of the 

anonymity of the captors, and subsequent impunity, it also creates a state of uncertainty and 

terror both in the family of the victim and in society as a whole. Uncertainty exists because 

people do not know what to do or where to turn. From the first moment, relatives have doubts 

about the victim's actual fate and the benefits of searching for their loved one. Terror is 

caused by the unknown yet undoubtedly terrible fate of the victim, and the realization that 

anyone can be subjected to a forced disappearance and any motive may be used to justify the 

disappearance. A forced disappearance violates a series of fundamental human rights, 

including: the right to liberty and security of the person, the right to recognition everywhere 

as a person before the law, the right to legal defense, and the right not to be subjected to 

torture. In addition, forced disappearance constitutes a grave threat to the right to life. 

Forced disappearance paralyzes opposition activities by individuals as well as by society. The 

victim of forced disappearance is neither a simple political prisoner nor--as the abductors 

would like him/her to be considered--a dead person, although many times their corpses are 

later found.
229

 

De veiligheidsdiensten betrokken bij de verdwijningen waren vooral de DOI-CODI en DOPS 

eenheden. Volgens de getuigenis van ex-sergeant Marival Dias Chaves die vanaf 1975 bij de 

DOI instond voor de verzameling en verificatie van inlichtingen –hij beweert zelf nooit te 

hebben gefolterd- was het vermoorden van “subversieven” een professionele activiteit. Ook 

het verdwijnen en niet-identificeerbaar maken van de lijken werd gedaan door een daarin 

gespecialiseerd team. “Os agentes sabiam exatamente o que fazer.”
230

 Er zou zelfs een 

speciale training ontwikkeld zijn voor moord waarbij de methodes voor simulatie van 

zelfmoord en auto-ongelukken (door Chaves “theatrinhos” (theatertjes) genoemd) en 

verdwijningen zonder lichamelijke resten werden aangeleerd.
231

 

Agenten die in een huis verbleven, onderhouden door het informatiecentrum van het leger in 

Petrópolis, in Rio de Janeiro, vertelden me dat de lijken uiteengetrokken waren, soms wel tot 

in veertien stukken, zoals een matador met zijn stier doet. Het was iets vreselijks. Ze deden dit 
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om de identificatie van de dode moeilijker te maken. Elk stuk werd in een zak gestoken en 

naar een andere plaats gebracht. (eigen vertaling)
232

 

De gangbare praktijk in de strijd tegen de guerilla was dan ook vaak onmiddellijke liquidatie 

ter plaatse in plaats van de arrestatie van verdachten. Soms vanwege gewapend verzet tegen 

de arrestatie, maar vaker doodde men met voorbedachten rade.
233

 Chaves vermeldt 

bijvoorbeeld dat sommige linkse militanten tot de dood gemarteld werden. Ook werden 

enkelen die zich verzetten geliquideerd door middel van een injectie om paarden te doden.
234

 

In het begin van de guerrillacampagnes was de situatie waarschijnlijk ietwat verschillend 

aangezien men toen nog al te zeer van informatie afhankelijk was, maar later werd het een 

kwestie van de vijand te pakken te krijgen, levend of dood met als apotheose de tragedie in 

Araguaia.  

Heinz meent dat er evenwel geen nationale politiek bestond van systematische liquidatie van 

guerrillero‟s zoals bijvoorbeeld in Argentinië.
235

  Volgens Gaspari echter was er wel degelijk 

het idee van eliminatie van leiders en belangrijke kaders van de gewapende 

verzetsorganisaties en was dit er al voor de massamoord in Araguaia.
236

 Inderdaad werden 

ook voor Araguaia guerrillero‟s uitgeschakeld en ook nadat de eindstrijd tegen radicaal links 

was gewonnen verdwenen nog verscheidene kopstukken van de PCB. Vermoedelijk was er 

nooit sprake van een formele eliminatiepolitiek maar was de legertop wel op de hoogte en 

heiligde het doen de middelen zolang men vat had op de kritiek. 

5.2 Doodseskaders, extreemrechtse en paramilitaire groeperingen. 

Doodseskaders zouden in Brazilië gedurende de jaren zestig en zeventig geopereerd hebben 

met de steun van de politie. Meer dan duizend personen, vooral criminele verdachten, zijn 

door hun toedoen vermoord.
237

 Vooral de doodseskaders van Rio de Janeiro en São Paulo 

waren berucht. Er is, met uitzondering van het doodseskader van São Paulo, echter weinig 

geweten over de training en operaties van deze groepen.  

Het doodseskader van São Paulo, Esquadrão da Morte genaamd, stond zeer waarschijnlijk 

onder leiding van commissaris Sérgio fleury en bestond uit bijna veertig politiemannen en 
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officieren van de civiele politie.
238

 Het zou verantwoordelijk geweest zijn voor de dood van 

minstens 800 personen. In de jaren zeventig voerde de advocaat Hélio Bicudo een 

grootscheeps onderzoek naar de activiteiten van het doodseskader en verschillende 

voormalige politieagenten zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen.
239

 Een ambtenaar van de 

Amerikaanse ambassade, Carlos R. Eckert, die gelast werd een verslag op te maken van de 

doodseskaders stelde dat afkalvende macht van justitie tijdens de dictatuur het vertrouwen in 

de rechterlijke macht verder ondergroef. Volgens hem was dit dan ook een motivatie was voor 

de directe eigen rechtshandhaving van de doodseskaders.
240

   

Naast deze paramilitaire groeperingen waren ook extreemrechtse groepen actief zoals de 

Comando de Caça aos Comunistas (commando voor de jacht op communisten, CCC), de 

Aliança Anticommunista Brasileira (de Anti Communistische Braziliaanse Aliantie AAB), en 

anderen die niet terugschrokken van terroristische aanslagen. Tussen 1966 en 1980 pleegden 

zij straffeloos een 90- tal terroristische feiten vooral bomaanslagen, ontvoeringen, en 

vuurgevechten. In welke mate deze organisaties mantelorganisaties waren van de 

veiligheidsdiensten is moeilijk te zeggen aangezien de schuldigen zelden geïdentificeerd 

werden.
241

. Hierbij kan men wel rekening houden met de verschillende pogingen van de 

veiligheidsgroepen om het liberaliseringbeleid onder Geisel en Fiqueiredo (zie volgend deel) 

te ondermijnen en daarom is het aannemelijk dat leden van de veiligheidsdiensten betrokken 

waren bij de doodseskaders. Dit is nog meer geloofwaardig aangezien doodseskaders en 

paramilitaire groeperingen ofwel geïntegreerd worden in politiediensten ofwel afgeschaft 

worden tijdens militaire regimes, zoals we weten van Chili, Argentinië en Uruguay voor en na 

de coups in 1973 en 1978.  

5.3 Foltering 

Zoals reeds gemeld, maakten speciale eenheden van de politieke politie en het leger zoals het 

DOPS/DEOPS, de OBAN en de DOI-CODI zich schuldig aan diverse 
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mensenrechtenschendingen. In 1972 publiceerde Amnestie International een lijst van 1081 

personen die waren gefolterd.
242

  

Repressie was echter geen uitvinding van de dictatuur. Het was een structureel 

machtsonderdeel van de heersende klasse.
243

 Foltering heeft zijn wortels in de koloniale 

periode en de slavernij waarbij het werd toegepast op zij die niet menselijk werden 

beschouwd- de zwarte slaven en de indianen- en op zij die men zag als “gevaarlijk”, voor de 

kroon of de kerk.
244

 Vanaf de late negentiende eeuw werd fysieke foltering in Brazilië een 

routineonderdeel in de ondervraging van sociaal gedeclasseerden; “marginalen”, 

“criminelen”, “gevaarlijken” of eigenlijk iedereen die niet tot de elite behoorde, het gewone 

volk.
245

 Tijdens de Oude Republiek werden armen gefolterd, rijken daarentegen hadden voor 

de politie een aura van immuniteit. Deze onschendbaarheid brokkelde echter af tijdens de 

Vargasjaren: voor het eerst moesten politieke verdachten, vooral afkomstig uit de elite, fysiek 

geweld ondergaan.  

Tegen het einde van de Estado Novo kwam men hier van terug en politieke activisten 

herwonnen hun rechten op het vlak van fysieke integriteit. Het geweld tegen gewone 

verdachten daarentegen overschreed opnieuw grenzen met de oprichting van een speciaal 

politiecommando (Grupo de Diligencias Especiais) dat verdacht werd van het vermoorden 

van verdachten van diefstal en moord. Begin jaren zestig was het aldus de gewoonte dat 

verdachten werden behandeld volgens hun sociale status. Aangezien de lokale 

politiebeambten nooit zeker konden weten of de verdachten over belangrijke connecties 

beschikten, verkreeg de elite een voorkeursbehandeling.  

Tijdens de militaire dictatuur begonnen de autoriteiten gevangenen van de midden- en hogere 

sociale klasse als ordinaire gevangenen te behandelen, waarbij deze al snel ervaarden dat 

invloedrijke vrienden in de wereld van de folteraar van geen tel zijn. Uiteindelijk vielen ook 

de hoogste klassen ten prooi aan de Braziliaanse traditie van geweld en foltering.
246

 

Heel Braziliaans links werd slachtoffer van wat Serbin “de Braziliaanse versie van 

McCarthyism” noemt. Vooral de middenklasse zou het onder de repressie te verduren 

krijgen.
247

 Volgens D‟Araujo en co is het echter wel zo dat het leger nooit eerder zo nauw 

betrokken was bij directe politieke repressie.―Mais do que isso, as Forças Armadas, naquele 
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espaço de tempo, detiveram, soberanas, o monopólio da coerçao político-ideológica.‖ (Meer 

nog, het leger beschikte nooit eerder zo oppermachtig over het monopolie van politieke 

ideologische dwang).
248

  Coimbra benadrukt dat vanaf de institutionele akte no. 5, met de 

overwinning van de linha duro, marteling gesystematiseerd werd als politiek middel van de 

staat.
249

 De frequentie van martelpraktijken ging dan ook logischerwijze samen met de 

repressiegolven: de eerste jaren na 1964 en de jaren 1969-1970 waren piekperiodes wat 

betreft foltering.
250

 De overwinning van de linha duro in 1968 had als consequentie dat een 

“ditadura sem disfarces” (dictatuur zonder maskers) zich manifesteerde. Onder het Médici 

regime (1969-1974) werd het meest gefolterd.
251

 

Ricardo Brandão, de ex-president van de Movimento Matogrossense pela Anistia e Direitos 

Humanos, beschreef de institutionalisatie van marteling in de repressieorganen als volgt: 

―[...] dokters, psychologen, specialisten in revolutionaire oorlog, analisten en een heel 

bataljon van medewerkers, velen gerekruteerd tijdens de burgeroorlog, adviseerden aan de 

folteraars om het maximum aan informatie uit de gevangenen te halen. Ze ontwikkelden de 

apparaten voor het versterken van de pijn en we zien, vol afschuw, een hele galerij vol 

instrumenten voor het folteren, zoals de drakenstoel, de ijskoude kamers, de geluidszalen, de 

intense lichtzalen, de psychische zalen,[…]. Voor de verwezenlijking ervan was geld nodig, 

veel geld. De budgetten waren een serieuze hap uit de begroting van de staat‖. (eigen 

vertaling)
252

 

In een document van de politieke gevangenen van Rio de Janeiro aan de Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB) in november 1976 onderschrijft men volgende drie onderling 

verbonden fundamentele aspecten van marteling in Brazilië: 1) een poging van intimidatie 

tegenover de bevolking; 2) een methode om inlichtingen te verzamelen; 3) een basis voor het 

functioneren van de militaire justitie.
253

 Het “Nunca Mais” rapport beschreef meer dan 

driehonderd verschillende soorten marteltechnieken, identificeerde 444 folteraars en 

benoemde 242 clandestiene martelcentra. Bij de folteraars waren er 234 afkomstig van de 
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burgerlijke politie, de andere 210 waren militaire officieren, hiertoe behoorde ook SNI baas 

generaal Medeiros en kolonel Brilhante Ulstra.
254

 

Het rapport concludeerde: 

― Bij het  folteren kon iedereen slachtoffer worden ongeacht leeftijd, geslacht, de morele, 

fysieke en psychologische toestand van de verdachte personen van subversieve activiteiten. 

[..]. Men rechtvaardigde de praktijken omwille van de dringendheid van het verwerven van 

informatie. Het  was de bedoeling om het slachtoffer tot morele onverschilligheid te krijgen 

tegenover zijn of haar verwanten. Zo werden kinderen opgeofferd door ouders, lieten 

zwangere vrouwen zich aborteren en echtgenotes gaven hun mannen aan.‖(eigen vertaling)
255

 

  

Vierenzestig procent van de martelingen vond plaats in vier staten, São Paulo; Rio de Janeiro, 

Minas Gerais en Paraná. Niet verwonderlijk waren de eerste twee staten actieterrein van 

guerrillagroepen en protestbewegingen. In Paraná waren er de landconflicten tussen 

landeigenaars en boerenbewegingen zoals het MST.
256

 De beruchtste geheime gevangenissen 

waren de “Casa dos Horrores” in Fortaleza, de “Casa de São Conrado” in Rio de Janeiro, de 

“Casa de Petrópolis”, “Colégio Militar de Belo Horizonte”, en “Fazenda 31 de Março” in 

São Paulo.
257

 

Zowel fysiek als psychisch had marteling een verwoestend effect op het slachtoffer: 

― ...Het meest vreselijke van de politieke foltering is het feit dat hij de gefolterde verplicht om 

te vechten tegen zichzelf. Het folteren verdeelt de persoon in twee [...] De geest wil trouw 

blijven aan de zaak en aan zijn metgezellen. Zij wil in geen geval zich overgeven. Het lichaam 
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onderworpen aan allerlei vormen van intimidatie en vernedering, heeft de neiging te spreken 

zoals de folteraar het wil. (eigen vertaling) 
258

 

Veel dokters, verplegers, psychologen… werkten mee met het regime, zelfs in die mate dat zij 

de fysieke capaciteiten testten van de slachtoffers voor verdere foltering. Ook falsifieerden ze 

de medische rapporten: dood door foltering werd veranderd in zelfmoord, dood door 

aanrijding of dood tijdens vuurgevecht.
259

 De familie van de slachtoffers ontvingen de 

lichamen in verzegelde kisten zodat de sporen van marteling niet konden worden opgemerkt. 

Er zijn enkele gevallen van dokters die zich verzetten maar deze werden officieel berispt of 

gewoonweg genegeerd.
260

   

Nadat hij was herkend als een van de folteraars van een martelcentrum in Petrópolis, in de 

staat Rio de Janeiro bekende de psychiater Amílcar Lobo in 1989 dat hij tussen 1971 en 1972 

meer dan 500 gefolterden had bezocht in zijn functie van legerarts. Hij beweert nooit zelf 

gemarteld te hebben.  

“Ik heb een tijd in het fort van Copacabana verbleven en nadien werd ik doorverwezen naar 

de politie van het leger. Ik, een pasafgestudeerde dokter, en reeds de eerste werkdag geboden 

ze me een persoon aan te nemen die gefolterd was geweest. Het was een naakte man, die op 

de grond zat. De persoon die bij hem was nam een soort metalen handschoen in de hand en 

gaf hem er een geweldige slag mee op zijn rug. Als deze man stervende was, zou hij zelfs niet 

aan de slag ontlopen zijn. [..] Wanneer ik een gevangene aannam, vroeg ik nooit wie hij was. 

Ik schreef de medicijnen voor aan de hand van de nummers van de gevangenen en hun cellen. 

[...] Ze zeggen bijvoorbeeld dat ik elektroshocks gebruikte. Maar het waren medicinale 

shocks, die om het even welke psychiatrische afdeling gebruikt in om het even welk 

Braziliaans ziekenhuis.‖(eigen vertaling)
261

 

5.4 Motieven om te martelen 
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Het belangrijkste motief was zo snel mogelijk informatie inwinnen over de organisatie, de 

clandestiene verblijfplaatsen en leden van de guerrillabeweging. 

In 1971 werd door het kabinet van de minister van het leger en zijn CIE een handleiding 

uitgewerkt over hoe men te werk moest gaan bij “ondervragingen”:  

"(...) The interrogation is an art and not a science (...). The interrogation is a clash of 

personalities. (...). The factor that decides the result of an interrogation is the skill of the 

interrogator to dominate the individual, providing such warning for him to become a 

submissive cooperator (...). A counter-information agency is not a court of justice. It exists to 

get information on the possibilities, methods and intentions of hostile or subversive groups, in 

order to protect the State against their attacks. That means that the goal of an interrogation 

of subversives is not to provide data for the criminal justice process them; their real goal is to 

get as much information as possible. To achieve this, it will often be necessary to resort to 

methods of interrogation that, legally, constitute violence. It is very important that this is well 

understood by all who deal with the problem, so that the interrogator will not be advised to 

observe the strict rules of law (...)." (eigen vertaling) 
262

 

 

Dit is een duidelijk bewijs van hoe de agenten belast met repressie zonder schroom konden 

handelen. De legerkapitein kolonel Brilhante Ulstra verdedigde in een boek de acties van de 

DOI-CODI: 

―Our accusers often complain about our interrogations. They allege that innocent prisoners 

were being held hours under tension, without sleep while they are interrogated… Thus, it is 

necessary to explain that one does not combat terrorism by using ordinary laws for an 

ordinary citizen. The terrorists were not ordinary citizens. The terrorist is a combatant who 

opted for a type of war, the Revolutionary War…‖
263

 

 

Hoewel Ulstra met bovenstaande redenering impliceert dat bij dergelijke oorlog niet binnen 

de traditionele rechtsregels gewerkt kan worden, en bijgevolg de noodzaak aan hardere 

repressie suggereert, ontkent hij evenwel het gebruik van marteling. Foltering zou niet hebben 

plaatsgevonden in de periode dat hij commandant was van de DOI-CODI van het tweede 

leger in São Paulo tussen 1970 en 1974. Hij benadrukte het tijdsprobleem voor de autoriteiten. 
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De guerrilla verdachten moesten binnen de 12 uur in contact treden met hun verbindingsman 

anders werden deze beschouwd als gevallen in de handen van het regime. De ondervrager 

startte met vier vragen: 

-Wat is je volgende contactpunt? 

-Waar is je “aparelho”? (de plaats waar de persoon verbleef) 

-Wat is je echte naam? 

-Wat is je codenaam?    

―Starting with these four questions, a real struggle against time began. On the other hand, the 

interrogator urgently needed the responses to the questions he formulated. The terrorist, on 

the other hand, tried at any cost to lie, to give the wrong addresses, ―cold points‖, and 

―police points‖.
264

 

 

Journalist Carlos Fon interviewde in 1979 voor Veja een voormalige politie officier die ook 

benadrukte dat de strijd tegen de klok een groot probleem was:  

―If you did not have problems of time, it would not be necessary to resort to violence. You tell 

the person you interrogate that you have all the time in the world, but you both know that this 

is not true. It is necessary to get the information now because from now on to the future it 

might be too late. And to save time everything is valid.‖
265

   

 

Verder vertelde hij dat bij ondervragingen het belangrijkste was de moraal of de geest van 

verzet te breken bij de ondervraagde persoon door deze zo onder druk te zetten dat hij begint 

te spreken. 

 ―For an honest citizen who committed a small slip it is enough to talk more loudly, to scream 

at him or to make faces. The marginal needs a bit stronger, rough treatment because he is 

conscious that he broke the law, and, in a certain way, he expects to be punished… It is 

always the most difficult thing to interrogate a subversive. Since the subversive does not 

accept the authority of the state, it is critical to show him that the state has the means to force 

him in an effective way… the interrogated person is at risk, as an accident, of being subject to 

too much pressure or not really having the information you need… The interrogator is at risk 

of letting the moment pass where the resistance of the interrogated person is broken, where he 

finally recognizes the authority of the state but… he does not talk.‖  
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Een tweede risico is wanneer de ondervrager emotioneel betrokken wordt, dit is wanneer deze 

“starts to pressure out of hate, and not to reach a pre-determined goal any longer.
266

 Uit 

wraak of plezier was een tweede motief om te martelen. De meeste beulen verdedigden hun 

gewelddadig gedrag enerzijds door te wijzen op de uitzonderlijke “oorlogssituatie”. 

Anderzijds was er het wederkerende argument van professionalisme bij de 

inlichtingendiensten. Men deed zijn plicht voor de nationale veiligheid. De meerderheid van 

de folteraars veroordeelden dan ook onnoodzakelijk gebruik van geweld. Hier ga ik echter in 

een volgend hoofdstuk over herinnering van de dictatuur bij de strijdkrachten dieper op 

ingaan. 

De notoire beul Fleury was over het onderwerp marteling alleszins duidelijk:“Torture? The 

orders were to get the truth, no matter the consequences, whatever it costs. I get the order, I 

pass the order. All delegates of DOPS knew very well that that was the procedure. How to get 

the truth. The methods were those that were on hand at the epoch. (...) People speak very 

much about methods and styles, but methods that we use to make citizens speak are used for a 

long time. These left-wing guys are the kamikaze-type. They are prepared to resist to any 

interrogation. (...) To get information, everything is valid.‖ (eigen vertaling).
267

 

 

6. Reactie en justificatie van de legertop 

 

Daar ik in een volgend deel dieper in ga op de herinnering aan de dictatuur en meer bepaald 

de repressie ga ik hier enkel kort de officiële reacties van de presidenten en het regime 

schetsen. De toplaag van de militairen heeft altijd ontkend dat systematische inbreuken op de 

mensenrechten plaatsvonden en dat de veiligheidsdiensten buitensporig geweld 

tentoonspreidden. Excessen werden ofwel ontkend ofwel gerechtvaardigd met verwijzingen 

naar een “oorlogssituatie”, in het beste geval werden ze gezien als de betreurenswaardige 

acties van een paar laaggerankte officieren en soldaten.
268

 

In 1965 werd president Castello Branco gedwongen een onderzoek in te stellen na een 

grootscheepse mediacampagne over het wijdverspreid gebruik van marteling.
269

 Generaal 

Geisel kreeg als opdracht de condities van politieke gevangenen in Recife te bestuderen en 
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verhulde zijn bevindingen. De journalist Márcio Moreira Alves zou hierover het volgende 

opmerken:
270

  

"General Ernesto Geisel saw many things during his quick stop by Pernambuco. When 

leaving, however, he made an incomplete declaration.He said that political prisoners were 

correctly treated within the exceptional circumstances that we cross. (...) But this is not the 

entire truth. General Geisel did not say nor that he carried in his folder the radiographs and the 

medical reports, including from military doctors, about Valdir Ximenes, neither that he had 

heard, from the victims‟ mouths, detailed descriptions of tortures, with precise accusations to 

the tortured [this doesn‟t make much sense, torturers would maybe make more sense, but that 

is what is written] and the dates on which were performed. I do not think that, while omitting 

this part of the truth, is the honored General Geisel serving our country in the best possible 

way." (eigen vertaling) 
271

 

 

De toenmalige Amerikaanse ambassadeur Lincoln Gordon zou later erkennen dat het leger 

schandelijke excessen beging in Recife. Het onderzoek werd wegens “ontoereikend 

bewijsmateriaal” stopgezet maar foltering werd wel tijdelijk onder controle gehouden en nam 

opmerkelijk af. De perscampagne tegen marteling was een eerste voorbeeld van 

georganiseerde publieke oppositie die de nationale veiligheidsstaat dwong haar strategie aan 

te passen.  

Het regime liet internationale organisaties zoals de Inter-Amerikaanse 

Mensenrechtencommissie niet toe foltering te onderzoeken. Ook werden organisaties als het 

Internationaal Comité van het Rode Kruis de toegang tot gevangenen ontzegd.
272

 Volgens een 

artikel in Veja in december 1969 zou generaal Médici aanvankelijk gesteld hebben geen 

marteling meer te tolereren gedurende zijn regering en alle veiligheidsdiensten bevolen 

hebben deze gewelddadige methoden onmiddellijk stop te zetten.
273

 Amnestie International 

bemerkte echter in 1970 in haar jaarlijks rapport op dat de president zijn beloftes niet hield. 

Haar verslag over foltering in 1972 werd dan ook verboden voor publicatie in Brazilië.
 274

 In 

1970 erkende het regime voor het eerst het gebruik van marteling maar argumenteerde dat de 

bevolking moest beschermd worden voor de samenzweerders die Brazilië in chaos wilden 
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storten. “War is war” antwoordden de officieren.
275

 Médici meldde in februari 1970 dat er 

geen rechten zouden zijn voor “pseudo-Brazilianen” en een maand later waarschuwde hij: 

―Yes there will be repression-harsh and implacable. But only against crime and only against 

the criminals.”
276

 De kabinetsminister Jarbas Passarinho voegde er echter aan toe dat er geen 

sprake was van een systematisch beleid van marteling. Onder Geisel stopte marteling echter 

niet en de oppositie concentreerde meer en meer op de mensenrechtenproblematiek: 

―In the November 1974 elections in the Senate and House of Representatives, the MDB had 

fought a succesful campaign on human and civil rights issues. It had called for the 

restauration of habeas corpus for political crimes and for an inquiry into cases of 

―disappeared‖ persons. However, it‘s succes was officilaly attributed to communist support, 

and so any initiative by the MDB party on torture or disappearances was dismissed by the 

government as subversion.‖
277

 

 

7. Censuur 

 

Censuur was een belangrijk onderdeel in de mensenrechtenpolitiek van het regime. 

Publicaties werden gecontroleerd en kritische journalisten vervolgd. Typische 

beschuldigingen waren het aanzetten tot “haat tussen klassen” en “vijandigheid tegenover het 

leger”.
278

 Belangrijke gevoelige onderwerpen die niet besproken mochten worden waren: 

corruptie, mensenrechtenschendingen, de opvolgingscrisissen van presidentiële kandidaten 

binnen het regime, en kritiek op het beleid van de regering.
279

 

Het is echter wel zo dat de censuur nooit totaal was en afhankelijk van het repressief klimaat 

aangepast werd. Aanvankelijk was er vanaf de institutionele akte nr. 5 opgelegde censuur die 

overging vanaf januari 1969 in een vorm van zelfcensuur, onderhandeld tussen de militaire 

autoriteiten en de kranten. Vanaf 1972 nam de politie de bevoegdheid over wat leidde tot een 

verstrengde unilateraal opgelegde censuur. Maar zelfs gedurende de meest polariserende 

periode van het regime kon de media toch altijd toch iets van haar vrijheid behouden.
280

 De 

uitgebreide rapporteringen over doodseskaders en foltering door het Veja magazine in de 

                                                 
275

 Skidmore, Politics, p.125. 
276

 Ibid. 
277

 Heinz, Determinants p 78 (amnestie international 1976 a) p 90. 
278

 Heinz, Determinants, p. 89. 
279

 Skidmore, Politics,  p 82, 134. 
280

 Ibid., p 134. 



  63 

jaren zeventig speelden bijvoorbeeld een cruciale rol voor het engageren van binnen en 

buitenlandse actoren om het regime onder druk te zetten voor haar mensenrechtenpolitiek.
281

 

Opmerkelijk was ook dat het regime toeliet dat de kranten en dagbladen de gecensureerde 

stukken opvulden met bijvoorbeeld recepten of gedichten waardoor de lezer wist dat een 

verhaal gecensureerd was en hoe lang het weggelaten stuk was geweest. 
282

 

Het was echter vooral bij de gedrukte media dat grenzen konden worden afgetast: deze 

bereikte enkel een klein segment van de bevolking. Bij radio en TV was hier geen ruimte 

voor, wat kon en niet kon was duidelijk bepaald en werd niet in vraag gesteld. Ook theater, 

films, boeken werden gecensureerd en verboden. De liedjes- vaak met dubbelzinnige 

verwijzingen – van nationale bossa nova helden als Chico Buarque de Hollanda, Gilberto Gil 

en Caetano Veloso werden verboden of er werden stukken uitgelaten. De laatste twee leefden 

gedurende het Médici regime in ballingschap in het buitenland.
283

 

 

8. Conclusie 

 

Gedurende de periode tussen 1968 en 1974 werd in Brazilië een waar klimaat van angst 

gecreëerd voor een systeem dat alle niveaus van staat en samenleving doordrong en eigenlijk 

achteraf gezien niet in proportie was met de reële draagwijdte van het gewapend verzet in het 

land. De Braziliaanse gewapende oppositie was gefragmenteerd, klein en een kort leven 

beschoren en valt niet te vergelijken met haar zuidelijke buren (de Tupameros in Uruguay en 

de Montoneros in Argentinië), en zeker niet met het gewapend verzet in Centraal Amerika in 

de jaren 70 en 80.
284

 Het radicaal verzet was gedoemd om te falen niet enkel vanwege de 

militaire superioriteit maar ook door hun innerlijke verdeeldheid wat betreft strategie en doel 

en hun onvermogen de bevolking te betrekken.  

Daar waar elke staat stappen zou ondernemen tegen terroristische daden ligt bij Brazilië het 

verschil erin dat a) de overheid de macht op een illegale manier had verworven b) vanaf het 

begin methoden waren uitgedokterd die mensenrechtenschendingen inhielden met minimale 

controle van de president en de legertop en c) dat in de nationalistische veiligheidsideologie er 

geen plaats was voor niet gewelddadige fundamentele oppositie.
285

 Dit was vooral het 
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stokpaardje van de militaire hardliners die erin slaagden de macht naar zich toe te trekken 

tijdens de politieke machtsstrijd van de late jaren 1960‟s en begin jaren 1970. 

De modus operandi van het complex inlichtingen- en veiligheidssysteem waren grotendeels 

oncontroleerbaar en arbitrair en vaak in overtreding met niet enkel de heersende wetgeving 

maar ook met de concrete richtlijnen voor zulke operaties.
286

 Men kan eveneens besluiten, 

rekening houdend met de omvang en intensiteit van de SNI activiteiten, dat het regime 

ongetwijfeld een totalitair karakter had: het SNI verzamelde gevoelig materiaal van 300 000 

Brazilianen. Universiteiten, vakbonden, seminaries, advocatenverenigingen, middelbare 

scholen, krantenkantoren, kerkgroepen, favella verenigingen waren allen een mogelijke bron 

van oppositie en werden nauwgezet in het oog gehouden.
287

 

Het was soms voldoende een boodschap door te geven, iemand gastvrijheid te verlenen of 

gewoon in het adressenboekje van een gearresteerde te figureren om voor staatsgevaarlijk 

door te gaan.
288

 Het SNI was een zeer invloedrijk instituut en zelfs na de finale overwinning 

op de stedelijke en landelijke guerrilla groeide de bezorgdheid over de macht en autonomie 

ervan. Het tempo van de repressie werd zelfs na de overwinning opgevoerd en het SNI begon 

meer en meer de tekens en aspiraties te vertonen van een staat binnen een staat. Dit zou een 

belangrijke hindernis zijn bij de ingeleide overgang naar de democratie na 1974. Hier ga ik  

echter in een volgend deel dieper op in.
 289

  

De militaire justitie was een ander belangrijk aspect van het repressief beleid van het militaire 

regime tegen de oppositie en had een legitimerende functie. In tegenstelling tot de andere 

staatinstituties bleek er hier voor de verdediging enige manoeuvreerruimte met betrekking tot 

de interpretatie van de vage nationale veiligheidswetten, wat toch een bepaalde graad van 

vrijspraak tot gevolg had. Dit neemt niet weg dat de autoritaire jurisdictie individuele rechten 

schond en de staatsrepressie en haar uitwassen zoals foltering niet in vraag stelde. Het 

behoudt van enige vorm van berechtiging toont aan dat het militaire regime naast het zeer 

totalitaire veiligheids en repressiesysteem enkele eerder atypische en legitimerende 

kenmerken vertoonde. Zo heeft men in tegenstelling tot de naburige militaire regimes de 

democratische instituties als het parlement en de oppositiepartij nooit helemaal afgeschaft. 

Ook is er gedurende het regime altijd, weliswaar onder de druk van intimidatie en het gevaar 

van schorsing, een vorm van oppositie getolereerd.  
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Volgens Dale Krane is dit omdat de militairen noch voor een democratische staat, noch voor 

een volledig totalitaire dictatuur opteerden. Aldus vertoonde het regime volgens Krane de 

karakteristieken van een zogenaamd “mixed regime”.
290

 De socioloog Juan Linz beschreef het 

regime eveneens als een “autoritaire situatie” eerder dan een geinstitutionaliseerd “autoritair 

regime”.
291

 Hij verwees hierbij naar het opvolgingssysteem van verschillende in consensus 

verkozen militaire presidenten die allen gruwden van het idee van een caudillo. Skidmore 

oppert trouwens dat dat dit een erfenis zou zijn van de Vargas en zijn Estado Nôvo en vooral 

wat deze voor het leger symboliseerde, namelijk plat populisme.
292

  

 Volgens Dale vallen gemengde regimes ergens tussen democratische en totalitaire staten in 

en varieren ze van eenpartijstaten met algemeen stemrecht tot competitieve oligarchien. 

Kenmerkend voor een gemengd regime is dat ze over het algemeen enige vorm van (loyale) 

oppositie tolereren. Aangezien ze anderzijds geen algemene participatie willen (en kunnen) 

toestaan zijn de gemengde regimes voorbeschikt om te slingeren tussen repressie en 

liberalisering.  

De opeenvolgende Braziliaanse militaire administraties zullen dit “dilemma of mixed 

regimes” beantwoorden door voortdurend te zoeken naar een evenwicht tussen volledige 

totalitaire dominantie van de samenleving en een open politiek klimaat, wat geleid heeft tot de 

besproken afwisselende repressiegolven.  

“From the leadership‟s perspective, rapid movement in either direction posed twin dangers. 

To yield demands for liberalization risked an uncontrolled chain reaction of repressed 

political interests that could lead to a polyarchie and ultimately to a redistribution of political 

and economic power. Conversely, if the forces for liberalisation overtly threatened the 

regime‟s principal alies, the dergree of suppression required to gain control of runaway 

political elements might well have transformed the mixed regime into a totalitarian state.”
293

 

Daar de visie van de Duristas vs de Castellistas hierin verschilde zal de interne machtstrijd 

tussen beide ook hier de logische gevolgen hebben. Vooral met betrekking tot politieke 

participatie was er een opmerkelijke schommeling in de graad van politieke suppressie.
 294

 

Een terugkerende constante was dan ook de grote invloed van de verkiezingen en uitslagen op 

het militaire beleid met betrekking tot repressie. Dit zal vooral opvallend blijken tijdens de 
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transitieperiode waar het afwisselen van repressie en liberalisering de tactiek bij uitstek was 

om de controle, vooral in verkiezingstijd, te behouden. Hier wordt in het deel over transitie 

echter dieper op ingegaan. 

De politiek van toenemende en afnemende censuur tegenover de kranten illustreert het 

weifelende beleid tegenover politieke expressie. Soms werden kranten gesloten, soms werd 

wel en soms niet gecensureerd, gecensureerde stukken opgevuld met recepten en anderzijds 

waren op andere momenten spottende cartoons en berichtgeving over serieuze schandalen wel 

toegelaten. 

Deze halfslachtige manier van werken, weliswaar op bepaalde domeinen en in bepaalde 

instituten was dus typerend voor de Braziliaanse militaire regeringen, en voor gemengde 

regimes in het algemeen. Skidmore verwoordt het als volgt: 

―So often there was an incompleteness about their dictatorial practice. It seemed to signal a 

total lack of confidence in their ideology and a lack of total commitment in applying it.”
295

 

Samen met de hardnekkige nadruk op haar legalistische en “democratische” werking, het 

instant houden van- weliswaar gemanipuleerde- verkiezingen kan inderdaad worden 

opgeworpen of de primaire overtuiging hiertoe uitsluitend legitimerend van aard was. 

Legitimerend ten op zichte van de eigen bevolking aangezien een totalitaire situatie in 

Brazilie onaanvaardbaar was voor de meeste medestanders van het regime door de 

internationale gevolgen voor het imago en het economische. 

Men krijgt de indruk dat het op bepaalde vlakken ontypische en eerder “laks” regime zelf ook 

niet altijd even overtuigd leek van de onoverkomelijkheid van haar eigen doctrine. Dit uit 

realiteitszin? Uit eigenbelang als indekking tegen toekomstige kritiek? Vrees voor 

prestigeverlies voor het leger als institutie? De invloed van de technocraten? Of was dit alles 

een gevolg van een botsing van verschillende visies binnen het leger zelf? Zoals gezegd wilde 

Castello Branco na zijn termijn al de fakkel overdragen aan een burgerbestuur. En de 

transitieperiode zou ingeleid worden onder president Geisel en de Castellistas op een moment 

dat in tegenstelling tot de buurlanden er geen noemenswaardige druk kwam vanuit de 

oppositie. Met bovenstaande stelling wil ik allerminst de totalitaire kenmerken van de 

repressie van het regime en haar doctrine in vraag stellen of ongezond minimaliseren. Het 

betreft hier bepaalde grijze twijfelzones in de totalitaire visie van het regime en haar 

practische uitvoering. Met betrekking tot rechtstreekse repressie in de veiligheids en 
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inlichtingendiensten kan zonder twijfel gesteld worden dat het regime voluit de kaart van de 

nationale veiligheidsdoctrine trok.  

Wat foltering betreft bestond deze in Brazilië voor, tijdens en na het regime maar ook hier zijn 

er verschillende fases wat betreft intensiteit, omvang en de mensen die geviseerd werden.  

Na 1964 was Brazilië het eerste land in de Cono Sur waar wijdverspreide marteling 

gesystematiseerd en geïnstitutionaliseerd werd in een politieke context. Linkse 

“subversievelingen” werden het slachtoffer van arbitraire executies en verdwijningen. Ook de 

lokale bevolking werd bij de jacht op radicaal links niet ontzien al waren hier opmerkelijke 

stedelijke en landelijke verschillen. Volgens Elio Gaspari trachtte men bij de repressie 

tegenover de stedelijke revolutionaire groepen de bevolking zelf zo weinig mogelijk te 

treffen. In de steden zou men relatief minder personen opsluiten die oppervlakkige contacten 

onderhielden met kaders van de verzetsorganisatie. Familie en vrienden bleven vaak buiten 

schot. Men opteerde voor een tactiek van verdieping van de repressie in plaats van een 

expansie ervan. In Araguia daarentegen gingen alle registers open en kreeg de verpauperde 

bevolking het zwaar te verduren. Dat het in de steden middenstandsmilieus betrof zal hier 

zeker ook mee te maken hebben.
 296

 

De overheid gebruikte het terrorisme als legitimatie voor de repressieve maatregelen. De 

meerderheid van links stond echter niet achter het gebruik van gewapend geweld en ook zij 

werden vervolgd.
297

 Een bekend voorbeeld hiervan is Rubens Beirodt Paiva, een 

afgevaardigde van de PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) die ook ontvoerd, gemarteld en 

vermoord werd door de DOI-CODI eenheid van het eerste leger in Rio de Janeiro in 1971.
 298

  

De repressie was ook gericht tegen een brede waaier van politieke en sociale organisaties en 

tegen individuen die als een bedreiging werden beschouwd voor de nationale veiligheid. 

Tezelfdertijd waren veel Brazilianen zich aanvankelijk niet bewust van de reële omvang van 

de repressie. Eunice Paiva, de vrouw van bovenvermelde Rubens Paiva concludeerde bij haar 

zoektocht naar haar verdwenen man in Brasília dat zelfs de nationale directie van de MDB 

niet op de hoogte was van hoe het repressief regime functioneerde. Over haar ontmoeting met 

de twee belangrijkste leiders van de MDB, Ulisses Guimarães en Tancredo Neves bevestigde 

ze: 
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“In de Federale kamer wisten weinigen  van het bestaan af van de DOI-CODI. Door de 

gecensureerde pers, dachten vele  politici dat als er martelingen waren, deze tegen de 

guerrilla-comunisten gericht waren. Ik herinner mij het angstige gezicht van Tancredo Neves 

toen ik hem vertelde dat Rubens, mijn dochter en ik gevangen waren genomen. Ulysses had de 

ogen vol met tranen. Ze beseften toen dat hun eigen vrouwen ook misschien gevangen kon 

worden genomen. Ik vertelde dat het anonieme mannen waren, zonder naam, gemaskerd. Het 

was de eerste keer dat ze dit soort zaken hoorden van iemand die ze werkelijk vertrouwden. Ik 

herinner mij ook Milton Campos (ex-senator, mijnwerker, omgekomen). Hij weende en zei 

me: ―Het is niet mogelijk, en dat terwijl ik deze Revolutie heb geholpen…‖ (eigen 

vertaling).
299

 

 

Ook was er een groot deel van de bevolking die gewoonweg hun ogen voor het 

staatsterrorisme sloten. De jaren van de meest brutale operaties gingen samen met het 

economische mirakel. Steun voor het Medici-regime, vooral onder de hogere middenklasse 

was substantieel. Deze houding werd natuurlijk vergemakkelijkt door de ontkenning van de 

feiten door de hogere instanties en de politiek van censuur.
300

  

En er waren ook diegene die actief meewerkten met het regime. Grote bedrijven zoals 

Volkswagen, General Motors, Chrysler, Firestone, Philips en Constanta collaboreerden 

intensief en discreet met het DOPS en het leger onder de dekmantel van een hiervoor 

opgericht coordinatiecentrum: de Grupo de Trabalho die later Centro Comunitário genoemd. 

De samenwerking ging verder dan het betalen van bonussen aan de inlichtingeneenheden en 

de gratis aanlevering van bijvoorbeeld geblindeerde wagens van Ford en vrachtwagens van 

Ultragás. Deze grote bedrijven rekruteerden personeel uit de strijdkrachten en de politie en 

richtten spionagecellen op in hun fabrieken en de vakbonden. Volkswagen en Chrysler 

bijvoorbeeld gaven lijsten met verdachte werknemers door aan de veiligheidsdiensten.
301

 

Ook waren er de verklikkers/verraders die de veelzeggende sarcastische bijnaam “o dedo-

duro‖ kregen. Zij zouden even wel volgens Tavares in Brazilië nooit echt een patriottische 

heldenstatus verkrijgen zoals in het Duitsland van Hitler en Italië van Mussolini.
302

 De DOPS 

moedigden het doorgeven van informatie zoveel mogelijk aan. Zo verdeelde men in 

verscheidene scholen, instituten, woonwijken volgende instructierichtlijnen: 
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“Alvorens u zich een opinie vormt, kijk nauwkeurig na of het wel werkelijk de uwe is, en niet 

de opinie is van ―vrienden‖ die u betrokken. Ben je eigenlijk geen onschuldig slachtoffer in 

een oorlog die jou, je geliefden, en alles waar je het meest van houdt in deze wereld wil 

vernietigen? Als je uitgenodigd wordt, of gevraagd, voor gesprekken over onderwerpen die 

vreemd of verdacht lijken, doe alsof u ermee akkoord gaat, behoud een goede band met de 

persoon op zich en informeer  de politie of de dichtstbijzijnde kazerne. De autoriteiten geven 

u alle garanties, met inbegrip van de anonimiteit. […] Wanneer een nieuwe bewoner in uw 

appartementsgebouw of in uw wijk verhuist, waarschuw meteen de politie of het 

dichtstbijzijnde kwartier‖ (eigen vertaling).
303

 

 

Men kan besluiten dat de militaire dictatuur bewust een klimaat van angst en willekeur 

creëerde en doorheen de gehele samenleving liet woekeren met als resultaat een gemuilkorfde 

oppositie en, zoals Netto het mooi verwoord, “een militarisatie van de sociale relaties”. 

Manoel Conceição Santos, een boerenleider getuigde: 

“In de steden waren de pleinen leeg, de fabrieken bewaakt door de politie, en vele vakbonden 

werden onder toezicht gehouden. De studentenclubs werden eveneens getroffen. De theaters 

werden binnengevallen, concerten, films, en theaterstukken verboden, parlementairen 

gevangen gehouden, kranten gecensureerd en de gevangenissen zaten vol met Braziliaanse 

opposanten. Bijna allemaal werden ze gemarteld en velen werden vermoord. Het 

―economische wonder‖van de militairen had zo‘n vormeloos en verzetloos Brazilië nodig 

voor de nieuwe brutale kapitalistische fase van het land‖ (eigen vertaling).
304
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DEEL 4: Distenção Lenta gradual e segura, een 

trage graduele en veilige transitie 

1. Oppositie in onzekere tijden? 

1.1 Inleiding 

Vanaf het midden van de jaren zeventig besliste het militair regime om geleidelijk het 

liberaliseringproces aan te vatten. Dit distenção (decompressie) proces dat leidde tot de 

abertura (opening) van het politieke veld, werd ingezet onder president Geisel, een Castelista, 

die in 1974 president Médici opvolgde. Na twee hardliners aan de top was het andere kamp 

dus terug aan zet. Het zijn de Castelistas die zeer voorzichtig een gecontroleerd 

overgangsproces startten dat maar liefs 11 jaar zou duren; de langste transitieperiode in 

Latijns-Amerika. President Geisel verwoordde het als een “distenção lenta, gradual e segura‖ 

(een trage, graduele en zekere ontspanning) als eerste aanloop naar de herinvoering van een 

democratisch systeem.
305

  

Het regime zal er vanwege haar hybride karakter, bepaald door het behouden van 

semidemocratische instituties, in slagen de transitie te domineren, en hierbij haar institutionele 

en politieke privileges in belangrijke mate ook na de overgang te waarborgen. Het 

transitieritme zou medebepaald worden door Crane‟s eerder vermeldde “dilemma van 

gemengde regimes” dat gekenmerkt werd door de afwisselende schommeling tussen 

autoritaire onderdrukking en het, weliswaar onder druk van de nodige intimidatie en 

manipulatie, gedogen van oppositie.  

De eerste tien jaar van de dictatuur werden, zoals blijkt uit het vorige hoofdstuk, 

gekarakteriseerd door fluctuerende repressiegolven. De belangrijkste redenen hiervoor waren 

onder andere het veiligstellen en legitimeren van het regime en haar ontwikkelingsagenda 

geënt op de ideologie van de nationale veiligheidsdoctrine. De transitieperiode zou bepaald 

worden door het typerende “stop-go ritme” van de liberalisering, dat de beredeneerde militaire 

tactiek bleek om het behoud van controle over het transitieproces en de eigen belangen naar 

de toekomst toe veilig te stellen. Dale Crane zou hierover Walder De Goes citeren die in een 

boek over Geisel aanhaalde: ―[…] It is necessary to make changes sufficiently rapid and deep 
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so as not to accumulate destabilizing frustrations with the regime, but not so fast and so deep 

as to threaten the primacy of the forces that currently dominate the political system.‖
306

 

Verder meende Goes dat het ontwikkelen van dit delicate evenwicht cruciaal was geweest 

voor het regime omdat het onvermogen om creatieve oplossingen te ontwikkelen kon leiden 

tot een politieke explosie.
307

 

Een ander gevolg van het tweeslachtige democratische karakter van het regime was de 

bepalende invloed van verkiezingen op het transitieritme. Enerzijds hadden verkiezingen een 

legitimerende functie maar anderzijds bleken de uitslagen daarom telkens weer een uitdaging 

voor het regime. De repressiegolven zouden hierom nauw samen hangen met de 

verkiezingstijd. Het manipuleren en aanpassen van de regels van het electoraal systeem om de 

noodzakelijke meerderheid te behouden was dan ook een constante gedurende de gehele 

dictatuur.
308

 Tijdens de transitieperiode zou dit uitgroeien tot het controlemechanisme bij 

uitstek aangezien met de liberalisering directe harde repressie werd afgebouwd.  

Een gestage, van bovenuit gedirigeerde transitie is een bron van onzekerheden voor alle 

actoren. De hoofdrolspelers van het Braziliaans regime vreesden enerzijds de reactie van de 

hardliners en het veiligheidsapparaat, en de mogelijke repercussies hiervan voor de integriteit 

en het imago van het militair gestel.
 
Anderzijds was er de angst dat de oppositie erin zou 

slagen de politieke opening open te breken en het transitieproces naar zich toe te trekken. Het 

horrorscenario was hier dat na de reële machtsoverdracht het leger verantwoordelijk zou 

worden gesteld voor de repressie. De civiele oppositie die afstand had genomen van het 

principe van revolutionaire strijd werd uit constante vrees van een autoritaire terugval 

gedwongen de voorwaarden voor de transitie te slikken. Dit maakte oppositie voeren tot een 

delicate evenwichtsoefening tussen het uitoefenen van voldoende druk en het interpreteren 

van, en anticiperen op mogelijke tegenreacties en de machtstrijd binnen het leger zelf.
309

 De 

transitieperiode zou dus een conflictgeladen strijd worden tussen de verschillende fracties in 

het leger zelf maar ook binnen de samenleving en de oppositiekrachten waarbij men nooit 

zeker was van de uitkomst.  

Wel staat vast dat de gecontroleerde overgang en de machtsstrijd tussen de verschillende 

hoofdrolspelers niet te onderschatten gevolgen zouden inhouden voor de latere fase van 

democratische consolidatie en de belangrijke maatschappelijke, politieke en economische 

                                                 
306

 De Goes, W. O Brasil do General Geisel (Rio: Editoa Nova Fronteira, 1978), pp.127-128  geciteerd uit 

Crane, “Opposition Strategy and Survival”.  
307

 Crane, “Opposition Strategy”, p.57 
308

 Stepan, Democratizing, pp. 33-35. 
309

 Konings, Societies of Fear, p. 207. 



  72 

uitdagingen in de nieuwe Braziliaanse republiek. Bovenal zou de trage en atypische transitie 

de latere complexe omgang met het verleden van de dictatuur op verschillende vlakken 

determineren. Vooral omdat de verschillende partijen al tijdens de transitie bewust stelling 

innamen met betrekking tot de toekomstige erfenissen van dat repressieve verleden. Militaire 

controle over het “toekomstige verleden” zal ook dan al een belangrijke zorg zijn en onder de 

vorm van de amnestiewet van 1979 een doorslaggevende voorwaarde blijken voor 

liberalisering. 

1.2 Een weloverwogen tactiek 

De regering van Geisel had bij aanvang vier belangrijke doelen. Ten eerste was behoud van 

militaire steun een sine qua non om politieke veranderingen te kunnen doorvoeren. Hoewel de 

Castellistas de strijd voor de presidentskandidaat hadden gewonnen, waren marine, 

luchtmacht en leger nog doordongen van duristas die zeer argwanend stonden tegenover 

politieke liberalisering. Vaak omdat ze zelf direct waren betrokken geraakt in het 

folternetwerk. Geisel moest dus trachten enerzijds de steun van de meerderheid van de 

militairen te behouden en anderzijds de invloed van de duristas terug te dringen. Ook wilde 

men terugkeren naar de puur professionele rol van het leger, wat vooral een grote groep 

militairen aansprak die noch tot de castellistas, noch tot de duristas behoorden maar gewoon 

het leger “uit de politiek” wilden”.
310

  

Een tweede noodzaak was guerrilla en andere gezagsondermijnende elementen onder controle 

te houden als anticipatie op mogelijke kritiek van de harde lijn. Dit aangezien een van de 

tactieken van de veiligheidsdiensten om het liberaliseringproces te vertragen erin bestond de 

blijvende communistische dreiging aan te tonen en de overheid onder druk te zetten om hard 

op te treden tegen subversie. Geisel was hierdoor genoodzaakt zich hard op te stellen niet 

enkel tegenover gewapend links maar tegenover de gehele centrumlinkse sectoren om 

legitimiteit te behouden tegenover de harde lijn.
311

  

Een derde doel was de weg vrijmaken voor een eventuele terugkeer naar democratie maar het 

was dus nog niet duidelijk welke kenmerken deze democratie zou moeten vertonen. In elk 

geval was men niet van plan de oppositie de macht te laten overnemen. Eerder zag men een 

democratie waarin ARENA‟s heerschappij niet in vraag werd gesteld.  
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Een vierde aspiratie was behoud van de hoge economische groei, essentieel voor de 

legitimiteit van het regime. Deze winst was ook belangrijk om de scheefgegroeide 

inkomstenverdeling te corrigeren die een bijkomend punt van kritiek was geworden.
312

 

De vraag kan gesteld worden in welke mate de geleidelijke transitie als uiteindelijk doel 

democratie de werkelijke motivatie was van bij de start. Uit verschillende studies kan men 

concluderen dat Geisel, Golbery en anderen Castellistas echt handelden vanuit een 

persoonlijke overtuiging dat Brazilië moest evalueren naar een meer democratisch bestel.
313

 

Geisel zei hierover in een interview: 

Obviously the rule under which we lived was not the natural way of life for the nation. We 

had to assure civilian authorities greater political participation, so that they would gradually 

assume responsibility for governing above all, because it is not the mission of the arms forces 

to rule the country. Our kind of government could not perpetuate itself indefinitely; this would 

have been an abnormality. The government necessarily had to evolve into a predominantly 

civilian administration, which was more democratic and without any extraordinary powers.
314

 

 

De mate van democratie bleek dus voor interpretatie vatbaar en mocht het prestige en de rol 

van het leger niet in vraag stellen. Het ideaal was overname van de macht door de 

conservatieve regeringspartij. Zoals blijkt uit het vorige deel waren de castelistas trouwens 

van in het begin overtuigd van de noodzaak van een korte autoritaire interventie in de traditie 

van het leger als poder moderator. Men herinnerde echter de mislukte poging van Castello 

Branco tot liberalisering waarna de duristas de macht naar zich toe hadden getrokken en 

beseften weldegelijk dat de transitie lang zou duren.
 315

  

Dat de castelistas als echte realpolitici ook wel wisten dat dit eigenlijk het enige scenario was 

waar het leger en vooral de castelistas zonder al teveel kleerscheuren mee weg zouden 

kunnen komen heeft zeker meegespeeld. Larissa Prado stelt dat na de Médici jaren het gevaar 

dreigde dat het krediet van de bevolking opgebruikt zou raken en dat de distenção daarom  

noodzakelijk was voor het prestige van het leger en haar latere rol in de democratie.
316

 Het 

leger zal zich dus wel bewust geweest zijn van de witwasoperatie van hun rol als initiators 

van de democratie op het niet al te zuivere parcours van het leger tijdens de repressie.  
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1.3 De dreiging van het rebelse veiligheidsapparaat 

Een van de voornaamste redenen van het regime voor de distenção was de groeiende 

oncontroleerbaarheid van het veiligheidsapparaat en het gevaar dat dit inhield voor de eenheid 

en het imago van het regime. Geisel erfde een militaire dictatuur ontdaan van 

noemenswaardige guerrilla of terrorisme maar met een weerspannige veiligheidsdienst die 

een zelfregulerend uitroeiingmechanisme voor linkse leiders zou blijken.
317

 Het 

veiligheidsapparaat was door haar operationele autonomie en de parallelle 

commandostructuur in het DOI systeem onder Médici steeds autonomer geworden, wat 

zorgde voor de erosie van de hiërarchie binnen het Braziliaanse leger. Tegen 1973-1975 

waren de activiteiten van het CIE virtueel clandestien en zelfs illegaal volgens de regels van 

het leger zelf. De legertop verloor de controle over het veiligheidsapparaat en er waren 

aanwijzingen die duidden op het ontstaan van een staat binnen een staat.
318

 Zo was de 

verhouding van het aantal verdwijningen versus het aantal legale processen 1/30 gedurende de 

periode 1968-1970 tegenover een dramatische ratio van 25 verdwijningen tegen 21 processen 

bij aanvang van de abertura periode (1974-1975).
319

 Uiteindelijk werden zelf de clandestiene 

organisaties die afstand hadden genomen van gewapend verzet, zoals de PCB, niet ontzien. 

De PCB werd tussen 1974 en 1975 het belangrijkste doelwit van het repressieapparaat. 

Tussen 1975 en 1976 werden 11 leden van het centraal comité van de PCB geliquideerd. Op 

16/12/1976, werden drie leiders vermoord en bijna de gehele directie van de PCB gevangen 

genomen.
320

 Dit omdat de veiligheidsdiensten hen ervan verdachten een belangrijk aandeel te 

hebben in de overwinning van het MDB bij de verkiezingen van november 1974.
321

 Volgens 

Stepan is deze tegenstelling van groeiende liberalisering met toenemende verdwijningen een 

aanwijzing dat het repressief apparaat bijna even hard aan het strijden was tegen de abertura 

als tegen de “linkse subversievellingen”.
322

 Ook de hoge graad van marteling van gevangenen 

maakte duidelijk dat de veiligheidsdiensten hun autonomie tegenover de federale regering 

wilden demonstreren.
323

  

De veiligheidsdiensten beschikten namelijk over veel invloed en verregaande privileges, waar 

niet enkel burgers maar ook de meerderheid van de militairen aanstoot aan namen. Men had 
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echter niet enkel materieel baat bij behoud van de autoritaire staatsstructuur. De 

betrokkenheid van het SNI bij de marteling en moord op een aanzienlijk aantal burgers 

maakte dat het blokkeren van de persvrijheid en de liberalisering van justitie voor het SNI 

uitermate belangrijk was om eventuele juridische aanklachten te voorkomen.
324

 De militaire 

politieke strategen waren zich van dit alles bewust. Geisel zou later in een interview hierover 

zeggen:  

No, I believed the country should return to life gradually. Subversion had been practically 

eliminated under Médici. It was the time to attempt to form a more democratic government 

not dependent on coercion. But the transition had to develop step by step to avoid any 

possibility of setbacks. There was an internal resistance from those who wanted to preserve 

the regime as it was. It was indispensable to neutralize these fractions first. This is why we 

decided on what we called abertura, an opened process in which the fundamental step was 

abolishing Institutional Act nr 5, the principal instrument of rule by coercion. This step was 

feasible only toward the very end of my administration.
325

  

1.4 De oppositie 

Een andere belangrijke reden voor de noodzakelijkheid van de abertura was de langzame 

heropleving van de oppositie. Het civiele protest was na de repressiemaatregelen op de 

studentenprotesten en de arbeidersstakingen van 1968 de mond gesnoerd en het 

hieropvolgende clandestiene gewapend verzet eindigde in een georkestreerde stille dood. De 

combinatie van militaire propaganda en de miraculeuze economische groei tijdens het Médici 

regime resulteerden in een uiterst zwakke en gedesillusioneerde oppositie zonder publieke 

draagkracht.  

Het enige openlijk verzet tijdens het Médici regime kwam van de kerkelijke overheid.
326

 De 

katholieke kerk was en is nog altijd een zeer invloedrijke sociaal instituut in Brazilië. Het 

vormde het enige forum tijdens de donkerste jaren van de repressie waar kritiek geleverd 

werd op de dictatoriale politiek van het regime en waarbinnen sociaal politieke hervormingen 
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werden bepleit.
327

 Vooral na december 1968 zal de katholieke kerk zwaar in conflict gaan met 

het regime, dit vaak vanwege haar inspanningen om de clerus en kerkelijke oppositie te 

beschermen daar deze niet vrijwaard waren van intimidatiepogingen en brutaal geweld.
328

 Een 

belangrijk instrument in de strijd tegen de repressie onder Médici was dan ook de “Commissie 

van Vrede en Rechtvaardigheid” gesteund door de bekende aartsbisschop, en later kardinaal, 

Evaristo Arns uit São Paulo. Deze zou uitgroeien tot de belangrijkste nationale 

mensenrechtenorganisatie en bestond uit clerici, vrijwilligers en juristen die trachtten politieke 

gevangenen te lokaliseren, rechtsbijstand te verlenen en hun families bij te staan.
329

  

De moord op 17 maart 1973 op de student Alexandre Vannuchi Leme zou een belangrijke 

eerste katalysator blijken voor het protest. Leme werd een symbool tegen de repressie. 

Ongeveer 3000 mensen verzamelden voor de herdenkingsdienst, de eerste antidictatoriale 

manifestatie van de jaren zeventig, en een beslissende stap in de ontwikkeling van de 

katholieke kerk als leider van de oppositie.
330

 De Kerkelijke overheid werd de “voice of the 

voiceless” en de kerken liepen vol mensen die nergens anders heen konden met hun verdriet 

en woede.
331

 Leme bleek uiteindelijk dood een grotere uitdaging voor het regime dan levend. 

De kerk vergrootte haar politieke invloed en de banden met de studenten en links werden 

aangehaald. Dit zou de prille basis vormen van de strategische allianties die de civiele 

oppositie unificeerde en voortstuwde gedurende de transitieperiode naar democratie.
332

  

  

Er was bij het begin van 1974 weliswaar zeker geen sprake van massale druk vanuit de 

politieke of civiele samenleving op het regime zoals in Argentinië en Chili. Geisel besefte 

echter de steun voor het regime te moeten verbreden als anticipatie op de groeiende 
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verwijdering van de fundamenteel gematigde groepen in de Braziliaanse samenleving. 

Verschillende sectoren van het middenveld en ook de conservatievere instituties zoals de 

katholieke kerk en de OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), de associatie van Braziliaanse 

advocaten, raakten meer en meer vervreemd van het regime door de foltering en excessen van 

de veiligheidsdiensten.
333

 Om de controle over de transitie te behouden en het tanende 

prestige en imagoverlies van het leger als institutie te counteren moest het probleem van 

repressie en mensenrechten worden opgelost.
334

 Belangrijk was het vierde doel, hooghouden 

van de groei, daar ook in economische kringen het regime minder gewaardeerd werd nu de 

economische groei en industrialisering verwezenlijkt waren. Hun bezorgdheid nam toe over 

de alomtegenwoordigheid en regulerende kracht van de overheid in het economische leven en 

de gevolgen van de repressie voor het internationaal imago.
335

 De algemene belangen van de 

nationale bourgeoisie eisten daarbij een grotere politieke invloed op economische 

beslissingen.
336

 

1.5 De strategie van gecontroleerde transitie  

1.5.1 Inleiding 

Met de beloften van een graduele transitie gunde de oppositie, hoewel vrij sceptisch, Geisel 

bij aanvang toch het voordeel van de twijfel. Boven alles hoopte men dat Geisel het repressief 

apparaat onder controle zou krijgen. De parlementsverkiezingen van november 1974 draaiden 

uit op onverwacht verlies voor de regeringspartij ARENA. Onder druk van de rechterzijde en 

om de controle over de transitie niet te verliezen noopte dit Geisel tot het autoritair 

onderschrijven van wie de touwtjes in handen had. In een toespraak begin 1975 waarschuwde 

hij dat de overheid geen afstand zou nemen van de AI 5. Ook werd benadrukt dat de nationale 

veiligheidsdoctrine en het transitieritme enkel en alleen zouden afhangen van compromissen 

binnen het leger en de militaire inschatting van het risico voor de nationale veiligheid. 

Tegelijkertijd vaarde hij uit tegen de communistische infiltratie in de vakbonden en de 

“subversieve” media campagne die tegen zijn regering gevoerd was.  Snelle liberalisering leek 

weer een utopisch droombeeld/verder af dan ooit voor de oppositie.
 337
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Geisel‟s reactie op de verkiezingsnederlaag was een eerste illustratie van een terugkerend 

patroon in de militaire tactiek. Vanaf dan zou elke “overwinning” van de oppositie 

beantwoord worden met repressieve maatregelen gericht tegen corruptie en de gekende 

“subversie”.
 
 Dit om enerzijds de steun van het leger te behouden en vooral de rechterzijde te 

sussen, en anderzijds links duidelijk te maken wie finaal de controle over de transitie in 

handen had. Zelf verwoordde hij het als volgt: 

It was my idea, really to avoid the use of AI 5, whenever possible. But then appeared the lack 

of understanding of the opposition. I demonstrated, in speeches and public acts […] that I 

wanted to normalise the country‘s situation, to end press censorship, etc. They thought that 

was weakness and decided to launch an attack. So they forced me to react. If I wouldn‘t have 

reacted, my power clearly would have been weakened and then a series of projects that I 

wanted to realise, including the abertura, perhaps would have been impossible.
338

 

1.5.2 De tactiek van gecontroleerde emporwerment 

Het transitieproces zal  een nieuwe impuls krijgen als gevolg van de reactie op de sensationele 

dood van de prominente journalist Vladimir Herzog, die zowel de positie van Geisel als de 

oppositie versterken. Herzog zou volgens het leger nadat hij zich vrijwillig had aangegeven 

zelfmoord gepleegd hebben in zijn cel.
339

 Hierop volgde een uitbarsting van collectieve 

verontwaardiging, vooral ook omdat met Geisel nieuwe verwachtingen waren gecreëerd over 

de beëindiging van de repressie. De dood van Herzog zal symbool staan voor het grote 

ontwaken van de oppositie in de strijd voor mensenrechten en democratie. Voor het eerst 

werd de oppositie- en niet enkel studenten en clerici- maar ook de joden, de media, 

intellectuelen, leden van de elite verenigd in het protest. Ook hier werd een grootse Joods-

katholieke herdenkingsplechtigheid georganiseerd en werden censuurwetten genegeerd om 

het publiek ongenoegen te uiten. 
340

 

De dood van Herzogh zal echter ook bewust door Geisel  worden aangegrepen om de banden 

aan te halen met de oppositie. Het beredeneerd gebruik van de civiele samenleving was een 

opmerkelijke tactiek van Geisel en Golbery om grip te krijgen op het veiligheidsapparaat en 

zo de eigen positie te verstevigen. Eerder had Geisel trouwens in dezelfde geest ook al 

verschillende gesprekken onderhouden met de media en de Kerk.
341

 Dankzij het openlijk 
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protest van de oppositie op Herzogs dood en door zich met hen te associëren, was Geisel in 

staat de controle over de extremistische militairen te vergroten. Dit door duidelijk te stellen 

zulke doden in gevangenschap in de toekomst niet meer te tolereren. Bij de gelijkaardige dood 

enkele maanden later van Manoel Fiel Filho, een vakbondsactivist, maakte Geisel dan ook 

van de gelegenheid gebruik om stante pede, en zonder de hoge krijgsraad te raadplegen, de 

bevelhebber van het tweede leger, generaal Edvardo d‟Ávila Melo, te ontslaan.
342

 Later 

volgde ook het ontslag van de generaal Confucio Danton de Paula Avelino, de chef van het 

CIE en een centraal figuur in het verzet tegen de abertura.
343

 De verbijsterde hardliners 

beseften met dit ongezien machtsvertoon dat hun collega‟s in de veiligheidsdiensten bij 

soortgelijke gevallen van repressie tegen politieke gevangenen niet langer konden rekenen op 

de onvoorwaardelijke bescherming van het hoger commando.
344

  

De gecontroleerde “empowerment” van delen van de burgersamenleving zal cruciaal blijken 

voor het regime om de militairen als institutie op de liberaliseringkoers te richten.
345

 De steun 

van Geisel sterkte logischerwijze ook de oppositie maar net als na de parlementsverkiezingen 

in 1974 zal hiervoor een prijs betaald worden in de vorm van machtsbevestigende repressieve 

maatregelen. In de inleiding werd het belang van verkiezingen op het transitieritme 

aangehaald. Het regime zal tijdens de abertura voortdurend de regels van het politieke spel 

aanpassen in de aanloop naar verkiezingen door middel van casuímos: willekeurige en 

geïndividualiseerde maatregelen om ARENA‟s leidende positie te verzekeren ondanks de 

toenemende populariteit van de MDB.
346

 De belangrijkste casuímos werden doorgevoerd 

onder de naam van de “Lei Falcão” (1976) en de  “Pacôte de Abril” (pakket van april) in april 

1977 in anticipatie op de verkiezingen van 1978, en later in november 1981 en juni 1982 voor 

de verkiezingen van 1982. 
347
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Een ander aspect waar rekening mee gehouden moet worden in het complexe transitieverhaal 

is het onderscheid tussen de civiele en de politieke oppositie en hoe het regime op hun 

onderlinge verhouding zal inspelen, net door allianties aan te gaan met vooral de civiele 

oppositie. Ook de aloude maatschappelijke kloof en de tegengestelde belangen tussen de elite 

en de laagste klassen zouden belangrijke hindernissen vormen voor standvastige allianties 

binnen de oppositie de uiteindelijke overdracht naar  het burgerbestuur. 

De distanção ging gepaard met ongekende veranderingen in het middenveld die de 

ontwikkeling van de oppositie in belangrijke mate zou bepalen. De kerk fungeerde hierbij 

voor de verschillende sociale klassen als een koepelorganisatie voor politieke actie. Het 

belang van de katholieke kerk voor de ontwikkeling en emancipatie van de civiele oppositie 

mag niet onderschat worden. Het zijn de diverse kleinschalige groepen onder toezicht van de 

kerk die aan de basis liggen voor het ontstaan van de populaire katholieke basisgroepen 

(Comunidades Eclesiais Base, of CEB‟s), van de vrouwenbeweging en van buurtassociaties 

en andere gemeenschapsorganisaties en de indrukwekkende heropleving van de boeren- en 

arbeidersvakbonden. Hiernaast ontstonden vanaf de tweede helft van de jaren zeventig ook 

organisaties die zich inzetten voor de rechten van de politieke minderheden zoals de 

verenigingen die opkwamen voor de rechten van indianen, zwarten, homo‟s en 

lesbiennes…
348

 De invloed van de Kerk was evenzeer bepalend in het overtuigen van de elites 

en de middenklasse voor oppositie.
349

  Ongeremde kritiek op het regime was meer en meer te 

horen bij groepen uit het middenveld zoals de pers associatie Associação Brasileira de 

Imprensa (ABI), de studentenbewegingen, de ondernemers en de Braziliaanse 

advocatenvereniging (OAB).
350

 De nieuwe actoren zouden een “oposição de base” vormen 

naast de bestaande maar versterkte “oposição de elite”.
 351

 

1.5.3 Liberalisering 

Belangrijk is dat brede delen van de burgersamenleving, en vooral dan vanuit de 

“basisoppositie”, maar ook de kritische actoren van het middenveld, in hun verzet zeer 

argwanend stonden tegenover de politiek in het algemeen en de oppositiepartij en politici in 

het bijzonder. Zelfs na het afschaffen van het tweepartijsysteem zullen vakbonden en de door 

de vrijheidstheologie beïnvloedde CEB‟s veelal elke partij identificatie, zelfs die van de 
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nieuwe arbeidersgezinde PT, afwijzen.
352

 Dit wantrouwen was te wijten aan het elitaire, 

paternalistische, corrupte ofwel links populistische karakter dat het Braziliaans politiek 

systeem altijd had beheerst. De gematigde MDB partij en haar politici werd daarbij veelal een 

makke en te meegaande houding tijdens de abertura verweten.
353

 Men kan zich inderdaad 

afvragen waarom de politieke oppositie toch telkens meeging in het politieke spel van het 

regime, vooral met betrekking tot de constante manipulaties van de kieswetten. Hiervoor kan 

verwezen worden naar het moeilijke kader waarin de MDB oppositie moest voeren. Dale 

Crane‟s dilemma van gemengde regimes geldt ook voor de strategische problemen waar de 

oppositie in een gemengd regime mee te kampen heeft. “To abide by the regime‘s guidelines 

means to acquiesce to prevailing political arrangements. On the other hand, to defy the 

government means to risk political and even physical liquidation.‖
354

  De oppositie moet in 

een steeds wijzigende zone van “semi freedom” strijden voor basis institutionele en politieke 

veranderingen vanuit een uiterst wankele politieke basis. Het is dus evident dat ―[…] the 

varying degrees of ―semi freedom‖ found in a mixed regime act as a political puzzle for 

rulers and ruled alike.”
355

 Stepan beaamt anderzijds dat de politieke oppositie inderdaad 

buitengewoon gematigd was. Zelfs bij de opeenvolgende cassaçoes maande de MDB haar 

meer radicale leden aan tot gematigdheid. Hij meent dat dit wijst op een duidelijk bewustzijn 

binnen de politieke oppositie van de gevaarlijke gevolgen van eender welke radicale 

reactie.
356

 Volgens Marieta de Moraes Ferreira zijn er enkele aanwijzingen die de lakse 

attitude van het regime nuanceren. Zo zou MDB de radicalere vleugel, die bekend stond als de 

“authentici” handhaven en contacten onderhouden hebben met de clandestiene linkse 

organisaties. Ze bevestigt wel dat de eerder flauwe oppositie van bepaalde gematigde 

strekkingen ook tot interne spanningen in de partij geleid hebben.
357

 

Terecht of onterecht, in elk geval had het civiele wantrouwen als gevolg dat er aanvankelijk 

weinig hechte banden werden gesmeed tussen de burgerlijke en politieke oppositie. De 

grassrootsbewegingen verkozen directe participatie en protestacties steunende op de populaire 

basis boven de cultuur van onderonsjes onder de politieke elites.
358

 Ze concentreerden zich 
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vanaf de tweede helft van de jaren zeventig op de invulling van specifieke eisenpakketten en 

streden samen met medestanders uit andere bewegingen en klassen tegen de repressie. De 

gefragmenteerde civiele oppositie zal zich de eerste jaren daarom vooral profileren rond de 

specifieke noden van de diverse sociale bewegingen die trouwens genegeerd waren in het 

discours van de politieke oppositie. 
359

 

Zo waren er de studentenprotesten en het verzet van intellectuelen tegen censuur (1977); de 

Movimento Contra a Carestia die een uiting was van het protest tegen de levensduurte 

(1978); de heropleving van de strijd voor grond van de landloze boeren (1979); de “Eerste 

Nationale Bijeenkomst van de Vrouw” (1983) enz.
360

 Eind jaren zeventig hielden de eerste 

grootse stakingsgolven van arbeiders sinds 1968 onder leiding van de vakbondsleider Luís 

Inácio “Lula” da Silva het land maanden in hun greep. Ongeveer 3 miljoen arbeiders namen 

deel en tegen eind 1979 was het arbeidersprotest een nationale kwestie.
361

 Men kan dus 

concluderen dat de oppositiestrategie aanvankelijk eerder focuste op liberalisering dan op de 

democratisering die de politieke oppositie eiste.
362

  

Ironisch genoeg paste deze strategie voor liberalisering mooi in het kraam van het regime en 

dit niet enkel om hardliners onder controle te krijgen.
 363

 Het leger zal namelijk de argwaan 

tegenover de politiek gretig exploiteren door voornamelijk allianties aan te gaan met de 

civiele oppositie. Vooral de politieke oppositie werd in de repressieve fases geviseerd, 

meestal in de aanloop naar verkiezingen, door middel van bovenvermelde casuímos en kon 

zelden op de hulp en steun van de civiele oppositie rekenen.
364

 Zo slaagde het leger er in de 

politiek te isoleren van de burgersamenleving, door enerzijds de linkse politieke leiders buiten 

spel te zetten en anderzijds door het behouden van semidemocratische structuren en het 
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marginaliseren van de MDB en haar politici. Met als gevolg dat de civiele samenleving zich 

aanvankelijk zou distantiëren van de politieke oppositie en dus ook van het opeisen van haar 

directe burgerrechten/rechten op democratie. Het losweken van de civiele samenleving van de 

politiek gaf het regime misschien enige adempauze maar uitstel zou geen afstel blijken.  

Door de repressie vooral tegen de politiek te richten bleef de traditioneel weinig ontwikkelde 

burgerlijke samenleving relatief buiten schot waardoor ze ademruimte kreeg om zich verder te 

ontplooien. Daarnaast zullen er binnen het veld van de liberalisering strijdpunten zijn die de 

verschillende groepen en klassen tijdelijk verenigden in het protest.
 365

 Een voorbeeld hiervan 

is de succesvolle campagne tegen de repressie en voor de afschaffing van de AI5 en de 

herinvoering van de habeas corpus.
366

  Hierover zegt Del Porto: 

 ―In eerste instantie slaagde het militaire regime erin de samenleving te doen stagneren en te 

paralyseren, de politiek in de zin van  publieke constructie en wederzijds respect van rechten 

en collectieve identiteiten, van haar betekenis te ontdoen. Maar het was eveneens "een vlucht 

in het alledaagse leven" die een constructie van een identiteit tussen de mensen paradoxaal 

mogelijk maakte, of wat Weffort (1985) de 'kleinste gemene deler' van de onbeschermde 

en angstige mensen zou noemen. De angst was in die zin een belangrijk element voor de 

verspreiding van solidariteitsacties, die strijdvaardige initiatieven voortbracht ter 

verdediging van ―de mensenrechten‖.(eigen vertaling)
 367

 

Deze interklasse allianties waren mogelijk zolang de gemeenschappelijke factor de 

afzonderlijke belangen neutraliseerde of overvleugelde. Het wederzijdse wantrouwen  tussen 

politieke en burgerlijke oppositie maar ook binnen de burgerlijke oppositie door de 

tegengestelde sociaal economische belangen van elites en de lagere klassen, zullen echter 

belangrijke obstructies vormen voor langdurige allianties. 

1.5.4 Daar komt de abertura 

Terugkerend op de interne keuken van het regime: in 1977 zal de strijd tussen gematigden en 

hardliners weer hoog oplaaien. De revolte van de linha dura werd gesymboliseerd in het 

openlijk verzet van de ambitieuze minister van het leger, generaal Sylvio Frota, tegen de 

presidentskeuze van Geisel voor generaal Fiquereido. Zijn onmiddellijke ontslag, zonder de 

vereiste raadpleging van het hoger commando, toonde aan dat Geisel meer persoonlijk macht 
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had vergaard dan eender welke voorganger.
368

 Eind 1978 zal Geisel, onder andere dankzij de 

eerder vermelde succesvolle campagne van de oppositie, zijn liberaliseringbeloften nakomen 

door het afschaffen van sleutelelementen van de autoritaire structuur, zoals de veelgewraakte 

AI5. Ook werd onder andere de habeas corpus voor politieke gevangenen heringevoerd, de 

censuur voor radio en televisie afgeschaft en de ban op meer dan honderdtwintig politieke 

bannelingen opgeheven. De hervormingen bleken echter in belangrijke mate symbolisch 

aangezien deze gecompenseerd of onder andere vorm terugkwamen in de nieuwe bijzondere 

privileges en machten voor de uitvoerende macht in geval van een “noodtoestand”.
369

 

Mensenrechtenactivisten spaarden hun kritiek ook niet op de herwerkte nationale 

veiligheidsdoctrine.
370

 

Men kan toch concluderen dat Geisel en Golbery de liberalisering uiteindelijk verder hebben 

kunnen doorvoeren dan wat de meeste waarnemers mogelijk hadden geacht in 1974. Geisel 

had ongekende macht vergaard zelfs tegenover de hoogste krijgscommando en ook de grip op 

het veiligheidsapparaat herwonnen. De DOI-CODI, de meest onafhankelijke afdeling, werd in 

1982 afgeschaft en de SNI kwam terug onder strikte controle.
371

 Belangrijke willekeurige 

machten bleven echter aanwezig, vooral in de nationale veiligheidswet. Ook aan het enorme 

veiligheidsapparaat had men nog niet durven raken.
 372

 

 

2. Amnestie 

2.1 Inleiding 

Ik ben hier uitgebreid op ingegaan voor een beter historisch begrip van de symbolisch 

gevoelige thematiek van het discours, de amnestie, de amnestie wet en vooral het 

verlammende effect dat de laatste zou hebben op de latere verwerking van het verleden.  

President Fiquereido beloofde in 1979 de abertura door te voeren, het herstel van de 

democratie. Net als onder Geisel zou gefocust worden op politieke liberalisering vooral met 

betrekking tot de economie en de omgang met de vroegere en presente 

mensenrechtenschendingen.
373 

Een van de eerste kwestie waar de nieuwe president Fiquereido 
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zich mee zou inlaten was de eis tot amnestie. De amnestiewet werd op 28 augustus 1979 

goedgekeurd in het parlement. Het gevolg was dat duizenden gevluchte en verbannen 

Brazilianen konden terugkeren, duizenden gevangenen werden vrijgelaten. Ook werden de 

politieke rechten hersteld van politici die hieruit ontzet waren als gevolg van de institutionele 

akten. Toch zal de wet niet voldoen aan de verhoopte algemene en onvoorwaardelijke 

amnestie. Zo werden personen die schuldig waren bevonden aan de zogenaamde “acts of 

terrorism” of “blood crimes” gedurende het gewapend verzet tegen de overheid uitgesloten.
374

 

Ook werd niets gezegd met betrekking tot de politieke doden en desaparecidos en de locatie 

van hun stoffelijke overschot. De belangrijkste consequentie van de wet zal echter 

voortkomen uit de inclusie van een definitie die daders interpreteerde zowel van politieke 

misdaden als van “crimes conexos” (geconoteerde misdaden). Crimes conexos werden 

algemeen begrepen als van toepassing zijnde op de excessen van de dictatuur zelf. De 

amnestiewet zal daarom een vrijgeleide van toekomstige juridische vervolging inhouden voor 

de vele folteraars van het regime.
375

  

 

2.2 De strijd voor amnestie en de amnestiebeweging 

2.2.1 Inleiding 

De amnestiewet was het gevolg van een lange strijd voor Amnestia, Ampla, Geral e Irrestrita 

die vanaf het midden van de jaren zeventig brede sympathie zou vergaren en de oppositie 

samenbracht in de strijd tegen de dictatuur. De voornoemde leuze vulde het straatbeeld zozeer 

dat banners tot in de voetbalstadia toe te spotten waren. Kardinaal Arns zou later de campagne 

voor amnestie: “Our greatest battle” noemen.
376

 Over het gehele land en in het buitenland 

ontstonden groepen zoals de Movimento Femenino pela anistia e liberdades políticas 

(MFPA), opgericht door vrouwen, zussen, en moeders van politieke gevangenen, en 

verschillende Comitês Basileiros de Anistia (CBA‘s). Gesteund door sectoren van de 

katholieke kerk en andere civiele organisaties vochten deze groepen voor een algemene 

amnestie voor de duizenden Brazilianen die in de cel zaten, verbannen waren of 
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ondergedoken leefden. Ook de families van dode en verdwenen slachtoffers zouden hierbij 

aansluiting vinden.
377

  

2.2.2 Verzoening 

2.2.2.1 Inleiding 

Het discours dat oorspronkelijk gehanteerd werd door de eerste amnestiebewegingen, was dat 

van verzoening. Delen van de amnestiecampagne waren bedoeld om de bevolking en vooral 

de militairen te herinneren aan de nationale cultuur van verzoening en pardon in de 

Braziliaanse samenleving.
378

 Hierbij wees men op het frequente aantal amnestieën in de 

geschiedenis van het land en hun vitale rol voor de nationale eenheid op lange termijn.
379

 Het 

referentiewerk bij uitstek is het in 1978 verschenen boek van Roberto Ribeira Martins 

“Liberdade para os Brasileiros: Anistia Ontem e Hoje” (Vrijheid voor de Brazilianen: 

Amnestie Vroeger en Nu).
 380

  Waarbij in het eerste deel uitvoerig wordt ingegaan op de 

historische traditie van de strijd voor politieke amnestie aan de hand van de verschillende 

bewegingen en wetten in Brazilië en komt in het tweede deel de amnestiebeweging in al haar 

facetten aan bod. Er zijn inderdaad vele precedenten (47!) en ook het estado novo regime was 

bijvoorbeeld geëindigd in 1945 zonder enig officieel onderzoek naar de excessen.
381

 Edson 

Teles wijst er eveneens op “dat er geen twijfel is dat onze republiek een zekere voorliefde 

heeft voor de geste van gratie”.
 382

  

2.2.2.2 De “Braziliaanse verzoeningscultuur” vs. “De Brasilidade excludente” 

Al van in het begin van de twintigste eeuw was het imago geconstrueerd van de hartelijke, 

tolerante Braziliaan dat een belangrijk onderdeel vormde van de Braziliaanse cultuur. 

Braziliaanse verzoeningscultuur ontwikkelde zich samen met Gilberto Freyre‟s concept van 

Brazilië als de ideale raciale democratie waarin iedereen gelijk is, dankzij het Braziliaanse 

talent voor miscigenação, raciale en culturele vermenging.
383

 Ook creëerde Freyre in het boek 

                                                 
377

 Cano, “The Reparations Program”, p. 105. 
378

 Skidmore, Politics, pp. 217-219  
379

 Lemos,Renato. ”Anistia e crise política no Brasil pós-1964” In Topoi 05-vol 03: pp.287-313 (juli-december 

2002),  p. 289. 
380

 Martins gaat in het eerste deel uitvoerig in op de historische traditie van de strijd voor politieke amnestie aan 

de hand van de verschillende bewegingen en wetten in Brazilië en komt in het tweede deel de amnestiebeweging 

in al haar facetten aan bod. Martins, Roberto Ribeiro. Liberdade para os brasileiros: Anistia ontem e hoje. Rio 

de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978. 
381

 Skidmore, Politics,  pp. 217-219.  
382

 Teles, Edson Luìs de Almeida. “Brasil e África do Sul: os paradoxos da democracia Memória política em 

democracias com herança autoritária”(onuitgegeven postgraduaatverhandeling, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2007), p. 19. 
383

 Brazilië werd eind negentiende, begin twintigste eeuw in de tijdsgeest van het sociaal darwinisme 

geconfronteerd met een identiteitscrisis. Dit omdat het als gemengde natie niet beantwoordde aan de vereisten 
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a Casa-Grande e Sensala [De Meesters en de Slaven] de mythe die pas vanaf 1950 doorprikt 

zou worden van een relatief zachtaardige, humane slavernij waarbij de Braziliaanse slaven 

eerder passief waren en niet geneigd tot gewelddadige acties of revoltes. Freyre‟s concepten 

en de algemene compromiscultuur zouden een belangrijk aspect vormen van de nationale 

identiteit.
384

 Braziliaanse elites waren er van overtuigd dat hun volk een unieke gave heeft om 

sociale crisissen vredevol op te lossen.
385

 Ook de Braziliaanse politiek koesterde het imago 

van haar compromiscultuur die voortvloeide uit de afwijzing van politieke en ideologische 

extremen en het vermijden van geweld.
386

 Veel van bovenstaande mythes werden later 

doorprikt. Wolfgang Heinz wijst er op dat het groot aantal lokale en regionale revolten in de 

Braziliaanse geschiedenis lang is genegeerd door auteurs om het beeld van een zacht en niet 

gewelddadig Braziliaanse volk te behouden.
387

 Het was dan ook in het belang van de 

dominerende klassen om de zachtaardige aard van het Braziliaanse voetvolk te onderstrepen. 

Renato Lemos beaamt dat de traditie van amnestie samengaat met de traditie van verzoening, 

maar dan een verzoening die in de eerste plaats de instandhouding van de dominante klassen 

en hun belangen in de Braziliaanse maatschappij nastreefde.
388

 Hij citeert hierbij de 

Braziliaanse historicus José Honório Rodrigues die het contrarevolutionaire karakter van “de 

politiek van verzoening” van de Braziliaanse elites bekritiseert als een ―verzoening van de 

onderlinge verschillen tussen de dominante minderheden” die neerkomt op een “pacificatie, 

verbroedering, aan de orde en aan haar doel”.
389
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Greco gebruikt in haar onderzoek hiervoor Henrique Sarnet‟s concept van de brasilidade 

excludente (de uitsluitende Brasilidade; “het Braziliaans zijn”).
390

 “De structurele uitsluiting, 

de economische onderdrukking en het gebruik van expliciet institutioneel geweld zijn de 

redenen van het bestaan voor de Braziliaanse nationaliteit- een een uitsluitende nationaliteit 

– die gesmeed is in naam van de van het behoud van de belangen van oligarchen en de 

dominante elites.” Het is ―een nationaliteit zonder burgerschap” die gebaseerd is op de 

vooronderstelling dat ―de staat en de natie nood hebben aan het volk, maar daarom niet aan 

burgers.”
391

  

Je zou kunnen stellen dat de “verzoeningsgezinde Braziliaan” de elitaire en eufemistische 

versie is van de cynischere maar realistischere Brasilidade excludente, maar dat beiden een 

integraal onderdeel vormen van dezelfde problematische Braziliaanse identiteit in een elitaire 

samenleving. Net zo dreigt het gevaar dat een amnestie van verzoening een eufemisme is voor 

een amnestie van gedwongen vergeten, amnesie. Maar hier zal ik in een volgend deel iets 

dieper op ingaan.  

Een gevolg is echter dat het door propaganda vervormde en geconstrueerde, legitimiteerde 

ideaalbeeld van de zachtaardige Braziliaan een integraal deel is gaan uitmaken van de 

Braziliaanse identiteit, zowel bij de elites als het volk. Skidmore is dan ook van mening dat 

het geloof in de compromiscultuur op zich op een niet te onderschatten manier politici en 

andere conservatieve opiniemakers heeft beïnvloed. En zo dus ook het haar aandeel heeft 

gehad in de rationale van de 1979 amnestie wet.
392

  

2.2.2.3 Reconciliar a família Brasileira (het verzoenen van de Braziliaanse familie) 

Een ander voorbeeld van het verzoenende discours van de pro-amnestiebewegingen 

gedurende de eerste jaren is de terugkerende beeldspraak van Reconciliar a família brasileira 

(de Braziliaanse familie verzoenen). Deze slogan werd het eerst gebruikt in 1975 door de 

Movimento Feminino pela Anistia (MFPA) en wordt het objectief van de beweging in de 

beginjaren.
393

  

Carla Simone Rodeghero concludeert uit haar discoursanalyse van het taalgebruik van de 

MFPA dat het aanvankelijke hoofddoel van de constructie en het gebruik van de representatie 
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van “de nationale familie” was van zoveel mogelijk mensen te engageren en overtuigen van 

de noodzaak aan amnestie.
 394

 Uit interviews constateert ze dat dit een tactiek was om de 

tegenstanders van amnestie een rad voor de ogen te draaien. Zo gebruikte de MFPA in haar 

strijd voor vrouwenrechten tegenover de staat ook bewust het argument van de “reconciliação 

da famìlia Brasileira‖.  

Ook Terezinha Zerbini, de oprichtster van de nationale MFPA beaamt dat het doel was zoveel 

mogelijke “mulheres mães” (moeders-vrouw) te mobiliseren en zo de grootste mogelijke 

oppositie van mensen en organisaties samen te brengen in de strijd voor amnestie395 Door in 

het onzekere begin van de transitie te appelleren aan de traditionele beschermende rol van de 

moeder konden de militairen de campagne ook moeilijker als subversief bestempelen.  

2.2.2.4 Besluit 

Besloten kan worden dat in de eerste jaren het gebruik van een verzoenend discours door 

bepaalde amnestiegroepen in de eerste plaats gefocust was op het onmiddellijke doel, met 

name de amnestie zelf, hierbij appelerend aan een gebaar van gratie vanuit het regime. Een 

noodzakelijk vereiste hiervoor was het bereiken van een zo groot mogelijk publiek. De keuze 

voor een verzoenend taalgebruik moet ook gezien worden in de context van de prille 

heropleving van de oppositie na de onverbiddelijke Médici jaren waarbij men de gevolgen 

van een confrontatiegericht discours niet durft in te schatten. Ook mag de invloed van de 

propagandamachines van het regime en de ideologie van de nationale veiligheidsdoctrine op 

de publieke opinie niet onderschat worden. De meerderheid van de bevolking was 

gedepolitiseerd en nooit in aanraking gekomen met direct repressie en de civiele samenleving 

stond nog maar aan de startblokken van haar markante ontwikkeling. De Braziliaanse 

samenleving had een elitair en uitsluitend karakter met een zekere conservatieve ideeëngoed, 

ook in de eerste vrouwenbewegingen. De invloed van de compromistraditie van de 

“zachtaardige volksaard” en de vergevensgezinde dominante katholieke moraal maken dat er 

een verzoeningsgezind aspect in de Braziliaanse cultuur aanwezig was. Zo vermeldt Skidmore 

bijvoorbeeld een ontmoeting in 1975 in Saõ Paul met een katholieke clericus die op het 

kantoor van de kardinaal instond voor de registratie van marteling op politieke gevangenen. 

Nadat deze met verontwaardiging de praktijken had meegedeeld vroeg Skidmore hem: “Won‘t 

there be a great desire to try this men?”. “Ah”,  antwoordde de man, “aqui entra o espírito 

conciliador do Brasileiro” (“ah, hier toont zich de verzoenende geest van de Braziliaan”).
396
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Een deel van de Brazilianen, ook in de amnestiebewegingen, opteerden daarom voor een 

verzoeningsgezinde oplossing of liepen zelfs niet meteen warm van de amnestiekwestie op 

zich. Del Porto wijst er bijvoorbeeld op dat amnestie voor velen aanvankelijk gezien werd als 

“een recht”, als een pardon voor subversievellingen.
397

 Dit verklaart ook deels waarom later 

de meerderheid van het Braziliaanse publiek apathisch zou blijven bij de eenzame strijd van 

de slachtoffers en familieleden voor het recht op erkenning, op waarheid en herinnering en 

tegen de straffeloosheid.
398

 De eerste bewegingen wilden daarom door middel van een 

herkenbaar verzoenend discours de drempelvrees voor actie van de angstige, minder 

geëngageerde en conservatievere of  apolitieke ingestelde groepen verminderen. Hierbij wil ik 

opmerken dat echter uit niets blijkt dat de amnestiebewegingen ook een amnestie voor 

militairen bepleitten.  

2.2.3 Anistia Ampla, Geral, e Irrestrita. Een brede, algemene en onvoorwaardelijke 

amnestie. 

2.2.3.1 Inleiding  

Het discours zelf van de amnestiebeweging zou de komende jaren trouwens een significante 

verschuiving ondergaan. Niettemin zal de latere amnestiewet en de daarmee samengaande 

recyclage van het verzoeningsdiscours ter legitimatie van het begraven het verleden, maken 

dat de eerste strijdkreet Reconciliar a família Brasileira een bittere nasmaak zou krijgen. 

Hoewel historisch onrechtvaardig vanwege de verschillende omstandigheden, 

machtsverhoudingen èn doelstellingen maakte het toch dat de amnestiebewegingen zich 

achteraf verveeld zouden voelen over het discours van de beginjaren, dat een politiek 

incorrecte connotatie kreeg. De inclusie van de crimes conexos zal een schaduw werpen over 

de gehele amnestiebeweging en haar belangrijke verwezenlijkingen in de strijd tegen de 

dictatuur. Later ga ik bespreken hoe desondanks de amnestiebeweging zelf weigerde haar 

morele overwinning op te geven. 

 

2.2.3.2 Een  sociale amnestie “voor het hele Braziliaanse volk” 

De amnestiebeweging zou enerzijds aangemoedigd door de liberalisering en door de eigen 

aangroei een meer confrontatiegericht discours ontwikkelen. Volgens Carla Rodeghero 

speelde ook de ontwikkeling van de grassrootsbewegingen hierin een rol. Dit omdat groepen 

die oorspronkelijk behoorden tot de “elite oppositie” beïnvloed werden door de eisen en het 

                                                 
397

 Del Porto, “A luta pela anistia”, pp. 111-114. 
398

 Dit verklaart ook mede waarom later de meerderheid van het Braziliaanse publiek apathisch zou blijven bij de 

eenzame strijd tegen de straffeloosheid en voor het recht op waarheid en herinnering. De militairen hebben 

enerzijds die geschiedbeleving opgelegd maar anderzijds hebben de meesten zich daar zonder veel vragen naar 

geschikt. Verleden is dus niet enkel opgelegt door leger maar ook door de samenleving.  



  91 

nieuwe sociale discours van de “basis oppositie”. 
399

 Ze toont dit aan met de MFPA die tussen 

1978 en 1979 het verzoenende reconciliação da família Brasileira dat domineerde in de 

beginjaren zouden inruilen voor een kritischer discours, een amnestie voor het hele 

Braziliaanse volk.  

“Zo bekritiseerden ze de ideologische vervolging en het politiegeweld en steunden ze de strijd 

van de landlozen en de stakers. Ook het amnestievoorstel van de regering werd onder vuur 

genomen. Aldus eisten ze bijvoorbeeld de onmiddellijke herbenoeming van ontslagen 

ambtenaars.” (Eigen vertaling)
400

  

 

Ook Del Porto demonstreert aan de hand van het discours van de MPFPA hoe de eis voor 

amnestie zich zal verbreden tot een algemene aanklacht tegen het regime, en een eis tot een 

publiek pardon, een gratie naar het volk toe: 

“Dit omdat de repressie oorlog was tegen het gehele Braziliaanse volk. En hoe voltrok zich 

deze repressie, deze oorlog? Niet enkel met gevangenissen, moorden en gedwongen 

bannelingen. Nee: ze voltrok zich ook door ondermijnende discriminatie en een 

onderliggende strijd tegen zij die ijverden voor progressieve en democratische hervormingen 

zoals de agrarische hervorming, de alfabetisering, basisvoorzieningen, […].‖Daarom is een 

―vaste amnestie‖ noodzakelijk, die het hele volk toekomt.‖(eigen vertaling)
401

  

 

Dit voor: ―[…] de meest vernederden, verbannen van hun land of vermoord op hun velden, 

verplicht om te bedelen of onderworpen aan hongersalarissen, sterven door armoede in de 

periferie van de steden, constant blootgesteld aan de repressie van de politie of aan het 

geweld van de bazen, verboden om zich te organiseren, bedreigd en geïntimideerd wanneer ze 

de meest elementaire eisen durven stellen.‖(eigen vertaling)
402

  

 

Dit kan ook geconcludeerd worden uit de besluiten ven het eerste Nationaal Congres voor 

Amnestie in november 1979:  

―De strijd voor amnestie heeft twee gezichten: één  die diegenen verdedigt die tot nu getroffen 

werden door de repressie en het gerechtelijk apparaat. En een ander die gericht is op de 
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verdediging en de garantie voor degenen die vandaag nog aan het strijden zijn[…]‖ (eigen 

vertaling).
403

     

―Vandaag eist de Natie haar rechten terug op. Werkmannen gaan in staking om hun 

vernietigde koopkracht terug te winnen en hun legitieme vrijheid van recht op organisatie en 

manifestatie uit te oefenen. Advocaten, die spreken in naam van de verontwaardigde natie,  

verwerpen krachtig de nationale veiligheidswet, een instrument  voor het voortzetten van het 

geweld en het arbitraire gerechtsapparaat. Studenten nemen de constructieve rol op die voor 

hun is weggelegd bij het ontwikkelen van de toekomstperspectieven van de natie via hun 

vrije organisaties. Het werkvolk bevestigt haar elementair recht op syndicaten. Het volk 

reageert, en het is in dat volk zelf dat de krachten groeien die in staat zijn om een hernieuwde 

en rechtvaardige natie uit te bouwen.‖ (eigen vertaling).‖
404

 

De oorspronkelijke amnestiebewegingen zullen er in slagen de basisoppositie en sociale 

bewegingen mee te engageren en te “politiseren” waardoor voor het eerst een hecht front de 

repressie, op welke manier ook, van het regime aanklaagde en hiervoor een pardon eiste.  

Daar waar de oorspronkelijke verzoenende taal van amnestie doelde op een daad van gratie 

vanuit het regime naar de politieke gevangenen toe, kan men bijgevolg in het discours een 

verschuiving vaststellen naar de eis tot een algemeen pardon vanwege de dictatuur voor de 

repressie tegenover het gehele volk.  

2.2.3.2.  De ontwikkeling van een contramemória; de schreeuw van het onherroepelijke 

De periode werd gekenmerkt door een vurige debatcultuur, niet enkel in de amnestiebeweging 

maar in de gehele Braziliaanse maatschappij. Daniel Aarão Reis ontwaart twee tegengestelde 

visies op de amnestiekwestie in de samenleving. Enerzijds zij die een amnestie verdedigden 

bestaande uit “een diepgaand onderzoek naar de misdaden van de dictatuur en eveneens de 

ontmanteling van de politieke afdelingen van de politie en van de beruchte inlichtingendienst 

verantwoordelijk voor de uitvoering van marteling als politiek van de staat.” Dit zijn 

voornamelijk de lobbyisten van de amnestiebeweging. De andere strekking prefereert een 

amnestie in het teken van de gekende “verzoening van de Braziliaanse familie”, en die in het 

extreemste geval als een efficiënte spons alles wegveegt zodat “todos esquecessem tudo” 
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(“iedereen alles vergeet”).
405

 Hiertoe kan men de conservatievere politici en elites rekenen en 

uiteindelijk ook het leger zelf. Ook de uiteenlopende amnestiebewegingen die mettertijd 

waren opgericht legden verschillende accenten in hun discours. Zo eisten de groepen van de 

Familiares de Mortos é Desaparecidos (de familieleden van doden en desaparecidos) de 

lokalisering van de lichamen en bestraffing van de verantwoordelijken.
406 

Het Associação de 

Defesa dos Direitos e Pró-Anistia dos Atingidos por Atos Institucionais (AMPLA) bestond 

voornamelijk uit ontslagen ambtenaars en ex-militairen die ijverden voor professioneel 

eerherstel en herbenoeming. De MFPA focuste nog steeds op de amnestie zelf en de terugkeer 

van bannelingen.  

Zeer belangrijk voor de amnestiebeweging waren voorts ook de Comitê‘s Brasileiro pela 

Anistia (CBA) met een overkoepelend nationaal comité die overal in het land als 

paddenstoelen uit de grond schoten. De CBA‟s bestonden uit vertegenwoordigers van de 

verschillende civiele organisaties en sociale bewegingen en hadden een zeer breed en 

verregaand eisenpakket. Dit ging van de erkenning van de doden en desaparecidos tot de 

vrijlating van de politieke gevangenen, de bestraffing van de folteraars en ook de terugkeer 

van de bannelingen. De CBA‟s zouden in de strijd voor amnestie een voortrekkersrol spelen 

en ook publieke discussies over het thema aanmoedigen.
407

 Boven alles zouden de CBA‟s niet 

terugdeinzen tot het ontwikkelen van een zeer radicaal contradiscours. Met slogans als “pelo 

fim da tortura‖(―voor het einde van de foltering‖) en “pelo desmantelamento do aparelho 

repressivo” (“voor de ontmanteling van het veiligheidsapparaat”) of zelfs “pelas liberdades 

democráticas” (“voor democratische vrijheden”) en “Em defesa dos direitos humanos” (“ter 

verdediging van de mensenrechten”) gaan de CBA‟s onomwonden in confrontatie met de 

militaire macht als een te bestrijden vijand. Dit discours gaat lijnrecht in tegen het 

verzoenende taalgebruik van de begindagen en slaagt erin het maatschappelijk forum te 

bezetten. Door te breken met de spelregels van de dictatuur openen de CBA‟s hierdoor het 

register van de politiek. Dit was een absolute voorwaarde voor de CBA‟s dat Greco samenvat 

als: “a luta pela anistia é luta política ou não é” (“de strijd voor amnestie zal een politieke 

strijd zijn, of zal niet zijn”).
408

  De garantie van het universele recht op vrijheid en de 

uitoefening van het burgerschap zullen uitgroeien tot de basismotivatie van de 

                                                 
405

 Teles, “Brasil e Africa do Sul”,p.58-59 geciteerd uit op cit. Ditadura e sociedade: as reconstruções da 

memória. In: Daniel Aarão Reis, Marcelo Ridenti e Rodrigo Patto Sá Motta (orgs.). O golpe e a ditadura militar 

quarenta anos depois (1964-2004). Bauru (SP): Edusc, 2004, pp. 36-37 
406

 Rodeghero, “Luta pela Anistia”, p 114 
407

 Ibid., p. 115. 
408

 Greco, “Dimensões fundamentais da luta pela anistia”, p.317 



  94 

amnestiebeweging.
409

 Het zijn dan ook de CBA‟s die de amnestiebeweging en ook de sociale 

bewegingen in grote mate politiseren wat een significante mentaliteitswijziging voortbracht.  

President Lula verduidelijkt de enorme invloed die de amnestiebeweging ook op hem heeft 

gehad: 

―De campagne van de amnestie? Ik geef mijn mening. Amnestie vult de buik van de werkman 

niet. Dat was niet onze hoofd prioriteit. Dat toonde mijn gebrek aan politiek bewustzijn aan. 

De amnestie was fundamenteel voor het ontwikkelen van een politiek bewustzijn. Een beetje 

politieke geschiedenis voor de mensen. Ik, bijvoorbeeld, toen ik nog van niets wist, ging ik 

gewoon de straat op . En er hingen affiches: " Wordt gezocht..." En ik dacht dat het echt 

misdadigers waren. Het was pas na de syndicale verkiezingen en de strijd voor amnestie dat 

ik zicht kreeg op wat er was gebeurd in ons land.‖ (eigen vertaling)
410

 

Een fundamenteel aspect is het ontstaan bij de CBA‟s van een actief “contramémoria” 

(contrageheugen) uit het tegendiscours dat gebaseerd was op het recht op de openstelling van 

het repressieve verleden.
411

  

Greco verwoordt dit als volgt: 

― Voor de eerste keer, in Brazilië, neemt een sociale beweging expliciet en openlijk de strijd 

op voor de constructie van een contrageheugen en een tegen-discours gericht op het vrijwillig 

terug oprakelen van het verleden. Ter herinnering aan de terreur, aan de hand van het 

standpunt van degenen die niet enkel hebben geleden, maar, boven alles, van diegenen 

die tegen de onderdrukkers hebben gestreden.[…] In dit geval, is het voor de herinnering van 

de overwinnaar een onmisbare voorwaarde opdat het discours, de praktijk en de herinnering 

aan de strijd worden opgeheven tot het niveau van ‗geschiedenis‘ (eigen vertaling).
412

  

Het onherroepelijke verleden zal voor het eerst in vele jaren van onderdrukking het publieke 

forum binnendringen. In Greco‟s bewoordingen zal de amnestiebeweging met haar discours 

van “gedachtenis” erin slagen “vanuit de onderwereld het wezen van het “não-dito” (“het 

niet- gezegde”)
413

 naar boven brengen.”
 414
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Dit contra-mémoria wordt duidelijk in de beginselverklaring en het actieprogramma van het 

CBA. Het belang van het geheugen en het recht op de waarheid wordt geïllustreerd in de 

verklaring door letterlijk “aan geschiedenis te doen” en de bevolking uitgebreid in kennis te 

stellen over de illegaliteit, de repressie door en het totalitaire karakter van het regime: 

―[…]dat de bestaande instituties zou omvormen in een allesoverheersend en onmipresent 

―systeem dat alles weet, alles doet, en alles kan.”
 415

 Bovenstaande getuigenis van president 

Lula illustreert de noodzaak aan een letterlijke “tegengeschiedenis” aangezien de grote 

meerderheid van de bevolking zich niet bewust  van de totalitaire impact van het regime op de 

Braziliaanse samenleving.  

Impliciet vermeldt men ook de noodzaak aan de juiste versie van de waarheid:  

―[…]het regime trachtte zo, met alle mogelijke middelen die tot haar beschikking stonden – 

van propaganda tot onderwijs, van zwijggeld tot bedreiging- een optimistische en 

conformistische ideologie op te leggen aan alle Brazilianen, en zo dagdagelijks de harde 

realiteit van elke nieuwe dag te vervalsen.[…]‖
 416

 

-―Duizenden en duizenden Brazilianen, vandaag, hebben onder hun ouders en vrienden, hun 

buren, medestudenten en collega‘s, een of meerdere slachtoffers van de beestachtige politieke 

en politiële repressie die de laatste 14 jaar Brazilië overviel.‖ 
417

 

-―Beetje bij beetje, werd het Braziliaanse volk gebroken, eerst door de angstbarriere, dan 

door de stilte en uiteindelijk door het isolement‖ (eigen vertaling) 
418

 

 

Men eiste echter ook letterlijk het recht op herinnering en de waarheid op:  

“De Braziliaanse samenleving is vastberaden om niet één akte van repressie nog te tolereren, 

en vraagt de recuperatie van het geheugen van zij die dood zijn, en het bestaan van zij die nog 

in leven zijn maar gevangen, de burgerrechten ontnomen zijn, verbannen, gevlucht en 

vervolgd.‖ (eigen vertaling)
419

 

 

Het is echter vooral het actieprogramma zelf dat bij bijna elk strijdpunt zeer duidelijk wijst op 

de noodzaak aan verder onderzoek, opheldering en dus de openstelling van het verleden en 

het recht op het verleden zelf. 
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 1) Foltering: ―[…]Het publiek bekend maken van de folteraars en strijden voor hun criminele 

responsabilisering,[..] het onderzoeken en publiek bekendmaken van het bestaan van de 

organen, apparaten en instrumenten van marteling en strijden voor haar absolute en totale 

afschaffing.‖
 420

 

3)” Opheldering van de situatie van de desaparecidos. De strijd van de familieleden en 

geintersseerde sectoren ondersteunen in de opheldering van de vindplaats van burgers die 

voor politieke redenenen verdwenen zijn.”
 421

 

5). “De onmenselijke en willekeurige behandeling van politieke gevangenen: […] Onderzoek 

voeren naar de omstandigheden […] De willekeurigheid waaraan zij onderworpen waren 

bekendmaken en met alle middelen hun protest  aantonen […]‖ (eigen vertaling)
422

 

2.2.5 Besluit 

Men kan dus concluderen dat de CBA‟s, vertrekkende vanuit het perspectief van “zij die 

geleden hebben” gedurende de repressie, de openstelling van het verleden als cruciaal 

beginsel hebben. Door de opheldering te vorderen van de omstandigheden van de doden en 

politieke desaparecidos, het eisen van verantwoording van de staat en bestraffing van de 

martelaars en ook historische reparatie en de noodzakelijke compensatie aan de hele 

samenleving, kan men spreken van een frontale oorlogsverklaring van het onherroepelijke 

verleden aan het demagogische toekomstverhaal van het regime en haar politiek van 

witwassing van het verleden. De strijd om de toe-eigening van het geheugen zal hier starten 

en zal gerepresenteerd worden in de polarisatie tussen ―Anistia Parcial e Recìproca” 

(gedeeltelijke en wederzijdse amnestie) en “Anistia Ampla, Geral, e Irrestrita”. 
423

  

Geïnspireerd door dit contradiscours en contramemória zal bij de belangrijkste actoren van de 

amnestieoppositie een consensus ontstaan, naast de eis voor de vrijlating van de gevangenen, 

ten gunste van de openlijke verwerking van het verleden. Edson Teles bevestigt dat uit de 

onafgebroken aanklacht tegen de staatsrepressie zich logischerwijze bij de meerderheid van 

de amnestiebewegingen een discours ontwikkelde tegen de stille afsluiting van dit verleden. 

Hij wijst er wel op dat dit los gezien moet worden van het idee van bestraffing van de 

verantwoordelijken. Dit laatste kon niet rekenen op dezelfde aandacht en steun als de 

amnestie of het recht op herinnering.
424
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Besloten kan worden dat de amnestiebeweging door middel van een succesvolle dialoog met 

de civiele samenleving en de directe confrontatie met de staat volgende twee unieke 

basiskenmerken incarneerde: 

1) De ontwikkeling van een contradiscours dat voortsproot uit de openlijke strijd tegen 

de geïnstitutionaliseerde terreur van de militaire dictatuur en de mobiliserende macht 

van een geslaagde popularisering van de strijd voor Anistia Ampla Geral e 

Irrestrita.
425

 Larissa Prado concludeert dat als gevolg hiervan de amnestiebeweging 

een overwinning inhield op de sociale en politieke rechten met als belangrijk gevolg 

de ultieme terugeising van de burgerrechten.
426

 Greco trekt dit door en besluit dat 

strijd voor amnestie als cruciaal resultaat de ontwikkeling en verankering van een 

nieuw en eigen “grammatica van de mensenrechten in Brazilië” zou hebben.
 427

  

2) Het ontstaan uit bovenstaande strijd van een beweging van ―memorização” 

(―geheugenis‖)
428

 die een “contramémoria‖ (―contra geheugen”) construeert als 

tegen antwoord op de confiscatie van de herinnering door het institutioneel geheugen 

van het regime. 
429

 Hierbij zal het recht op het verleden de kern vormen van het recht 

op de waarheid.
 430

 

Dit wordt nog eens mooi geïllustreerd in de beginselverklaring van de CBA‟s:  

―In dit moment van nationale conjunctuur in dewelke vele sectoren van de Braziliaanse 

samenleving strijden voor verscheidene vormen van politieke rechten, bevestigt de CBA dat 

de noodzaak aan een algemene amnestie onontbeerlijk en urgent is voor alle politieke 

gevangenen en vervolgden, samen met de oplegging van een nationaal bewustzijn en de 

noodzakelijke democratische vrijheden ― (eigen vertaling)
431

 

2.3 De militaire strategie van het vergeten van het onvergetelijke 

Eerder beschreef ik kort hoe de Braziliaanse nationale identiteit problematisch is omdat deze 

geënt is op twee tegengestelde voorstellingen; de geconstrueerde “zachtaardige, 

verzoeningsgezinde Braziliaan”, en de realistischere brasilidade excludente waarbij de eerste 
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een legitimitatie vormt voor, en de tweede een aanklacht vormt tegen, het hoogst elitaire 

karakter van de Braziliaanse samenleving. Een gevolg is echter dat het door propaganda 

vervormde ideaalbeeld van de zachtaardige Braziliaan een integraal deel is gaan uitmaken van 

de Braziliaanse identiteit, wat het moeilijker maakt om deze rechtstreeks aan te klagen als een 

legitimerende constructie van de elites. 

Hieruit volgt dat de door machthebbers gepropageerde Braziliaanse traditie van amnestie en 

verzoening gezien kan worden als legitimerende en vervormende interpretatie van amnestie 

als amnesie, als geconstrueerd vergeten. Greco trekt dit verder door en meent dat ―het 

vergeten van het onvergetelijke” aanwezig was in de longue durée van de Braziliaanse 

geschiedenis en samenging met de constructie van de brasilidade excludente en de 

repressieve cultuur die haar onderhield.”
432

 De cultuur van verzoening was dus een cultuur 

van vergeten. De kenmerken van deze politiek van vergeten vanuit de brasilidade excludente 

zijn: 

 “De fabricatie van het vergeten, het opdringen van de eenheid, de onzichtbaarheid en de 

consensus…, de poging tot schuldloze aanpassing van de geschiedenis door de staat en de 

oplossing van het collectief geheugen in het institutioneel geheugen”.
433

  

“Dit proces van offensieve opeising van herinneringen had als doel de dominantie van de 

elites en machthebbers te consolideren en legitimeren‖ en is volgens Greco het meest 

ingrijpend voor de jongere generaties en vooral voor de slachtoffers van de sociale 

uitsluiting.: ―[…]niet-burgers hebben geen geschiedenis.” 
434

 Greco besluit dat de “de 

productie van het vergeten en de consequente manipulatie van het collectief geheugen‖ tot 

hun maximale consequenties zijn doorgevoerd tijdens de 21 lange jaren van de militaire 

dictatuur.
 435

 

Tijdens de dictatuur zullen de staat en haar controleurs op steeds agressievere wijze een 

strategie van vergeten toe passen door zich het monopolie op de conditie en de productie van 

geschiedenis toe te eigenen. 
436

 De historica Janaína Teles beschrijft hoe het regime van bij de 

start systematisch een politiek “van geconstrueerd vergeten” voerde gericht op het ontkennen 

en maskeren van de repressie en het verdringen van haar herinnering naar de toekomst toe. 
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―Het opleggen van het vergeten begon al in april 1964, wanneer de eerste moorden door het 

militair burgerregime verdoezeld werden als waren het zelfmoorden. Wanneer vanaf 1973 de 

destructie van oppositieleden aan doelmatigheid verloor en de vermisten terug boven 

begonnen te komen: dan was er geen spoor meer van hun dood, van een lichaam, dat zou 

kunnen dienen als bewijs van hun dood – deze mensen verloren hun naam, verloren de 

mogelijkheid  om in contact te blijven met hun verleden, wat het moeilijk maakt om deze 

ervaring in het collectief geheugen in te schrijven.‖(eigen vertaling)‖
437

 

 

Deze strategie van systematisch corrigeren en uitwissen van het verleden had als doel het 

beleid en de dominantie van het regime te legitimeren.
438

 De ideologie van de Brasilidade 

excludente - het “burger zijn” zonder burgerschap - had dus een geradicaliseerde vorm 

aangenomen in de opgekalefaterde versie van de nationale veiligheidsdoctrine. Voor het eerst 

werden ook systematisch dissidente leden van de hogere klassen getroffen onder de noemer 

van “interne vijand, linkse subversieveling”. Ook foltering was altijd een structureel 

machtsbevestigend mechanisme geweest van de heersende klasse en een routineonderdeel in 

de ondervraging van allen die niet tot de elite behoorden, in het bijzonder de “sociaal 

gedeklasseerden”.
439

 Buiten een korte periode tijdens de estado novo dictatuur was de elite 

altijd gespaard gebleven maar deze onschendbaarheid werd voor het eerst volledig opgeheven 

tijdens de dictatuur.
440

  

De politics of memory van het regime bestond uit het ontkennen van feitelijke waarheden, het 

vernietigen van compromitterend bewijsmateriaal en diende middel om de tegenstrijdigheden 

en dissidentie te verbergen en zo ook de juridische, politieke, sociale en historische 

verantwoordelijkheid te ontlopen.
441

 De constructie van het vergeten werd volgens Janaína 

Teles verder ook mogelijk gemaakt dankzij de zorg die het regime hechtte aan de schijn van 

legaliteit, de selectiviteit van de politieke repressie, de censuur over de media en de 

amnestiewet.
442

 

Het regime ging echter niet enkel op een destructieve wijze te werk, maar trachtte ook op 

actieve manier een positie van soevereine heersers van de geschiedenis en de toekomst af te 

dwingen. Teles meent dat het regime van bij het begin een toekomstgericht project was dat 
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zich ook aan de hand van de toekomst telkens opnieuw moest legitimeren; geschiedenis was 

er bijgevolg om fouten uit het verleden uit te wissen
.443

 Crane bevestigt dat het Braziliaanse 

regime gefundeerd was op het modernistische idee van ontwikkeling en vooruitgang en dat 

haar legitimiteit daarom afhing van resultaten.
444

 Het modern historisch discours werd daarom 

gedurende de gehele dictatuur misbruikt om telkens weer met haar distantiërend mechanisme 

het verleden tot een artificieel ver, dood, en onomkeerbaar verleden te verklaren.  

De propaganda was gericht op de toekomst met slagzinnen als ―Todos juntos, vamos/ Pra 

frente Brasil‖ (―Allen samen gaan we/ Vooruit Brazilië‖), ―Ame-o ou deixe-o‖ (―Hou ervan 

of laat het achter‖), ―Amor e revolução andam juntos― (―Liefde en revolutie gaan samen 

vooruit‖). Greco concludeert expliciet dat om het behoud van de macht de militairen ―de 

intentie vertoonden van het aanpassen van de tijd door het opleggen van de vereeuwiging van 

het heden” en citeert hierbij uit de 2
 
de 5 de algemene veiligheidswetten van oktober 1965 en 

december 1968: “Não se disse que a revolução foi, mas que é e continuará‖ (“Er wordt niet 

gezegd dat de revolutie was, maar dat ze is en voortduurt”).
445

  

Wat overblijft, is een geïnstitutionaliseerd geheugen gebaseerd op zelfherkenning en 

zelfverheerlijking dat zich de status toegeëigend heeft van een, ontaard en gedemoraliseerd, 

nationaal historisch geheugen.
446

 

2.4 De amnestiewet 

Het verhitte debat over een algemene en ongelimiteerde wet of een gedeeltelijke en 

wederkerende amnestie radicaliseerde in de loop van 1979. Een kantelmoment in de strijd 

voor amnestie kwam in de zomer met de massale media aandacht en steun voor de 32-dagen 

durende hongerstaking van politieke gevangenen uit Rio de Janeiro. In een door hen 

geschreven oproep tot een samenkomst op acht augustus 1979 blijkt dat ook hier het 

contrageheugen zich manifesteert.  

―[…]Wij willen voor Brazilië een amnestie die de gedachtenis respecteert aan zij die dood 

zijn, antwoorden op de kwesties van de desaparecidos en de responsabilisering van zij die 

hier de oorzaak van zijn.[…]‖
447

 

Fiquereida beloofde hierop een verbetering van de condities in de gevangenissen en op 18 

augustus boog het nationaal parlement zich over de kwestie.
448

 Het uitschrijven van de wet 
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ging samen met veel discussies en dilemma‟s door de tegengestelde eisen van de 

amnestiebeweging en de voorwaarden van het leger. De moeilijkste kwestie was wat men zou 

doen met het gewelddadige en traumatische verleden bij de overgang naar de democratie, en 

of het mogelijk was de meerderheid te scharen achter een unieke visie op het nationaal 

collectief geheugen. Zowel de lobbyisten van het leger als de afdelingen van de CBA‟s 

oefenden druk uit om de wet te beïnvloeden met betrekking tot de verwerking van het 

gewelddadige verleden.
449

  

De amnestiewet die op 28 augustus 1979 werd goedgekeurd in het parlement was niet Ampla, 

Geral e Irrestrita maar een politiek compromis tussen de politieke oppositie en het regime. 

Dit hield niet enkel belangrijke restricties in met betrekking tot het pardon voor daders van 

terrorisme maar vooral een uitbreiding van de amnestie naar de daders van de misdaden 

begaan door het regime. Het compromis moet geplaatst worden binnen het kader van de 

onevenwichtige verhoudingen in de onderhandelingen tussen regime en oppositie. De 

stemming van het uiteindelijke wetsvoorstel was trouwens een autoritaire bedoening waarbij 

de oppositie niet eens in de mogelijkheid was gesteld het op voorhand in te kijken.
450

 Edson 

Teles vergelijkt het voorstel van de overheid daarom met een “monoloog waarbij stilte de 

enige toegestane optie was voor afwijkende meningen”.
451

 De politieke oppositie kon volgens 

Skidmore weinig anders dan zich, ondanks luid protest, met de gang van zaken en de wet zelf 

te schikken. Als ondergeschikte partij hing men ook voor het verdere verloop van het 

transitieproces af van de bereidwilligheid van het leger. De oppositieleiders beseften dat ze 

enkel konden vooruitgaan in de abertura met de medewerking van het leger.
452

 Carlos Fico 

suggereert echter dat de MDB de keuze had om tegen te stemmen of niet op te dagen bij de 

stemming, maar dat men toch opteerde om te participeren.
453

 Skidmore merkt eveneens op 

dat: ―The military and political elite had breathed a sigh of relief at the time. Virtually no one 

on the political elite, even on the left, thought it political viable to try the tortureres.‖
454

 Ook 

de Movimento Nacional de Direitos Humanos (Nationale Mensenrechten Beweging) zegt dat 
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voor velen de wet ―een pact van de elites was om een transitie te garanderen die niet zou 

raken aan militairen betrokken bij mensenrechtenschendingen‖.
455

 

 

2.4.1 Belang voor leger 

De amnestiewet was in elk geval van uiterst belang voor het regime en de toekomst van de 

strijdkrachten. Dit werd aangetoond met de theatrale ceremonie die te volgen was op alle 

nationale media bij het voorstellen van de wet op 27 augustus 1979.
456

 Het vrijwaren van het 

militair imago was een van de belangrijke doelen van het distenção proces, vooral in een 

democratische context. Eerder haalde ik ook aan dat de trage gecontroleerde abertura diende 

als een mechanisme ter legitimatie van het regime. Op deze manier hoopten de militairen als 

initiator van het transitieproces en de herinvoering van democratie met die eer te gaan lopen, 

of toch tenminste hun schuld af te lossen.”
457

 Hierom ook zou tijdens de politieke transitie het 

begrip democratie volgens Teles bewust een zeer brede betekenis krijgen: zo geneerde 

generaal Geisel zich niet om bij verschillende gelegenheden naar zijn regeerperiode te 

verwijzen met de term “democracia relativa” (relatieve democratie).
458

 Men was ervan 

overtuigd dat het succes van de transitie bepalend zou zijn voor de latere positie van het leger 

en de angst voor repercussies lag daarom mee aan de basis van haar strakke controle.
459

 De 

amnestiewet was een noodzakelijke vereiste om te vermijden dat militairen en burgers 

gelieerd aan de repressie veroordeeld zouden worden.
460

 Del Porto verwoordt het als volgt: 

―Deze juridisch willekeurige vergetelheid was voor het militaire instituut als een soort 

beschermingsmuur voor zijn onafhankelijkheid en mogelijkheid tot politieke actie. Het 

beveiligde zijn positie voor mogelijke revanches. Op die manier ging het in tegen de 

doeleinden van het project ter uitroeing van de politieke ruimte dat uitgevoerd werd door de 

militaire ‗Sorbonistas‘.‖ (eigen vertaling)‖
461

  

 

De alleenheerschappij over het nationaal geheugen was noodzakelijk om de eigen positie te 

beschermen. De wet was bijgevolg een logisch antwoord op de bedreigende ontwikkeling van 

een contrageheugen in de samenleving en het gevaar dat het onherroepelijke verleden oude 
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spoken zou bovenhalen. Het was daarom ook een politiek gezien uitgekiende zet van het 

regime om de amnestiekwestie jaren voor de wisseling van de macht te regelen. Door het 

ontkoppelen van amnestie en de werkelijke overdracht van de macht aan een burgerbestuur, 

vermeed het regime zware politieke druk in 1985 ter verantwoording voor haar misdaden. 

Ook voorkwam men de vernederende collectieve verontwaardiging en sterke oppositie die de 

amnestiewet mogelijkerwijze zou hebben opgeroepen wanneer beide waren samengevallen, 

zoals was gebeurd in landen als Argentinië en Chili.
462

  

De amnestiewet was echter niet enkel daarom een weloverwogen etappe in de gecontroleerde 

transitie. Volgens Carlos Costa was de amnestiewet daarbij een bewuste zet in Golbery‟s strategie 

voor het verdelen van de oppositie.463 Dit wordt bevestigd door José Sarney, voormalig president 

van ARENA; “Dit alles [de amnestie en de afschaffing van het tweepartij stelsel] maakte 

onderdeel uit van een uitgewerkte planning op het hoger beleidsniveau, van Golbery en 

president Geisel.‖
464

 Zij gingen er namelijk van uit dat de terugkeer van de bannelingen en 

het ontstaan van nieuwe partijen het oppositiefront zou opsplitsen.  

2.4.2 Belang voor oppositie en amnestiebeweging 

Hoewel de wet eigenlijk geen overwinning was, blijkt uit het onderzoek van Fabiola Brigante 

Del Porto dat de strijd en de beweging zelf wel zo werd, en wordt gepercipieerd. Dit omdat de 

strijd voor amnestie door de deelnemers werd gezien als een uiting van de algemene strijd 

voor democratisering. De amnestie was bovenal ook een overwinning op de sociale en 

politieke rechten, en vooral op de restauratie van de burgerrechten.
465

 Ana Guedes, een 

voormalig lid van de MFPA zegt het als volgt: “A Anistia foi uma grande vítoria do povo 

Brasileiro. Ela representou uma grande lição de democracia que desembocou na derrubada 

do regime militar, revelando do que é capas uma sociedade organizada.‖
466

 

Zoals gezegd stond de groei van de strijd tegen de amnestie symbool voor de toenemende 

oppositie tegen het regime.
467

 Volgens Mezzarobba was het vooral ook een morele 

overwinning omdat ook de drie traditionele grote en iets conservatievere oppositiekrachten als 

de OAB, de Braziliaanse persorganisatie en het episcopaat ondanks de zware druk vanuit het 
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regime en de pers toch de uiteindelijke wet afkeurden.
468

 Ook was amnestie de 

gemeenschappelijke deler noodzakelijk voor het samenbrengen van een groot deel van de 

traditioneel gefragmenteerde civiele samenleving.
469

  

De amnestiebeweging legde zo het fundament voor de volgende strategische alliantie voor 

directe presidentsverkiezingen die het einde van het regime inzetten. De terugkeer van de 

bannelingen zal de oppositiecultuur nieuw leven inblazen. Met de perscensuur virtueel 

opgeheven leek Brazilië volgens Stepan meer dan ooit sinds 1968 op een open politiek 

systeem.
470

 Een gevolg hiervan, waar ik later uitvoeriger op terugkom, is echter dat de 

amnestiebeweging, op een kleine kerngroep na, zal uiteenvallen. Dit onder andere doordat het 

merendeel van de oppositie zich zal schikken in het verdict en haar verdere strijd zal richten 

op het verwerven van democratie.  

Er zullen echter directe erfgenamen ontstaan vanaf midden van de jaren tachtig die de strijd 

voor een algemene amnestie, erkenning, en het recht op herinnering, verder zullen zetten. Het 

contramemoria zal zich verder ontwikkelen en de basiseisen van de amnestiebeweging zullen 

gerecupereerd blijven in haar opvolgorganisaties net als de centrale strijdpunten.  

Een ander gevolg is dat de wet op zich niet enkel een domper was op de overwinningsroes, 

maar naarmate de tijd verstreek zal de pejoratieve bijklank de toenmalige amnestiebeweging 

zelf, en haar strategische rol, ook overschaduwen. De beweging zal niettemin tot nu blijven 

strijden tegen de onrechtmatige kaping van hun overwinning door het regime. Zo zijn er 

herdenkingen voor 10, 20 en net dit jaar dertig jaar amnestie, waarbij men telkens van de 

situatie gebruik maakt om het belang van de beweging te benadrukken. Dit enerzijds ter ere 

van de strijd op zich maar ook- wat wel eens vergeten wordt- om de impact van de wet voor 

de vele duizenden gevangenen en bannelingen te benadrukken. Deze vieringen kunnen zeker 

gezien worden als een strijd voor de erkenning en appreciatie van de amnestiebeweging en 

haar inspanningen en verwezenlijkingen, dit ook tegenover andere oppositiekrachten zoals de 

verzetsstrijders en de bannelingen. ―We willen hierbij aantonen dat ook wij doden, 

desaparecidosen gefolterden hadden.‖471
  

2.5 Implicaties geheugen/besluit 
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De wet was een sleutelmoment zowel voor de militairen als voor de oppositie op 

verschillende vlakken. De amnestiewet bevestigde de onomkeerbare koers richting 

democratie van de, tot dan onzekere, transitie met onder andere de terugkeer van duizenden 

bannelingen die de Braziliaanse politiek nieuw leven in zouden blazen. Het was de eerste 

grote overwinning van de oppositie, die echter in de toekomst overschaduwd zou worden door 

de blanke amnestie voor daders van het regime. 

 

De bekende Braziliaanse dichter Carlos Drummond de Andrade beschrijft het treffend: 

“Amnestie, jouw naam is een verontschuldiging. Maar hoe kan je iemand verontschuldigen 

die geen fout heeft gemaakt of misdaad heeft begaan?  Als jouw naam een verontschuldiging 

is, moet die dan gevraagd worden aan de slachtoffers van het onrecht en het 

willekeurige?[…] De veronschuldiging komt toe aan de beledigde.[…] Amnestie, jouw andere 

naam is vergetelheid.  Het is gemakkelijk om te vergeten. […] Als amnestie een process van 

vergeten is, wat is dan Geschiedenis? En wat gebeurt er dan met de vergetenen, als zij 

verdienen om herinnerd te worden, omdat ze getekend werden door onrecht, of ze nu dood of 

levend zijn? 

Amnestie, ik begrijp jouw betekenis niet. […] Je verontschuldigt hen die niet verontschuldigd 

maar terecht gesteld moesten worden, in de plaats van je begrip naar hem aan te passen die 

een onterechte straf kreeg. Verschillen maken tussen zij die verontschuldigd moeten worden, 

om diegenen eruit te halen die niet gaven om vergiffenis, omdat het geen gewone criminelen 

zijn, omdat ze los op straat lopen, niet gevangen genomen noch gestrafd kunnen worden. Sluit 

hen juist uit van de vergiffenis die op hen van toepassing is, dat begrijp ik niet.  

Het komt in zijn geheel, het komt naakt, amnestie. En, naakt, geef je geen ruimte voor 

gefluister, censuur, protest, afkeer en tranen. Zo wil ik je, zo hoop ik dat je wordt voor zij die 

het nodig hebben en zij die het nu niet meer nodig hebben.[…] (eigen vertaling)
472

 

 

De amnestiebeweging had de amnestiewet voor het leger tot een staatskwestie gemaakt 

vanwege de rechtstreekse uitdaging van het regime door het onherroepelijke verleden van 

doden, desaparecidos, gefolterden, de uitgestotenen. Dit in de vorm van de openlijke 

manifestatie van een tegendiscours en tegengeheugen dat voor het eerst ruimte liet aan het 

onherroepelijke verleden. Hierbij fungeerde de amnestiebeweging aldus als de antithese van 

de strategie van het vergeten doordat deze voor de eerst keer voor een groot deel van de 
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bevolking openlijk het artificieel geïnstitutionaliseerd geheugen kritisch in vraag stelde en dus 

ook rechtstreeks de politics of time van het regime. Belangrijk is hierbij de eis tot het recht op 

waarheid en geheugen.  

Het werd de besproken ongelijke strijd  met enerzijds de machthebbers en uiteindelijk ook de 

meerderheid van de elites die eieren voor hun geld, belangen en dominantie in de toekomst 

kozen en opteerden voor de verderzetting van de aloude politiek van gedwongen vergeten en 

een gedepolitiseerd nationaal geheugen in de vorm van een wederzijdse partiële en 

gelimiteerde amnestie. Hierbij appelerend aan de aloude logica van de genereuze verzoening 

en het Braziliaanse compromis. Edson Teles wijst er op dat deze traditie was ingezet vanaf de 

distenção, en samenging met een rationalisatie van de politiek. Dit door de overgang van een 

politiek van intimidatie en geweld naar een consensuspolitiek gekenmerkt door de dialectiek 

controle/compromis/toegeving en de indijking en institutionalisering van het repertorium aan 

onderdrukkingsmiddelen.
 
Deze rationalisatie van de politiek pretendeerde een unanieme 

consensus voor de redelijkheid en dus ook voor de rationalisatie van het geheugen waarbij 

geen plaats was voor verschillende interpretaties en nog minder voor emoties.
473

  

Jacques le Goff stelt:  

―Het collectief geheugen vormt een belangrijk onderdeel in de strijd van de sociale krachten 

tegen de macht. De heerschappij over het geheugen en het vergeten is een van de grote 

zorgen van klassen, groepen en individuen die de historische samenleving domineerden en 

domineren. De ―vergetelheden‖ en de stiltes van de geschiedenis zijn revelaties van deze 

mechanismen van manipulatie van het collectief geheugen. ― (eigen vertaling)
474

 

 

Daartegenover stonden zij die het compromis bekritiseerden als voortzetting van de 

traditionele brasilidade excludente - de politiek van burgers zonder burgerschap - en het 

verplicht “vergeten van het onvergetelijke”, van het onherroepelijke verleden. De strijd voor 

amnestie dreef de spanning in de “dialectiek geheugen/vergeten”
475

 tot het uiterste  op en de 

amnestiewet zelf was hiervan het sleutelmoment, bepalend voor de verdere omgang met het 

verleden. De uitkomst van de wet zal leiden tot een voortzetting van de verdere strijd tussen 

bovenstaande conflicterende partijen en hun visie op het verleden door middel van 

verschillende strategieën en aangepast discours. Een strijd tussen geheugens die Greco 

samenvat als ―Amnestie/Anamnese vs. Amnestie/Amnesie” of anders gezegd een 
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onherroepelijk verleden dat weigert onomkeerbaar te worden tot gerechtigheid geschied.
476

 

De machtsverhoudingen zullen hierbij veranderingen ondergaan en dit vooral ook onder 

invloed van andere factoren in de samenleving, instituties, derde partijen, de tijdsgeest. 

Belangrijk is hier vooral ook de aanwezigheid van een “consensusgeheugen” bij de rest van 

de samenleving. Dit staat als een bemiddelende derde tussen beide geheugens in en zal zich 

omwille van verschillende redenen aanvankelijk schikken in het discours van het 

onomkeerbare en verre verleden. Dit geheugen van de consensus wordt echter in het 

gelijknamige hoofdstuk verder besproken. 

 

Wanneer Bevernage‟s theorie radicaal wordt doorgevoerd kan volgende logica geopperd 

worden met betrekking tot de politics of time van het regime, in een context van politics of 

memory:  

Op het moment van de amnestiewet was het regime zelf nog aan de macht en was de 

repressiviteit nog deels aanwezig in het heden; zowel in het heden, als in het onherroepelijke. 

Het regime zal hierdoor gebruik maken van haar macht om aan een auto-amnestie over 

zichzelf uit te roepen. Vanuit een juridische invalshoek is amnestie een legale akte 

uitgevaardigd door publieke autoriteiten die het criminele karakter van bepaalde feiten 

“uitwist”. Als gevolg van een amnestie stoppen de misdaden met bestaan en zijn zij die ze 

hebben gepleegd niet langer gecriminaliseerd. Dit gegeven werkt binnen het juridische 

tijdsconcept van de omkeerbare tijd. Volgens de onomkeerbare historische tijd kunnen 

misdaden echter niet meer worden teruggedraaid, perfecte jurisdictie bestaat immers niet.  

Hierdoor kan bij overdracht van de macht een spanning ontstaan aangezien amnestie, vooral 

ook in een politieke context, ook vergeven inhoudt, die bij een auto-amnestie echter op 

totalitaire wijze wordt opgedrongen. Het regime vergaf zichzelf, zonder dit zelfs publiekelijk 

te willen erkennen.  Door echter het discours van MHD te misbruiken binnen haar uitgekiende 

strategie van het vergeten en te koppelen aan de auto-amnestie in de juridische tijd, tracht het 

leger haar misdaden “onomkeerbaar om te keren; onomkeerbaar te wissen; te amnistiëren” 

onder de mantel van het vergeten.  

Daarom zullen de amnestiebewegingin en haar erfgenamen, de slachtoffers, de familieleden 

van de doden en desaparecidos, iedereen die niet kan vergeten noch vergeven, ten strijde 

trekken voor gerechtigheid, in naam van het onherroepelijke:  
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1) Enerzijds tegen het misbruik van de juridische tijd in vorm van een auto-amnestie 

zonder vergeving, dus tegen het illegitiem omkeren van de misdaden. Het juridische 

misbruik wordt aangeklaagd, teneinde echte gerechtigheid te verkrijgen; de uitwissing 

van het verleden ongedaan te maken. Een belangrijk strijdpunt is hier onder andere de 

eis van verantwoording van de daders en bestraffing van de daders.  

2) Anderzijds tegen misbruik van de historische tijd; namelijk de vastlegging van de 

auto-amnestie in het verleden en dus tegen het onomkeerbaar maken van het illegitiem 

omkeren van de misdaden; de onomkeerbare uitwissing. Hiervoor strijdt men tegen 

het misbruik van het MHD om bovenstaand doel te bereiken binnen een strategie van 

vergeten. Men zal trachten het misbruik van het MHD aan te tonen door middel van 

confrontatie met een tegendiscours, een contramemória. Dit voor het recht op het 

bestaan van het onherroepelijke, zowel in het verleden als in het heden, tot 

gerechtigheid is geschied.  

Dit maakt hen de bewakers van het onherroepelijke en daarom strijden ook zij voor hun 

amnestie als anamnese; herinnering. De strijders voor een Amnestia Ampla Geral e Irrestrita 

zullen echter zeer lang geïsoleerd van de samenleving staan. Dit onder andere vanwege de 

aanvankelijke neiging van het consensusgeheugen voor het onomkeerbare verleden. 

Echter, door enkel al het onherroepelijke manifest aanwezig te laten, is de beweging an sich 

in contradictie met de “onomkeerbare uitwissing van de misdrijven” van het verleden.  

Het regime zal daarom de pure strategie van het totale vergeten aanvullen met, indien 

noodzakelijk geacht, een nuance hiervan die rechtstreeks de confrontatie met het 

tegengeheugen aangaat. Dit leidt echter tot het contradictorische discours waarbij enerzijds 

alles ontkend wordt; er is nooit iets gebeurd, of in het beste geval was men niet op de hoogte.  

En anderzijds is er het discours tegen de revanchisten; het is de schuld van de linkse 

subversievellingen en de guerra sujo en “de verliezers die denken de geschiedenis  van de 

overwinnaars te herschrijven”. Er zal zich een spanning afspelen naarmate blijkt dat de pure 

passievere de strategie van het vergeten op retour is en minder effectief wordt. Dit vanwege 

de niet aflatende aanwezigheid van het onherroepelijke en de labiele houding van het 

consensusgeheugen. Uiteindelijk zal de totale ontkenning van het staatsgeweld daarom 

plaatsmaken voor een legitimerende naturalisering ervan.  

Tegen het midden van de jaren negentig blijkt echter dat de strijd voor het vergeten een 

hopeloze zaak is geworden en het wordt een eenmansgevecht van de militairen tegen de rest. 

Wat vast staat is dat ook nu, dertig jaar later, nog de roep weerklinkt om een Anistia Ampla, 

Geral, e Irrestrita. 
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3. De militaire strategie van het vergeten: amnesie en 

“revanchisme” 

In volgend onderdeel ga ik kort in op de strategie van het vergeten van het leger in de 

praktijk; hoe de militairen vanaf de amnestiewet door middel van MHD de bevolking en de 

oppositie oproept de weg van de “verzoening, toekomst en het vergeten” te kiezen. Vooral zal 

aandacht gaan naar hun reacties en strategieën tegenover de kleine groep die zich hiertegen 

blijft verzetten, en hoe men deze tracht te marginaliseren. Zoals gezegd bestaat de strategie uit 

enerzijds het promoten door middel van MHD van het verleden, en anderzijds de 

onmiddellijke confrontatie met het tegengeheugen. Dit impliceert verschillende discours die 

elkaar soms tegenspreken; zo worden de misdaden op zich zelden vermeld, noch erkend, maar 

toch wordt er een legitimerend discours en geheugen voor uitgewerkt. 

Onder volgen een paar fragmenten uit Fiquereido‟s boodschap aan het nationaal parlement bij 

de voorstelling van de amnestiewet waarin het strategische legitimerende discours van de 

verzoening in de lijn van de strategie van het vergeten ligt. 

 

―[…]De amnestie is een eenzijdige machtsdaad die zegt dat om haar politieke doel te 

bereiken de verschillen niet ongedaan moet gemaakt worden maar zich moet herbevestigen 

voor de vrijheid, de ontwapening van de geesten door de overtuiging van de noodzakelijkheid 

van de democratische samenleving[…] 

 

―De ideeën en denkwegen scheiden maar het is noodzakelijkheid te onthouden dat de realiteit  

toont dat de bestaansredenen van de natie factoren zijn die voor eenheid zorgen onder de 

Brazilianen. Zo zal het gemakkelijker zijn om de dringende problemen op te lossen en voor 

een versnelling te zorgen in onze ontwikkeling.‖ 

De  amnestie heropent de politiek, zorgt voor een toenadering, herenigt, helpt met de opbouw 

voor een betere toekomst en komt op dit zekere moment […] 

 

Het project, onderzocht in vergelijking met de historische achtergrond, wint in omvang: de 

reikwijdte wordt uitgebreid met het volle vergeten[…]. 

 

Maar het project belemmert nog altijd de lopende processen tot zelfs diegenen die strikt 

genomen niet mogen profiteren van iets nieuws dat aanzienlijk politiek gericht zal zijn. De 
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regering probeert om te vermijden dat processen, die zeker en vast nog voor lange tijd de 

maatschappij zouden traumatiseren door de kennis van verschillende gebeurtenissen te laten 

verlengen terwijl ze eigenlijk vergeten en bergraven zouden moeten worden in naam van de 

vrede (eigen vertaling)
477

 

 

Dit is het verzoenende taalgebruik, waarbij duidelijk het breukmoment tussen verleden en de 

toekomst extra wordt benadrukt. Fiquereido lijkt bewust MHD te hanteren om de 

onomkeerbaarheid van de wet vast te stellen, en “de natie” naar de toekomst te richten.  

De amnestiebeweging was daarentegen niet tevreden met de nieuwe wet. De militairen zullen 

hierop echter altijd zeer kordaat op reageren. Niet enkel met woorden trouwens; zo ondernam 

het leger stappen om het Veja magazine te sluiten nadat deze het een artikel had gepubliceerd 

over vermoedelijke folterkampen, inclusief foto‟s. Ook legde de politie beslag op exemplaren 

van Em Tempo, een links magazine dat een lijst publiceerde met 442 vermoedelijke 

folteraars.
478

 Als reactie op de kritiek op de amnestiewet en de straffeloosheid tegenover de 

misdaden uit het verleden, zal het regime een legitimerend discours ontwikkelen. Dit komt 

neer op de these dat de repressie ontstond omwille van de oorlog tussen “dois demônios” 

(twee demonen). De “subversievelingen” hadden als aanstokers van de oorlog, door het 

gebruik van terrorisme zoals bomaanslagen, ontvoering en guerrilla, de excessen uitgelokt. De 

“guerra sujo” (vuile oorlog) waarbij aan beide zijden misdaden waren gepleegd, 

rechtvaardigde het ontstaan van de staatsrepressie en dus ook toepassing van de amnestiewet 

op alle betrokkenen, zowel guerrillero‟s als folteraars.
479

 Reis vat het discours van de guerra 

sujo van het regime samen als volgt: “In andere woorden: een vuil spel, door haar natuurlijke 

eigenheid, heeft het geen regels, alles mag. Tussenhaakjes, de toegeving van marteling, die, 

echter nooit expliciet is vermeld of erkend door de kant van de dictatuur.“
480

  

Ook Chaves stelt vast dat de militaire ministers de nadruk leggen op woorden als "winnaars", 

"verliezers", "oorlogsacties" en “revanchisme”. Hij merkt op dat er blijkbaar een burgeroorlog 
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in het land was die nog niet heeft plaatsgevonden.
481

 Claúdia Perrone-Moisés ontkracht deze 

theorie van de twee demonen door te verwijzen naar het internationaal recht: 

―This theory is called the "two demons", which by placing all in the same category, ignores 

the crimes committed by the state prosecution because they have appropriated the public 

sphere, in other words, by using the state machine for torturing and executing opponents they 

constitute crimes against humanity that are not subject to amnesty, prescription or any other 

form of forgiveness.‖
 482

 

Anderzijds is het natuurlijk zeer cynisch dat het leger enerzijds met haar argument van de 

“twee demonen” de “autoamnestie” legitimeerde en tegelijk toch daders van terrorisme en de 

zogenaamde “blood crimes” uitsloot van amnestie. Bij de voorstelling van het amnestieproject 

voor het nationaal parlement durfde Fiquereido bij zijn argumentering daarbij trouwens te 

refereren aan de internationale gemeenschap; 

 ―[..] As the terrorist, because he/she does not go against the government, the regime, or even 

against the state. Their action is against humanity, and therefore, is rejected by the universal 

community, which establishes, as indispensable, repressive laws which most of higher level 

democratic countries rely on. The amnesty aims at reintegrating the citizen in the political 

militancy, and the terrorist was not and is not a politician, unless one subverts concepts in the 

name of a false liberalism [..]"
483

 

 

Na de amnestiewet begonnen de aanklachten tegen het regime naar buiten te komen. Zo vond 

de voormalige politieke gevangene Etienne Romeu het beruchte martelhuis in Petrópolis terug 

waar ze gefolterd was. De reactie van het regime was onmiddellijk; het waren kwaadaardige 

insinuaties met als enige bedoeling het imago van het leger zwart te maken en het proces van 

de abertura te ondergraven. President Fiquereido zei hierover:  

"People who are now revealing past cases, alleging abuse and torture, practiced various 

crimes, killed people in cold blood, robbed banks, in the end, developed a series of actions 

protected by a supposed ideological cover. Actually, they were a bunch of lunatics who have 

been repressed. There was a war in the country. Then, so that we could make distinção, there 
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was the amnesty. Ten years passed between the alleged facts, and in this period was an 

amnesty. There is no way how to discuss the subject. "
484

 

 

Ook de polemiek over het promoveren van voormalige martelaars was een hekel punt. In april 

1985 was er een polemiek over de promovering van Walter Jacaranda, een folteraar, in het 

korps van de brandweerlui: 

De minister van de luchtmacht Délio Jardim Mattos: 

―If pardoned, terrorists can today, with the tranquillity of free men, rewrite the history of the 

conquered, it is because the historic re-encounter is more important to the conquerors than a 

sterile and futureless vengeance.  We were violent, there were injustices and we do not deny 

errors… but who can be interested in the trial of a bygone phase?‖
485

 

 

Ook het promoveren van voormalige martelaars was een hekel punt. In april 1985 was er 

discussie over de promovering van Walter Jacaranda, een folteraar, in het korps van de 

brandweerlui. Oliveira meent hierover: ―...quelles sont les limites du ―pardon‖ accordé par 

la loi d‘amnistie aux ex-tortionnaires? Certes, aucune poursuite judiciaire contre eux n‘est 

plus possible; mais seraient–ils pour autant des citoyens méritant d‘être promus ‗a des postes 

de prestige dans l‘administration? Non, répond le group, pour que l‗amnistie de ces crimes 

ne signifie poins leur ―oubli...‖
486

 

 

Het officiële antwoord van het leger op dit soort zaken: 

Amnesty is not cease-fire, nor suspension of antagonism – It is forgiveness, it is to overcome 

the resentment and calm down the intolerance.[...] It is because the amnesty that the Army 

has muted on the confrontation in the recent past, it has nothing to hide about this fight that 

was not wanted. The Army fought in the fields and methods that have been imposed. It did not 

omitted itself, nor was it defeated. The Army deeply regrets the loss of life on both sides, but 

there is nothing to blench or to hide. Some of its men are killed, mutilated and many other 

slurred. We decided not to dig the ashes of the past to continue, confident, on the tracks of the 
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future. We cannot allow that someone destroy this historic opportunity reunion and peace. We 

must enjoy it with the union and the spirit necessary for construction of a new time[…]"
 487

 

 

Een terugkerend kernwoord is revanchisme. Dit wordt zowel de amnestiebewegingen 

verweten, als haar politieke erfgenamen- de mensenrechtenorganisaties; groepen zoals 

Tortura Nunca Mais en de Commissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Politicos en 

ook “links” en de oppositie in het algemeen. De kwestie van het recht op waarheid en het 

recht op verleden wordt tot nu in Brazilië door het regime direct gelinkt aan gevoelens van 

wraak, en “ódio pessoal” (persoonlijke haat), gemeenheid en “laag bij de gronds” gedrag.
488

 

Er wordt op de man gespeeld; door het diskwalificeren en depolitiseren van de essentie van 

het discours van het onherroepelijke, tracht men de aandacht te ontrekken aan de eigen fouten 

en onrechtvaardigheden. Greco meent dat dit semantische verschuivingen teweegbracht die 

een langdurig effect hadden op de negatieve perceptie van de slachtoffers die ijverden voor de 

waarheid.
489

 Ook de constante vereenzelviging van het regime met de natie; verwijzingen naar 

de unie, solidariteit, en vooral “de identificatie van een ―vijand‖, niet als iemand die andere 

plannen heeft voor zijn land maar een ―onaangepaste‖ niet in staat om te gaan met de 

weldaden van het nieuwe tijdperk.‖
490

 

Dit verraadt de logica van de nationale veiligheidsdoctrine. Vergeten is synoniem voor 

vergeving, een onvoorwaardelijke voorwaarde voor eenheid, weldaad en het geluk van de 

burgers. Daartegenover staat pessimisme, catastrofisme en moedeloosheid; wat eigen is aan 

slechte onderdanen, opstokers van sociale chaos, vijanden van de orde en de vrede en bovenal 

vijanden van de natie. Het regime geeft de vergelijkingen zelf aan. De nieuwe interne vijand 

is gevonden in zij die het verleden in de weg willen zetten van de toekomst. Conflicten, 

tegenstellingen en vooral de eis tot vrijgave van het verleden zijn factoren van sociale 

desintegratie en hindernissen die de weg tot de toekomst saboteren.
491

 Dit discours isoleert de 

slachtoffers en sluit ze op systematische wijze uit. Ze zijn tegelijk gediskwalificeerd en 

“geanachroniseerd” door middel van het MHD.  
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4. Het  consensusgeheugen van de samenleving. 

 

In volgend onderdeel zal ik schetsen hoe en waarom de militaire strategie van het vergeten 

aanslaat en de constructie van het geheugen van de consensus kort bespreken. 

Het idee van een wederzijdse amnestie creëerde volgens Edson Teles in het nationaal 

bewustzijn een idee van consensus waarin iedereen was geamnestieerd. “Zo kon men stellen 

dat het land zich had verzoend en de stilte en de vergetelheid van de misdaden legitiem 

waren, omdat ze de test van de politieke vergeving hadden doorstaan.”
 492

 Een van de meest 

onrechtvaardige aspecten vindt hij de interpretatie door het merendeel van de bevolking van 

de amnestiewet vanuit het perspectief van een totale straffeloosheid voor de militairen. 
493

 

Hélio Bicudo en vele juristen blijven ook nu nog het idee van de wederzijde amnestie 

bekritiseren. 

“Het begrip van de wet als tweezijdig werd gedurende de laatste jaren van de militaire 

dictatuur een algemene interpretatie en heeft niets te maken met wat als geldig wordt 

verstaan in de juridische hermeneutiek. De wet zelf specificeert volgens hem duidelijk  wie  in 

aanmerking komt voor de voorwaarden en op geen enkel moment worden zij gemeld die in 

naam van het militaire regime martelden.”
494

   

Ook Prado meent dat de interpretatie van de amnestiewet en de crime conexos de omgang met 

het verleden determineerde. Zo waren er verschillende slachtoffers en familieleden die de 

strijd opgaven vanwege het monotone antwoord van de autoriteiten: ”er was een wederzijdse 

amnestie en daarom moet de samenleving in naam van de nationale verzoening het vergeten 

van deze daden bevorderen.”
495

 Het feit dat zelf de toenmalige voor zitter van de OAB, 

Raymundo Faoro, familieleden en verwanten zei dat er: ―[…] no real prospect [was] for 

punsihing torturers”
496

 Een andere onmiddellijke reden was dat het, zoals zo vaak in het 

gehele transitieproces, niet echt duidelijk was of het nu om een overwinning van de oppositie 

ging, of een geste van de militairen. Prado insinueert dat deze ambiguïteit er ergens voor 

zorgde dat de samenleving op het eerste moment kon leven met de wet.
497

  

                                                 
492

 Teles ,”Brasil e África do Sul”, p. 57. 
493

 Ibid., p. 57. 
494

 Bicudo, Hélio. “Lei de anistia e crimes conexos” com ciencia. In: Teles,Jainina (org.). Mortos e 

desaparecidos políticos: reparação ou impunidade?( São Paulo: Humanitas, 2000), pp. 73-75. 
495

 Prado, “Estado democrático “, p. 156. 
496

 Skidmore, Politics, p. 383. 
497

  Prado, “Estado democrático “, p. 156. 



  115 

Marcelo Ridenti raakt echter een delicate kwestie aan; brede sectoren van de Braziliaanse 

samenleving - en niet alleen de elite - werkten samen met de dictatuur.
498

  Rollemberg 

bevestigt dat het grootste deel van de samenleving zich in een grijze zone bevond, tussen 

steun en afwijzing en meestal een combinatie van beide. Dit is een reden voor de instemming; 

de consensus; het onbestaande of geïsoleerde verzet; de onverschilligheid van velen, en het 

wir haben es nicht gewußt‖ syndroom op het einde van de dictatuur. Het verklaart deels 

waarom de dictatuur eenentwintig jaren kon blijven bestaan na een staatsgreep die nauwelijks 

weerstand opriep.
 499

 Ook Greco denkt dat het weinig waarschijnlijk is dat de dictatuur zo lang 

zou hebben geduurd en zulke lange rimpeloze transitie zou hebben gehad zonder de 

goedkeuring of toch aanvaarding van een groot deel van de bevolking.  De amnestie en 

cultuur van vergeten werd snel opgepikt  zodat de Braziliaanse maatschappij haar eigen stilte, 

immobilisme en heimelijke samenspanning met het regime te vergeten. Ook de samenleving 

gaf zichzelf een auto-amnestie om de eigen medeplichtigheid te verzachten.
500

 

Volgens Daniel Reis verklaart het begrip consensus;  

"De complexe relaties tussen samenlevingen en autoritaire regimes of dictaturen, [en is het] 

ontworpen ter formatie van een geaccepteerde overeenkomst van het regime door de 

samenleving, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van de actieve ondersteuning, de warme 

sympathie, een barmhartige neutraliteit, onverschilligheid, of, à la limiet; het gevoel van 

absolute hulpeloosheid.”
 501

”.
502

 

Ook Renate Lemos meent dat de “geest van de verzoening” een ethische amnestie inhield 

voor al diegenen die het geweld van de dictatuur gedoogd hadden. En zo ook de rustige 

verdere uitbouw van de politieke carrière van veel politieke boegbeelden van nu 

garandeerde.
503

 Ook diegenen die niet samenspanden met het regime zullen zwijgen over de 

genante aspecten van de recente Braziliaanse geschiedenis. Dit omdat ze niet willen of niet 

kunnen opbotsen tegen de oude machten die belangrijke plaatsen bezetten in de nieuwe 

democratie. Het resultaat is dan ook dat het aanklagen van de politieke inmengingen in de 

dictatuur een verboden terrein blijft.
504
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Teles spreekt daarom van een derde geheugen, wat hij het geheugen van consensus noemt, 

naast het geheugen van het vergeten van het regime en het tegenmemoria van de slachtoffers. 

Dit is zoekende naar een bemiddelende positie tussen de twee geheugens. Dit aangezien de 

politieke transitie voortkwam uit een consensus tussen de partijen – de militairen, de nieuwe 

partijen, zijn het zij die de bekomen consensus willen behouden. Hierom gaat men een 

berustende houding innemen tegenover de misdaden van de dictatuur en zich tegelijk 

aanmoedigend opstellen tegenover de nieuwe democratische regering. Het is een geheugen 

dat de misdaden zonder twijfel erkent als excessief geweld, maar men beschouwt de misdaden 

als het spijtige gevolg van de actie van geradicaliseerde hardliners.  

Men zal aldus vooral trachten de gebeurtenissen te rationaliseren maar hiervoor wordt gebruik 

gemaakt van het algemeen aanvaarde en door het leger geconstrueerde discours van vergeten 

en vergeven, van het MHD. Het geheugen van de consensus is volgens Teles zeer aanwezig in 

bepaalde politieke instellingen, aangezien zij mee de architecten van de overgang waren.  

Teles is van mening dat het geheugen van de consensus, door zich te scharen aan de zijde van 

het vergeten, aan dominantie won in Brazilië tegenover de twee andere geheugens die in 

directe strijd waren verwikkeld. Dit door tussen beide discours in te schipperen en zich nu 

eens het discours van de ene aan te meten en dan weer van het andere.  

De bevolking zal zich echter in grote mate met dit geheugen van de consensus 

vereenzelvigen. Zo werd de samenleving vastgepind in de positie van passieve toeschouwer 

die zich ergens tussen de twee geradicaliseerde strekkingen bevond.
505

 Hierdoor kon het gros 

van de bevolking door middel van, en dankzij het MHD, haar eigen rol onbesproken en 

irrelevant laten. Dankzij de performantie van het onomkeerbare kon men de breuk 

benadrukken en zich van het verleden van de dictatuur distantiëren. Rollemberg zegt over het 

discours dat werd (en wordt) gebruikt;―Het was een militaire coup, een militaire dictatuur, 

een regime; opgelegd, een samenleving; slachtoffer[…]‖
506

 Dit discours diende om de 

samenleving te verlossen van haar eigen aandeel in de dictatuur, en weigert het autoritarisme 

te zien als een product van de samenleving.
507

 De dictatuur werd zo beschouwd als iets 

onnatuurlijk. De houding tegenover foltering is verhelderend: “Wat heeft een democratische 

samenleving te maken met folterpraktijken van een dictatuur die al voorbij is?‖
508

 Het 

opmerkelijke is dat de meerderheid van de bannelingen en de ex-politieke gevangenen actief 
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of passief meeging in deze tendens. Het is enkel een kleine minderheid van slachtoffers die 

zich “halsstarrig” bleef afzetten. Deze werd daarom zowel door het leger, als door het gros 

van de samenleving beschuldigd van sektarisme en revanchisme. Reis benadrukt dat deze 

groep volledig geïsoleerd was: “ […] de samenleving keerde hen de rug toe.‖
509

 Of zoals 

Rollemberg het verwoordt:―In 1979 en in de jaren 1980, vonden we onze eer en onze 

toekomst uit, in een amalgaam waaraan links, geïsoleerd en overwonnen,  zal deelnemen.‖
 510

 

Ook Greco zegt dat links zich vanwege het gedateerde verleden van de guerrillastrijd zich 

gestigmatiseerd voelde en zich “[…] angstvallig op het pad der gematigdheid hield”. Links 

kende daarbij een identiteitscrisis en had moeite met de erfenis van het socialistische 

ideeëngoed. Daarbij verwijt ze links dat ook zij geen enkele vorm van zelfkritiek over het 

eigen verleden ontwikkelden; hoogstens een individuele mea culpa, meestal met een flinke 

dosis humor. Links gaf geen vorm aan de herinneringen met betrekking tot de strijd, de 

politieke idealen, overwinningen, verliezen en het loslaten van de utopieën die men 

tegenkwam. Men gebruikte de herinneringen enkel wanneer deze van pas kwamen.
511

  

Ook de pers volgde in het discours van het onomkeerbare en had geen zin om “saaie en 

voorbijgestreefde verhalen” over de repressie voor de zoveelste keer te herhalen. Als er al iets 

verscheen werd de guerrilla gebanaliseerd als “Een goedbedoeld en romantisch project door 

jonge idealisten, maar ingenieus, onverantwoordelijk en vooral een vergissing.‖
512

  

Heloisa Buarque de Holanda omschrijft de literatuur van de guerrillero‟s gelijkaardig wijze: 

“Met de romantiek van de guerrilla (de manier waarop deze praktijk meer en mee wordt 

geëvalueerd door haar deelnemers) volgt natuurlijkerwijze een ander en niet minder 

romantisch paradijs: dat van de geopolitiek van het plezier.”
513

  

Ze verbaast zich verder over de abrupte breuk met een zo recent verleden; “[…] zo gaan we 

op magische wijze van het guerrillapparaat over naar het macrobiotische restaurant”.
514

 Ook 

de literatuur van de bannelingen wordt door Daniel Aarão Reis bekritiseerd als “[…] 

herinneringen van verzoening”.
515

  Uit bovenstaande voorbeelden blijkt duidelijk dat het 

prominente discours in de samenleving dat van het onomkeerbare verleden is. Bevernage 
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beschrijft in zijn doctoraat ook hoe het onomkeerbare samengaat met emoties als melancholie, 

nostalgie, spijt. Het gaat hier echter niet over een “most ordinary past […] which is beloved 

not because it is precious but simply because it is past.”
516

 Natuurlijk moet rekening 

gehouden worden met het feit dat een zeer groot deel van de bevolking door de aard van het 

regime nooit in contact is gekomen met directe terreur of repressie, buiten dan de occasionele 

censuur in het dagelijkse dagblad. Wanneer men niets ervaren heeft gaat het inderdaad over 

een “most ordinary past”, door middel van een onbewust “natuurlijk” collectief proces.  

Niettemin wijst veel er op dat het misbruik van het MHD door het regime toch een 

onnatuurlijk distanciërend effect heeft, wanneer een journaliste in 1982 al gewag maakt van 

een vreemde afstand tussen de repressie (die eigenlijk nog bezig was) en de voormalige 

verzetsstrijders. De samenleving en bovenal de opiniemakers blijkt dus omwille van 

verschillende redenen niet weigerachtig te staan tegenover het discours; wel integendeel.  

De pers speelde hier trouwens ook een belangrijke rol. Zij waren uitgezuiverd uit het militaire 

regime gekomen waarin ze het belangrijkste mechanisme waren van de politieke articulatie 

van het regime. Daarom had ook de pers belang bij het volgen de strategie van het vergeten.  

dit is bijvoorbeeld wat de opiniemakers van de Jornal do Brasil schreven over de eerder 

besproken zaak begin jaren tachtig van Etien Romeu:"Amnestie en revanchisme zijn 

tegenovergestelde termen, net zoals het idee van de toekomst eist, vanuit het perspectief van 

het politieke, dat het proces van het verleden zich afsluit.‖
517

 

Ik wil nog opmerken dat er in het geheugen van de consensus omwille van haar eigenheid en 

kenmerken, mogelijkheid heeft tot verschuiven en herpositioneren. Dit zal in correlatie staan 

met externe factoren en de conjunctuur, maar ook met de ondergrondse strijd tussen 

amnestie/amnesie en amnestie/amnesia. Er zal zich mettertijd een verschuiving voordoen in 

het voordeel van de amnesia, maar daar zal ik later verder op ingaan. 

De realiteit is verder complexer dan de drie geheugens en discours hier besproken. Naast deze 

eenvoudige indeling van overheersende discoursen bestaat er een pluraliteit van geheugens. 

Bij de slachtoffers is er bijvoorbeeld een groep, misschien wel de meerderheid die alles 

helemaal willen vergeten, en er zijn zij die het verleden niet kunnen loslaten (of het verleden 

kan hen niet loslaten). Er zijn ook militairen die erkennen dat er bepaalde misdrijven zijn 
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geweest, maar besluiten te zwijgen om het imago en prestige van de militaire instelling te 

behouden. 
518

 

5. Het tragische einde van de amnestiebeweging? 

Vanaf de samenleving besefte dat de amnestie ook gold voor de folteraars ontstond bij een 

deel van de bevolking een gevoel van wrok - een emotie die Bevernage direct associeert met 

de zware emoties gelieerd aan het onherroepelijke
519

 - “voor de militairen die niet hun job 

konden heropnemen en hun carrières vervolgen, voor de politieke gevangenen die niet bevrijd 

en geamnestieerd waren […], voor de families van de politieke doden en desaparecidos.” 
520

 

Zoals in vorig hoofdstuk uitvoerig is uiteengezet zal na de eerste hevige reacties het thema 

van de amnestie stilvallen en ingeruild worden voor nieuwe, meer beloftevolle horizonnen. 

De oppositie zal zich opnieuw positioneren en de strijd aangaan voor democratie. Dit wordt in 

het volgende hoofdstuk besproken. Onder zal ik het langzame verval van de 

amnestiebeweging vertellen, het isolement, de laatste stuiptrekkingen, en vooral de 

hardnekkigheid van het onherroepelijke. 

Na de eerste hevige reacties zal het amnestiedebat zelf stilvallen. Met de terugkeer van de 

bannelingen en politieke vluchtelingen zal het contradiscours echter terug opkomen, de 

luchthavens werden, in de woorden van journalist Alberto Dines: “show-rooms van amnestie, 

plaatsen van samenkomst tussen zij die gingen en zij die bleven.”
521

 Iramaya Benjamin, de 

oprichtster van de CBA haalt herinneringen op aan de terugkeer:  “The return was such a 

joy!! […] we celebrated their arrival with banners, music, and so on. [..] The Committee 

would go to the airport, it was such a party! At times, the flights were delayed and we had to 

wait there; there was no place to sit and rest, so we sat on the floor, and spent the night there, 

sitting and waiting... […] I used to say: ‗Everybody to the Airport! We have to be there when 

they arrive!‘ And, tired or not, we would all go.”
522

  

 

Greco bevestigt: ―Het waren plaatsen van constructie van contramemória van een hele 

generatie van uitdagers van de gevestigde orde die de dictatuur wilde verwijderen uit het land 

en de geschiedenis.‖
523

 Ook Edson Teles zegt dat bannelingen opgewacht werden enerzijds 
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519

 Bevernage  “We victims and Survivors “, pp. 5-7  
520

Teles, Janaína .Os Herdeiros da Memória. A luta dos familiares de mortos e desaparecidos 

políticos por verdade e justiça no Brasil.. São Paulo: Mestrado em História / USP,2005, p. 23  
521

 Folha de São Paulo, 21 oktober 1979, “45 e 79, as duas voltas de Prestes”.= krant 
522

 Ferreira, Marieta de Moraes; Dora Rocha  e Américo Freire (Orgs.). Vozes da 

Oposição. (Rio de Janeiro. Grafline Artes Gráficas e Editora Ltda., 2001), p. 149. 
523

 Greco, “Dimensões fundamentais “, p. 327. 



  120 

ter bescherming en anderzijds als de creatie van een “[…] geheugen van verzet.”
 524

 Dit blijkt 

uit de herinneringen van Denise Rollemberg  aan de aankomst in de luchthaven toen ze 

zestien jaar was en de vele emotionele groepen zag, elkaar omarmend, lachend en huilend 

tegelijkertijd:  

―Het was een golf. Achter de eersten kwamen anderen en daarachter nog meer. Wie waren 

ze? Vanwaar kwamen ze? Waarom werden ze zo ontvangen? Dit was een ongekend verhaal. 

Of een verhaal dat mijn generatie niet kende […] Het gevoel van de nieuwste generatie in 

relatie  tot de terugkeer van de bannelingen was symbolisch. Het land leefde op dat moment 

in een soort schizofrenie. De trajecten van zij die gebleven waren in het land in de jaren 1970 

en zij die vertrokken waren zeer verschillend. Met de terugkeer kruisten de wegen. Delen van 

een geschiedenis vonden elkaar terug en aanschouwden elkaar. Voor ons kwam het verleden 

van ver, teveel tijd, verborgen, verboden. Voor hen, een land dat zoveel jaren in een dictatuur 

leefde.‖
525

 

 

De regering nam echter opnieuw het politieke initiatief in handen met de partijhervorming in 

november 1979 die het tweepartijstelsel afschafte. De sociale bewegingen richtten zich terug 

op hun directe noden en de oppositie in het algemeen hergroepeerde en herformuleerden hun 

doelen en strategieën om de strijd voor democratie aan te gaan. 

De amnestiebeweging organiseerde op 18 september een nationale strijddag voor de doden en 

verdwenen. En van 15 tot 18 november 1970 ging het tweede nationale congres door voor 

Anistia Ampla, Geral e Irrestrita waarin de politieke lijn en strategie verder werd uitgewerkt.  

Op het tweede congres werd het structurele karakter van de strijd voor amnestie vastgelegd, 

dit in lijn met een verdieping van de constructie van een contramemória. Men besloot te 

concentreren op de “primeiro face de anistia”: de openstelling van de geschiedenis en 

opheldering van de doden en desaparecidos, de eis tot verantwoording van martelaars en 

moordenaars van de dictatuur en de ontmanteling van het repressieve apparaat.
 526

 Er werd 

een waslijst aan activiteiten vastgelegd waarin het contrageheugen en de discours zich helder 

manifesteerde met onder andere:  

 De oprichting van een Nationaal Secretariaat voor Politiek Doden en Desaparecidos. 

 Een expeditie naar Araguaia om lichamelijke resten te zoeken en de doden te 

lokaliseren  
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 De creatie van “data en plaatsen van herinnering”, ter aansporen van de gedenking 

herdenking van gebeurtenissen gelieerd met de kwestie van doden en desaparecidosen 

het zoeken naar mogelijkheden om deze te dopen met hun namen op straten, pleinen 

en andere publieke plaatsen. 

 Een voorstel uitwerken voor de creatie van een tribunaal voor de misdaden van de 

dictatuur te bestraffen. 

 Het uitwerken van een project voor de creatie van een nationale commissie voor 

gefolterden en gemutileerden. 

 De dossiers met betrekking tot marteling, de situatie van ex-gevangenen en 

gemutileerden blijven uitwerken en opvolgen. 

 De uitwerking van een wet tegen foltering. 

 Nationaal blijven mobiliseren voor de veroordeling van de misdaden van de 

dictatuur.
527

  

Het congres eindigde echter in een onzeker en angstig klimaat en was het eerste en het laatste 

na de amnestie van augustus 1979. De agenda zal de CBA‟s gedurende de jaren tachtig nog 

richten maar er waren al duidelijke aanwijzingen van de crisis in de strijd voor amnestie. De 

algemene teneur getuigde van het besef dat de gloriedagen over waren. De autoriteiten bleven 

druk uitoefenen en ook de verslaggeving in de pers keert zich tegen hen wat een groot 

verschil was met enkele maanden ervoor. De beweging werd geboycot en een vervormend 

beeld werd geconstrueerd waarin de CBA‟s werden afgebeeld als sektarisch en extreem 

links.
528

 De amnestiebeweging deed echter op het congres ook aan zelfkritiek en erkende de 

moeilijkheden met betrekking tot de segunda face van de strijd: ―[…] door de gedeeltelijke 

amnestie en de moeilijkheden met betrekking tot de vijandige conjunctuur lopen we het risico 

van de fundamentele kwestie te verliezen zoals bij de amnestie van 1945. De eis om 

opheldering van de doden is de kwestie die de essentie van het regime in vraag stelt, 

anderzijds verspreidt de lijst met doden zich in de media waardoor de staakbewegingen 

zwaar gestraft worden door het regime.”
529

  

Er werd duidelijk voorrang gegeven aan het structureel karakter van de strijd maar de 

popularisering van de strijd was een probleem geworden. De beweging slaagde er niet in de 

populaire bewegingen bij zich te houden. De essentie van de strijd voor amnestie lag echter in 

de combinatie van de dialectiek van de twee faces da luta en de continuïteit hing af van 
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popularisering en mobilisatie. Greco concludeert dat de gedeeltelijke amnestie van augustus 

paradoxaal genoeg de beweging heeft uitgehold. De beweging verloor haar onmiddellijke 

doel, haar potentieel van mobilisatie en vroegere bondgenoten die zich in andere projecten 

engageerden, en misschien ook simpelweg genoeg hadden aan een middelmatige amnestie. 

Met de terugkeer van de gevangenen en bannelingen verloor de beweging de initiële reden 

van haar bestaan, de strijd voor bevrijding.
530

 De aanwezigheid van maar vier CBA‟s op de 

samenkomst van de nationale amnestie commissie in Saõ Paulo op 22 en 23 augustus 1981 

illustreert de ernst van de crisis. Tot het midden van de jaren 1980 zullen de CBAs intern 

uitgehold en zonder nationale overkoepeling toch nog een werking hebben, maar de beweging 

zal aan zichtbaarheid in de samenleving verliezen en ook genegeerd worden door de pers.
 531

  

Volgende drie succesvolle initiatieven tonen toch de blijvende aanwezigheid van het 

contramemoria - onherroepelijke verleden - aan: 

1) De eerste clandestiene expeditie van familieleden naar Araguaia waar menselijke 

resten van guerrillero‟s werden teruggevonden in de begraafplaats van Xambioá en 

eveneens vond men het bewijs voor het bestaan van nog andere clandestiene graven in 

de regio. 

2) In 1982 zal de mensenrechtencommissie van OAB de uitvoerige lijst van doden en 

desaparecidosuitgeven: 313 desaparecidos en 194 doden. 

3) In 1984 volgt de publicatie door het CBA van Rio Grande do Sul van het historische 

dossiê de Mortos e desaparecidos dat een vertrekpunt en referentie voor alle volgende 

dossiers, documenten en publicaties zal worden. 532 

 

6. De weg naar democratie: Diretas ja!  

 

De oppositie voelde zich gesterkt dankzij de amnestie-ervaring. Aanvankelijk viel de coalitie 

weer uiteen en concentreerde de verschillende groepen zich opnieuw meer op de eigen noden 

en strijdpunten. Eerder vermeldde ik onder andere de massale arbeidersstakingen. 

Tegen het eind van de jaren zeventig en begin van de jaren tachtig werd Brazilië opgeschrikt 

door het lang gevreesde rechtse terrorisme. In 1978 ontploften er bijvoorbeeld bommen in het 

hoofdkwartier van de Braziliaanse persorganisatie. Het bleef toen echter bij incidenten. 

Tussen 1980 en 1981 wees een serie van gewelddadige incidenten echter duidelijke een 
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campagne tegen de liberalisering. Krantenkiosken werden bedreigd en „s nachts opgeblazen, 

een secretaresse van de OAB stierf bij het openen van een bombrief, en er waren mislukte 

bomaanslagen op een links benefietconcert in het Riocentro theater. Dit wees op een 

wanhopige poging van de radicaal rechtse militairen die voelden dat ze de strijd tegen de 

politieke opening aan het verliezen waren. Volgens Stepan zou dit echter niet de verhoopte 

gevolgen geven aangezien deze de hardliners compromitteerden en in het defensief stelden 

terwijl de gematigde militairen van de gelegenheid gebruik maakten om hun geloof in een 

noodzakelijke overgang naar democratie te onderstrepen.
533

 

De militairen waren zich echter bewust van de risico‟s die de volgende verkiezingen inhielden 

in 1982 en generaal Golbery heeft hier naar goede gewoonte op geanticipeerd. Hij beraamde 

de partijhervorming van 1979 die het vroegere tweepartijstelsel verving door een 

multipartijstructuur in de hoop dat deze tot proliferatie en dus verzwakking van de oppositie 

zou leiden.
534

 Het ironische aan het tweepartijenstelsel was dat het de politieke oppositie 

noodgedwongen had samengehouden. Nu zagen echter al zeer snel vijf verschillende nieuwe 

partijen het licht wat de oppositie inderdaad fragmenteerde.
535

 De regeringspartij PDS 

(Partido Democrático Social, het vroegere ARENA); de PMDB (Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro, vroeger MDB); de PDT was gelieerd aan de pre-64 PTB (Partido 

Trabalhista Brasileiro); laatste werd trouwens eveneens heropgericht met dezelfde naam 

(PTB), en dan was er de linkse PT (Partido dos Trabalhadores) die ontstond uit de 

vakbondsbeweging van São Paulo en werd geleid door Lula.
536

 Het electorale spel zal zich 

verschuiven tegen het regime en de civiele oppositie zal toenadering zoeken tot de politiek. 

Volgens Maria Alves verschoof de oppositiestrategie van verzet vanuit grassroots organisaties 

naar het veroveren van zetels in het parlement, de staatsassemblees en de gemeenteraden door 

middel van sterke interklasse-allianties en een hechte samenwerking tussen civiele en 

politieke. 
537

 

De uitslagen van de gemeenteraden en deelstaatverkiezingen van 1982 maakten het regime 

echter duidelijk dat de grenzen van wat mogelijk was met manipulatie bereikt waren. 
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Ondanks het nieuwe partijsysteem verloor de regering haar absolute meerderheid in de kamer 

van volksvertegenwoordigers en de oppositie won 9 nieuwe gouverneurs.
538

 Het toenemende 

vertrouwen in de politiek in het algemeen blijkt uit de halvering van blanco en ongeldige 

stemmen in vergelijking met de parlementsverkiezingen in 1970.
539

 Toch was Golbery‟s 

strategie en het “november pakket” van 1981 dat onder andere electorale coalities verbood er 

in geslaagd om de meerderheid te behouden in het congres en in het kiescollege voor de 

president. Dit desondanks de 59 procent van oppositiestemmen. 
540

 

Het begin van de jaren tachtig waren jaren van een zeer grote economische en sociale crisis 

met ongeziene werkloosheid, ook bij de middenklasse, wijdverspreide honger en algemeen 

ongenoegen en miserie. De nieuwe strategie werd aangepast toen bleek dat de oppositie er 

niet in slaagden het vereiste beleid te voeren op het lokaal niveau. Dit door de sociale crisis en 

de almacht van het federaal niveau op vlak van belastingen en ook onder andere de politie. 

 Zo moesten gouverneurs en burgemeesters toezien hoe grootscheepse rellen, protesten, 

plundering van supermarkten, demonstraties en stakingen beantwoord werden met 

gewelddadige politierepressie. Hierdoor begon men de politici van de oppositie te percipiëren 

als partners van het regime. Vanaf dan opteerde de oppositie radicaal voor een grote 

campagne voor directe verkiezingen in plaats van het onrepresentatieve kiescollege. De 

stemming over het amendement was gepland voor 25 april 1984. De campagne werd een 

symbool op zich en een triomfant succes met rally‟s in alle steden. In São Paulo  vulden op 16 

april meer dan anderhalf miljoen mensen de straten. 97 Procent van de burgers eisten directe 

verkiezingen.
 541

 Volgens Maria Alves zijn er verschillende factoren die de grote mobilisatie 

mogelijk maakten. Zo werden de economische chaos en sociale crisis gezien als het gevolg 

van een falend beleid van het regime. Directe verkiezingen linkte men aan een eis voor 

verandering in het sociale en economische beleid en een wens voor diepe structurele en 

politieke veranderingen. Dit verklaart de participatie van de basisoppositie en de steun van de 

arbeidersklasse.
542

  Uit de Gallup poll in 1982 bleek dat eveneens meer dan 90 procent van de 

socio-economische top in São Paulo directe verkiezingen wilden voor het presidentschap. De 

zware terugval van de economie maakte dat weinig van de aanvankelijke bondgenoten nog de 
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alledaagse afhandeling van belangrijke beleidspunten aan het leger overlaten.
543

 Ook laakte 

het regime algemeen aan legitimiteit en begonnen mensen hun angst te verliezen. Een anders 

belangrijk punt is dat de civiele oppositie door een groeiproces was gegaan vanaf de 

amnestiebeweging en de opbloei van de civiele samenleving, wat leidde tot een groeiend 

netwerk van politiek efficiënte organisaties. De basisoppositie en vooral de 

arbeidersbeweging hadden leren eisen formuleren, onderhandelen en hun rechten opeisen.  

De eliteorganisaties en middenklassenorganisaties zoals OAB en de pers gingen allianties aan 

met “het volk” en de nieuwe arbeidersbewegingen en werden legitieme spreekpersonen voor 

de burgerlijke oppositie. Ook de traditionele steun van de elite viel dus helemaal weg. Hun 

aanwezigheid in de campagne overtuigde veel twijfelaars.
544

 De interklasse alliantie was 

effectief omdat zowel basis als elite oppositie afstand namen van hun onderlinge wantrouwen 

en van hun argwaan tegenover de politieke oppositie. De tactische spelletjes van het regime 

om de oppositie uiteen te spelen waren dus (even) uitgespeeld. Dit kon enkel door te focussen 

op een gezamenlijk doel: mensen eisten hun recht als burgers om de president direct te 

verkiezen. Potentieel verdelende onderwerpen als partijidentificatie en individuele kandidaten 

werden hierom ook vermeden. Het amendement verloor echter met 22 stemmen, ondanks zelf 

de steun van enkele hooggerankte militairen. De president zou voor een laatste keer indirect 

verkozen worden.
 545

 De teleurstelling was groot. De limieten van een “populaire democratie” 

werden duidelijk toen de topleiding van de politieke oppositie directe onderhandelingen 

begonnen met de leiders van het regime. Minder dan een maand nadat de politici van de 

oppositie indirecte verkiezingen scherp hadden bekritiseerd, verdedigden ze met evenveel 

vuur dat deze het enige realistische alternatief waren voor de oppositie.
546

 Daarop volgde snel 

de oprichting van de Aliança Democrática (democratische alliantie) met de conservatieve 

officële regeringspartij PDS, die zeer ironisch plots brak met het militair regime. De ―Aliança 

Democrática‖ had als doel het vergaren van publieke steun voor de indirecte verkiezing van 

Tancredo Neves, een senator van de PMDB die goede relaties onderhield met het regime. De 

conservatieve PDS‟er José Sarney was kandidaat vicepresident.
547

 De politieke elites bliezen 

het gezamenlijke oppositiefront zodoende op in functie van hun eigen belangen, wat het 

historische wantrouwen van de basisoppositie tegenover allianties met de civiele en politieke 

elites herbevestigde. Volgens Moreira Alves ligt een verklaring in het feit dat de 
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basisoppositie haar eigen belangen in de interklasse-alliantie steeds had opgeofferd ter 

voorkoming van een verdeelde oppositie, maar was de leiding echter steeds in handen van de 

elite gebleven. De vastberadenheid van de dirètas-ja beweging en de mobilisatiekracht die 

gedemonstreerd was tijdens de publieke manifestaties werd op het einde van de campagne 

bijna even hard gevreesd door de elites als door het leger. Elites kregen het beklemmend 

gevoel in hun gretigheid een waar paard van Troje de politiek te hebben binnengesmokkeld, 

dat zich weleens aan hun aloude controle zou willen ontrekken.
548

 Eens de bedreiging van de 

gemeenschappelijke belangen van de elites primeerde, was het elitepact snel beklonken. De 

nieuwe democratische alliantie omvatte bijna alle elites die ervoor geassocieerd werden met 

de nationale veiligheidstaat en was de noodzakelijke basis om een conservatieve transitie van 

militair bestuur te verzekeren.
549

  

 

Hoe stond het leger tegenover deze ontwikkelingen en wat was haar rol? In essentie had de 

strategie van het leger gefaald. Fiquereido‟s doel was de macht in 1985 over te dragen aan een 

nieuwe militaire kandidaat van ARENA en zo de uitvoerende macht te behouden tot minstens 

begin jaren negentig.
550

 Volgens Stepan wilden de meeste militairen echter een promilitaire 

burger als president in 1985 en dit ironisch genoeg onder andere omdat ze dan eindelijk een 

groot budget voor zichzelf konden opeisen. Een andere reden was het besef van hun 

afgenomen prestige tegenover de bevolking.
551

 De wijdverspreide corruptie onder militairen 

in het bestuur werden niet meer gecensureerd in de kranten.
552

 Ook de excessen van de 

veiligheidsdiensten gaven het militaire imago een stevige knauw en tegen 1982 vonden meer 

en meer militairen dat de kosten van het regeren te hoog opliepen.
553

 De diretas jà beweging 

nam echter verontrustende dimensies aan. Het leger zette op de dag van de stemming in 

Brasìlia massaal tanken in uit vrees dat demonstraties het “serene klimaat” van de stemming 

zou kunnen verstoren. De hardliner generaal Newton Cruz ging zelf persoonlijk op straat de 

auto‟s te lijf die stonden te toeteren uit steunbetuiging. Uit Generaal Golbery do Couto e 

Silva‟s reactie blijkt een iets gematigdere visie en zelfs enig begrip voor de campagne. Boven 

alles verwoordt hij echter het gedeelde elitaire wantrouwen tegenover machtsdeling met de 

gehele bevolking en de vrees voor de omkering van de aloude orde: 
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 ―The people clearly want direct elections. To vote is a strong desire of society, for many 

reasons: tradition, the natural wish to participate, and even the attraction of the civic festival 

alongside other interests […] The direct elections offer advantages but also many drawbacks 

and risks[…] the principal reside in untruthful demagogy, in reckless opportunism, in 

irresponsible charisma, and in the exploitation of the good faith and the naïvety of the 

people.‖
554

 

 

Toen echter duidelijk werd dat met Tancredo Neves een militair gezinde en conservatieve 

presidentskandidaat was opgestaan, onderging het leger een belangrijke 

mentaliteitswijzigingen. Er waren twee institutionele belangen die voor het leger 

onvoorwaardelijk verzekerd moesten blijven bij de transfer van de macht. Een eerste 

voorwaarde was de absolute afwijzing van het vergeldingsacties voor de repressie, “het 

revanchisme”. Een ander belang was verdere nationale ontwikkeling van de 

wapenindustrie.
555

 Neves spaarde zich kosten noch moeite om de militairen te overtuigen dat 

hij geen terugkeer naar “pre-64” wilde, bovenstaande beloftes zou inlossen en belangrijk; hij 

kantte zich verschillende malen publiekelijk tegen elke poging om militairen en politieagenten 

te vervolgen voor marteling of andere mensenrechtenschendingen.
556

  Volgens generaal 

Leonidas Pires Goncalves, werd Tancredo Neves door het leger toegelaten als eerste 

burgerpresident omdat hij altijd het het basisprincipe van de wederzijdse amnestie had 

gedeeld: "de meerderheid [van de militairen] had het gevoel dat er geen vergelding zou 

komen."
557

 Tancredo Neves had immers nooit president kunnen worden zonder de 

goedkeuring van de militaire top. De hartelijke omhelzing van de meest prestigieuze militaire 

figuur, voormalige president Geisel, en Tancredo Neves net voor de verkiezingen kan dan ook 

gezien worden als het ultieme symbool van goedkeuring door het regime. Volgens Veja stelde 

Geisel Tancredo Neves bij deze ontmoeting gerust dat er binnen het leger geen klimaat was 

voor een tegencoup.
558
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7. Besluit 

 

Tancredo Neves won glorieus de presidentsverkiezing op 15 januari 1985 van de militaire 

kandidaat maar tragisch genoeg overleed hij de nacht voor zijn inauguratie aan een 

hartaanval. Hierdoor werd Sarney, tot enkele maanden ervoor nog volgzaam aanhanger en 

zelf voormalig president van de Sim Senhor partij, de eerste burgerpresident van de “Nieuwe 

Republiek”.
559

 De overdacht van de macht was duidelijk een schoolvoorbeeld van het 

vermaarde elitecompromis en het brasilidade excludente zowel op het sociale vlak, als met 

betrekking tot het “recht op geheugen”. De strijd voor directe burgerrechten had door het 

verraad van de elites telkens zowel de strijd voor amnestie als de sociale strijd ultiem 

overvleugeld en gecompromitteerd. Volgens Guillermo O‟ Donnel was “het proces van 

normalisering van de samenleving en politiek in Brazilië‖ het resultaat van een ―impliciet 

pact (of, misschien expliciet maar geheim)‖ van het leger ―met de meest gematigde vleugel 

van een al gematigde oppositie‖ op dat moment verpersoonlijkt in de figuur van Tancredo 

Neves.”
560

 

Het finale verraad van de elites bij de overdracht van de macht had de politieke 

marginalisering van de populaire klassen tot gevolg. Het diepconservatieve en neoliberale 

sociaal economische programma van de alliantie bevestigde de onmogelijkheid om de 

noodzakelijke structurele transformatie van de Braziliaanse samenleving door te voeren.
561

 

Welfort voorspelde dit:  

“Het volk, in het algemeen, blijft aan de zijlijn staan, een voorwaarde die wordt uitgedrukt in 

het ondirecte opvolgmechanisme van het kiescollege. En zelfs als een onverwachte wending 

de rechtstreekse verkiezingen herstelt, zal dit niets kunnen wijzigen aan de toegelaten 

alternatieven op het machtsspel. Het zal beperkt blijven tot een geschil tussen de dominante 

groepen en elites die hen representeren, er is geen "sociaal pact" ingebed in dit 

opvolgingsproces. In het beste geval, zal er misschien een "politiek pact" komen, gericht op 

de institutionele reorganisatie van het land.”
562

  

Besloten kan worden dat de militairen, en dan vooral de castelistas eigenlijk de grote winnaars 

zijn van de transitie. Door de transitie zeer lang te strekken en onder controle te houden door 

op tactische wijze de verschillende partijen tegen uit te spelen, zal het leger erin slagen haar 
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politieke en institutionele belangen te behouden. Door haar hybride karakter kon het regime 

de civiele oppositie uitspelen tegen de politieke. Het wederzijdse wantrouwen in de diep 

elitaire samenleving verdeelde eveneens de elites en de volkse oppositie. De schommelende 

repressiegolven zorgden ervoor dat zowel de duristas als de oppositie koest werden gehouden. 

Het was een afwisselende dialectiek van toegeving/winst die voor constante onzekerheid 

zorgde bij voornoemde partijen waardoor de balans nooit definitief kon doorslaan.  

De amnestiebeweging zal zich echter tot een te geduchte uitdager ontwikkelen. De 

ontwikkeling van het tegendiscours en tegengeheugen stellen het wezen van het regime, haar 

denken (de nationale veiligheidstheorie), haar methoden en idealen en boven alles haar 

toekomst in gevaar. Amnestie/amnesie vs. Amnestie/anamnese. Het kantelmoment zal echter 

toch bepaald worden door de onevenwichtige machtsverhoudingen en het regime pardonneert 

zichzelf met veel bravoure. De amnestiewet is het keerpunt dat determinerende proporties 

aanneemt met betrekking tot de omgang met het verleden in Brazilië.  

De strategie van de amnesie en de verzoening zal verder worden opgelegd door middel van 

tendentieus gebruik van het modern historisch discours door het regime. De repressie is 

“onomkeerbaar omgekeerd” en de straffeloosheid verzekerd, het gros van de samenleving  zal 

zich schikken. Enkel een kleine minderheid weigert vrolijk mee de toekomst in te springen. 

Het onherroepelijke af/aanwezige zal hen doen volhouden en zo gestigmatiseerd komen te 

staan als een stelletje rancuneuze sfeerbedervers. De strijd zal echter voortgezet worden en de 

hardnekkigheid van het onherroepelijke zal door haar aanwezigheid op zich, het regime 

compromitteren met haar strategie van het vergeten. In de samenleving zelf is deze strijd niet 

relevant en weinig aanwezig. Het zijn echter zij die in de vorm van het geheugen van de 

consensus de winnaar kunnen aanduiden. 

De Brasilidade ecxcludente  is echter de grote winnaar van de transitie op alle vlakken. De 

structurele gevolgen van de uiterste controle over de Braziliaanse samenleving zijn niet te 

onderschatten met betrekking tot het geheugen, de politiek en de samenleving. 

Rochon en Mitchell besluiten: “In designing an abertura that would restore power to 

"responsible" civilian political elites while limiting the extent of popular power, the 

authoritarian leaders attempted to give form to a political ideology representative of these 

middle class values”
 563
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Wat de gevolgen voor het thema van de amnestie betreft was het meteen duidelijk. De 

amnestie werd herhaaldelijk herbevestigd door Tancredo Neves en Sarney‟s standpunt in 

1978 is veelzeggend voor zijn houding met betrekking tot amnestie. In volgende 

bewoordingen waarschuwt hij voor het gevaar van een amnestie te eisen die voorbij het 

toegestane gaat:  

―Deze kwestie mag geen thema van radicalisering worden, noch van beoordeling van de 

Revolutie, dit op straffe van het niet verkrijgen van amnestie en zo de doelstellingen voor 

verzoening niet te verwezenlijken. De discussie mag niet worden beschouwd als een 

fundamenteel punt vanwege het gevaar het gehele proces van de abertura te 

compromitteren.‖
564

  

 

Het leger zelf heeft haar gezicht niet verloren en zal een belangrijke macht blijven in het 

nieuwe regime. Sarney zal nauwelijks verrassend nauw blijven samenwerken met het leger: 

“… I made it clear at the beginning of my term that we were going to accomplish the 

transition with the military, not against them. The restoration of democracy in Brazil was a 

broad-based movement which included the Military. Alienating the military would have 

blocked our path to democracy.” 
565

 

Volgens Heinz was er trouwens weinig druk in Brazilië voor een hervorming van het leger en 

haar structuren. Evenmin was er binnen het leger sprake van een hervormingsbeweging voor 

het herdefiniëren in het nieuwe burgerlijk bestuur. Stepan waarschuwde hiervoor in 1988: 

―In Brazil, not only there was little analysis of the role of the military in the transition, there 

was little debate on how to demilitarize the politiy in the future. Many people seemd to believe 

that with a civilian president, and with the former opposition party in control of the congress, 

demilitarization of the polity would occur without an explicit strategy. It is now clearthat this 

was a false expectation. Since a monopoly to the use of force is required for a modern 

democracy, failure to develop capacities to control the military represents an abduction of 

democratic power.‖
566

 

 

Tussen 1985 en 1988 had het leger bovendien niet minder dan 5 militaire ministers van de 

landmacht, luchtmacht, marine, SNI, het krijgscommando en de presidentiële militaire staf. 

Daarbij waren er drie ministers in het kabinet die de drie takken representeerden. 
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Gepensioneerde officieren werkten in topposities in staats en overheidsbedrijven.
567

 Ook 

speelde de militaire wapenindustrie een belangrijke rol in de Braziliaanse economie. Volgens 

het plan Força Terrestre 1990, beslist in 1985, wilde men het leger met meer dan 50 procent 

doen toenemen, van 183.000 tot 296.000 manschappen. 
568

 

Wat de veiligheidsdiensten betreft bleef het wijde SNI netwerk de eerste jaren in alle 

staatsinstituties informatie verzamelen. Hoewel het SNI “geherstructureerd werd” bleef het 

met hetzelfde personeel werken en volgens dezelfde objectieven. 
569

  

Onder president Collor werd het SNI officieel opgedoekt en vervangen door een Secretariaat 

voor Inlichtingen. De vraag is echter in welke mate de oude doelen, operaties en personeel 

werden gerecycleerd in het nieuwe regime.
570

  

Op het eind van Sarney‟s presidentschap was er bij links grote hoop dat Lula zou winnen 

maar Fernando Collor de Mello ging echter met de eer lopen. Grote problemen bleven echter 

de economie, de buitenlandse schuld, milieu en mensenrechten. Na corruptie aanklachten gaf 

hij zijn ontslag in 1992 en hij werd opgevolgd door vicepresident Itimar franco.
571

   

 

DEEL 5: A Luta Continua (1985-1995) 

1. Inleiding 

 

In dit hoofdstuk zal ik de weg schetsen van de slachtoffers en familieleden voor het recht op 

gerechtigheid en waarheid. Dit gaat van Nunca Mais over Desaparecidos naar de eerste kleine 

successen. De militairen daarentegen verliezen terrein en gaan actief in de tegenaanval, echter 

nog steeds binnen de gekende ideologie. Het “enige ware geheugen” aan de repressie zal 

vorm krijgen en de revanchisten trachten lik op stuk te geven. In het laatste hoofdstuk zal ik 

enkele vragen stellen met betrekking tot de maatschappelijke gevolgen van het 

transitieproces, de amnestie en de samengaande straffeloosheid. Verschillende auteurs 

opperen dat de erfenis van het autoritarisme in de nieuwe republiek zal verder leven met alle 

kwalijke gevolgen van dien.      
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2. Nunca mais 

 

Brazilië heeft nooit een waarheidscommissie of een tribunaal gekend na de dictatuur. In 1985 

kwam echter wel het (in het deel over de repressie besproken) boek “Brazil: Nunca Mais‖ uit. 

Dit onofficiële waarheidsdocument kende een enorm succes en stond weken op de eerste 

plaats op de lijst van best verkochte boeken. De Brazilianen wisten dus de waarheid. Men kan 

zich dus de vraag stellen waarom die waarheid eigenlijk weinig impact heeft gehad. Volgens 

Gaspari is dit eveneens omdat het politieke traject al vastlag voor de publicatie van het boek, 

het politieke pact tussen de elites was al beklonken. Daarbij was ook al door de samenleving 

gekozen voor het onomkeerbare geheugen en amnesie. Hij meent dat het boek vooral door 

jongeren werd gelezen. De mensen boven de veertig wisten ofwel alles al, ofwel wilden ze  

het niet weten. Toch zegt hij: “Brazil, for all its inequalities, is in many ways a consensual 

society-there‘s a great tendency to let things pass. Brasil: Nunca Mais worked against that 

tendency, so that even if it‘s immediate political impact was relatively limited, it had a deep 

impact on how people, and especially young people, came to think about recent past.‖
572

 

Misschien heeft het de nieuwste generaties inderdaad toch onbewust beïnvloed en kan dit een 

aanwijzing zijn voor de langzame mentaliteitswijziging tegenover het discours van vergeten? 

Toch is de directe impact teleurstellend geweest, vele folteraars in het boek vernoemd bleven 

op hun posities. 

 Een ander belangrijk gebeuren in 1985 was de oprichting van de Grupo Tortura Nunca Mais 

in 1985 door slachtoffers en familieleden. Ze was een duidelijke erfgenaam van de 

amnestiebewegingen. Ook zij concentreerden op  de openstelling van de geschiedenis van de 

doden en verdwenen opheldering van de doden en desaparecidos, de eis tot verantwoording 

van martelaars en moordenaars van de dictatuur en de ontmanteling van het repressieve 

apparaat. Ze zullen eveneens trachten te voorkomen dat daders van de dictatuur 

gepromoveerd werden. Ook de Comissão dos Familiares de Mortos e Desaparecidos 

Políticos (hierna: Familiares) wordt in de jaren tachtig opgericht en richt zich op dezelfde 

doelen. Zij zullen een cruciale rol spelen met  betrekking tot het politiek actueel houden van 

het thema en de strijd voor reparaties.
573

 De algemeen aanvaardde constructie van het 

vergeten maakte dat de slachtoffers en verwanten er alleen voor stonden. Zij streden tegen het 
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vergeten en wilden weten wat er gebeurd was met hun verwanten, geliefden zonder naam of 

plaats of verleden. “Deze sinistere constructie van het vergeten […] houdt de dood door 

marteling van deze personen levend in de vorm van de afwezigheid, van inlichtingen en van 

hun lichamen. De familieleden is enkel toegestaan van altijd de afwezigheid te herinneren, 

hiermee permanent de wens aanwakkerend om zich te bevrijden van een verleden dat aldus 

nog in leven blijft.
574

 

Een voorbeeld hiervan is het tragische verhaal van Zuzu Angel, een die niet opgaf haar zoon 

terug te vinden. Ze vertelt over de onzekerheid: 

―[...] We were all familiarized to associate the death to corpse, to a ceremony, to a funeral. 

So I always used to cheat on me, I used to think: 'No, it is impossible, my child must not be 

dead. Maybe he was really arrested and is suffering [...]' I argued, with fantasy, and I thought 

that my son might have really escaped and so on, I had hope. And the Brazilian government 

prosecuting, going on, stimulating my imagination, my poor mad hope.‖
575

 

Toen ze uiteindelijk ontdekte ze dat hij was doodgefolterd getuigde ze hier publiekelijk over 

en informeerde de Amerikaanse autoriteiten. Het engagement om haar zoon terug te vinden is 

uiteindelijk ook haar fataal geworden.
576

  

―The so-called 'missing people' is a particularly perverse form of crime committed by 

authoritarian or totalitarian states. It is death without a corpse, in almost all the time. It is the 

pain that does not end. The permanent search. The nightmare from which on never wake up. 

Every day, the families and friends retake the drama, as a burden.‖
577

 

 

Door de politiek van de stilte bleven de desaparecidos in een “lijden zonder zicht op einde, 

een ontkenning van de strijd, de actie limiterende tot de pijn van de zoektocht en de weigering 

op de eeuwige dood.” 
578

 Het ergste is dat de militairen de pijn alleen aanwakkerden door de 

families valse hoop te geven. In een interview van BBC met journalist Bernardo Kucinski 

wiens zus en schoonbroer verdwenen vertelde hij hoe de militairen na de verdwijning de 

families bleven misleiden en hoop geven;"They sent false information, false informants, false 

reports. You can not imagine what they did.. On one occasion, my wife went to the airport 
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because there was the news that my sister was coming from Portugal on a plane," he said. 

"All lies and lies and lies - everything to make you give up." 
579

 

 

Teles vermeldt dat moeders de kamers van hun zonen intact hielden, wachtende op de 

thuiskomst. De desaparecidos symboliseerden de uitwissing van het verleden. Dit is het 

onherroepelijke in haar wreedste vorm. Maar ook in haar meest aanwezige vorm. De 

“aanwezige afwezigheid”, bleek echter de grootste uitdager voor het discours van het regime. 

De bannelingen en politieke gevangenen konden terugkeren na de amnestie maar de 

desaparecidos echter kwamen enkel in aanmerking voor een vernederende fiche van 

“afwezigheid” verkrijgen.  

De slachtoffergroepen zullen vanwege hun totale isolatie, ook in de samenleving zelf, trachten 

verder te ploeteren in hun queeste. Ze zullen echter volgens de Brito vanwege hun zwakke 

positie in de samenleving, zoveel mogelijk samen te werken met de overheid.
580

 Eerst op 

lokaal niveau door eigen expedities, vanaf eind jaren tachtig begin men samen te werken met 

de steden en de staten. De ontdekking van verschillende massagraven in het begin van de 

jaren negentig in verschillende staten was volgens Cano en Ferreira een keerpunt in de strijd 

voor de waarheid. De opgraving van de clandestiene graven bleek cruciaal en gaf de 

beweging een tweede adem.
 581

 Onder andere in het kerkhof Don Bosco in São Paulo werden 

menselijke resten teruggevonden waartussen vermoedelijk desaparecidos vermengd waren. Er 

werd een onderzoekscommissie opgericht in São Paulo om de zaak te onderzoeken. In 1992 

was er een andere belangrijke doorbraak de openstelling van de archieven van de DOPS voor 

de families en verwanten. De archieven van het leger blijven echter tot nu verzegeld.
582

. 

 

 

3. De verloren strijd van de militaire strategie van het vergeten 

3.1 Rompendo O Silêncio (Ik breek de stilte) 
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Eerder vertelde ik dat het regime haar strategie met betrekking tot het MHD mettertijd 

aanpaste. Vanaf het midden van de jaren tachtig zal het regime haar eigen geheugen en “de 

echte geschiedenis” nadrukkelijker op de voorgrond brengen. De misdaden werden niet meer 

ontkend, hoewel niet graag toegegeven, maar genaturaliseerd. De strategie berustte nog steeds 

op de constructie van het verleden maar indien nodig werd niet getwijfeld om de enige echte 

geschiedenis van Brazilië  en van haar trotse de winnaars te benadrukken. 

Carlos Alberto Brilhante Ustra was een van de eersten die afstand nam van de pure strategie 

van het vergeten. Hij schreef het boek: “Rompendo o Silêncio” (ik breek de stilte) naar 

aanleiding van een mediacontroverse die ontstond toen hij herkend werd door een van zijn 

slachtoffers, het parlementslid Bete Mendes. Hij wilde een antwoord bieden op de ―[…] 

roddels die het beeld van de geschiedenis van Brazilië willen vervormen.[…] We moeten de 

waarheid herstellen. Links vervormt de feiten […] met als doel het misleiden van de publieke 

opinie, om ze zo voor zich  te winnen , door zich als slachtoffer voor te stellen. 
583

 

―Ik wil met dit boek geen conflicten terug doen oplaaien, noch wrevel oproepen. Ik 

pretendeer niet met dit boek mee te gaan in het revanchisme dat door sommigen wordt 

aangemoedigd. Ik geloof dat de waarheid niet aanwezig is in het geschil. Ik wil geen strijd die 

deel is van het verleden terug opwekken. Ik ken geen wrok, rancune, of bitterheid. Zelfs niet 

tegenover de recente laster waar ik het slachtoffer van ben geweest. […]‖
584

 

 

Uit bovenstaande blijkt dat Brilhante Ustra zich in alle bochten wringt om deze plotse 

verandering van strategie te rechtvaardigen binnen de lijn van de strategie van het vergeten en 

het MHD. Ook neemt doet hij iets te opvallend zijn best om te overtuigen dat hij vooral geen 

hatelijke revanchist is. In 2006 zal hij ook A Verdade Sufocada (de verstikte waarheid) 

schrijven. Een negationistisch antwoord zal ook geschreven worden op Nunca Mais door 

Marco Pollo Giordani. Het heette Brasil Sempre (Brazilië voor altijd). 

3.2 We must turn this page of history 

 

Maria Celina d‟Araujo stelde vast in haar interviews (afgelegd begin jaren negentig) met 

verschillende hoog en laaggerankte militairen, dat zij de strijd over het geheugen verloren 
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hebben: "We knew that an urge for revenge would exist, but we did not imagine that it would 

go so far and be so conspicuous".
585

  

 

"The 1964 revolution lost the media battle. Our press is radically against the Armed Forces. 

No positive news about us is ever printed."
 586

 

 

"The urge to revenge does not mean putting all officers in front of a firing squad. It means 

creating a stigma. It is as if the military officers were, from the start, dirty, full of evil 

intentions, perpetually planning things against others, or seeking privileges, controlling 

everything and everyone, always looking for an edge over others".
587

 

 

Niettemin blijven de militairen volgens d‟Araujo aandringen op de voordelen van amnesie: 

“As if forgetting was superior to remembering, as if it were a collective good.‖
588

 Ook 

ondervond ze dat de strategie van het vergeten en het onomkeerbare verleden in het leger een 

houding is van het leger als instituut op zich. Het idee dat de samenleving vergevingsgezind 

moet zijn en de herinneringen aan vroegere mistoestanden moet uitwissen, wordt ook door de 

jongere generaties gedeeld. De meeste officieren kiezen resoluut partij voor hun instituut. Ze 

besluit:   

―Most Brazilian military leaders consider that remembering the violations of human rights, 

acts of torture and the ―dirty war‖ does not help the country‘s history. There is an almost 

unanimous opinion among them that ―exceptional facts‖ and ―excesses‖ did occur during the 

confrontation between the military and the left, armed or unarmed, but they also agree that it 

is not relevant to insist on these points. Much to the contrary, to insist that the memory of 

such facts means moving backwards, looking into the past, not to the future.‖
589

 

 

"The responsibility for turning this page of history falls to the Brazilians who are more 

balanced. However, there is always somebody poking at these things. And this is a way of 
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freezing, in the minds of Brazilian, a condemnation of facts that were indeed traumatic, but 

that we can also see - if we compare them with what happened in Uruguay and Argentina - 

were not as widespread. It was a distortion, an open war. But, is there a more serious 

distortion than the kidnapping of two ambassadors?[...] The nation indeed had to turn this 

page".
590

 

 

De fragmenten geven een groot gevoel van onrechtvaardigheid weer. Toch blijkt de 

verschuiving in het discours naar een vorm van erkenning van de mistoestanden uit het 

verleden. De verontwaardiging zal bij sommigen leiden tot een defensief discours. 

 

3.3. Heraut van de “ware” militaire geschiedenis 

 

Een voorbeeld is kolonel Passarinho, die zichzelf ziet als de heraut van de echte geschiedenis 

van de dictatuur. Hij is ook nu de gevestigde auteur van het rechtse gedachtegoed van het 

regime en publiceerde de afgelopen decenia talloze artikels in de grote Braziliaanse kranten 

ter verdediging van het discours en geheugen van de militairen. Ook hij meent dat: 

―..overwonnen met wapens, zijn vandaag de communisten de helden. Overlevenden kregen 

toegang tot de publieke instellingen en de hoogste posten. De verwanten van de doden kregen 

genereuze schadeloosstellingen en zij die hen overwonnen, waarvan velen stierven onder de 

kogels van de terroristen zijn antihelden zonder ook maar enige steun vanuit de staat.
591

 

 

Hij neemt met verve de rol van wachter van het nationaal geheugen op zich. Zijn belangrijkste 

legitimerende argumenten zijn dat de coup van 1964 de communistische revolutie tegenhield 

en dat het regime het Braziliaanse kapitalisme moderniseerde. Ook ontwikkelde het regime 

zijn dictatoriaal karakter nadat de communisten hun gewapend verzet opnamen. 

Volgens Amarilio Bitar ziet Jarbas Passerinho het als zijn doel om de geschiedenis van de 

militaire dictatuur in een “nuttig verleden” om te vormen voor een nationaal bewustzijn, om 

zo een “historisch authentiek geheugen” van de militaire dictatuur te verkrijgen. Alles wijst er 

                                                 
590

 Ibid. 
591

 Passarinho, Jarbas. “Réquiem em vez de ação de graças”. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 03 dez. 

2002. Caderno A, p. 2.  



  138 

echter op dat kolonel Passarinho een verloren ideologische strijd voert, daar de geschiedenis 

onverbiddelijk tegen de dictatuur lijkt gekozen te hebben. 
592

 

3.4 Besluit 

Besloten kan worden dat het discours en het geheugen van het leger verschillende fases heeft 

doorlopen. Dit ging van de pure retoriek van de amnesie volgens het concept van verzoening, 

naar een contradictorisch discours waarin misdaden niet werden erkend maar toch wel 

gelegitimeerd werden, en door middel van het discours van MHD en revanchisme de 

slachtoffers isoleerde. Het MHD wordt gebruikt om hen als onaangepast, sektarisch en 

wraakzuchtig te bestempelen.   

Men zal als reactie op het tegengeheugen echter het eigen en ware geheugen gaan verdedigen.  

Hierbij zullen de militairen echter tegelijk altijd blijven vasthouden aan de strategie van 

anistia/amnesie, en het onomkeerbare verleden. 
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4. De effecten van het politiek geweld tijdens de dictatuur op de 

hedendaagse Braziliaanse samenleving. 

 

―Whenever there is some process of amnesty-granting, and by very nature of transition, 

remnants of the old order and their actions will remain, this can impact on the nature and 

extent of futur violence, particularly violent crime.”
593

 

 

Verschillende Braziliaanse auteurs argumenteren dat de geweldcultuur en de cultuur van 

straffeloosheid die Brazilië tot nu teisteren onder andere gelinkt zijn aan de periode van de 

dictatuur. B.Hamber concludeert dat de erfenis van de straffeloosheid voor daders van 

mensenrechtenschendingen zware gevolgen heeft voor hedendaags Brazilië. Ook nu is er 

immers nog steeds sprake van het grootschalig schenden van de mensenrechten door de 

militaire politie en andere overheidsdiensten.
594

 Brazilië is volgens Heinz het enige land in 

vergelijking met de buurlanden waar sinds de terugkeer naar de democratie 

mensenrechtenschendingen nog op grote schaal plaatsvinden.
595

 Marteling is wijdverspreid en 

een gangbare praktijk bij politieonderzoek, snelrecht en standrechterlijke executies van jonge 

criminele. In Rio de Janeiro kregen politiemensen bijvoorbeeld een loontoeslag tot 150 

procent indien ze blijk hadden gegeven van “kordaat optreden”.  

Uit de vergelijking van Brazilië voor en na de transitie door Sikkink en Booth door middel 

van de Political Terror Scale blijkt dat in de vijf jaar voor de transitie Brazilië 3.2 scoorde op 

de schaal en de score gedurende de tien volgende jaren steeg tot 4.1. Brazilië kende een 

grotere achteruitgang in mensenrechten dan gelijk welk ander land op dat moment in transitie 

uit de regio.
596

 Een ander choquerend voorbeeld van het endemische geweld zijn de 5644 

doden die tijdens de jaren 1988 – 1991 bij kinderen tussen 5 en 17 jaar gevallen zijn.
597

  

Ook Caldeira en Holston stellen vast dat de politieke democratie niet in staat bleek het 

toegenomen geweld een halt toe te roepen. Interessant zijn de cijfergegevens in verband met 

het aandeel van de politie in het aantal moordzaken. Van 1986 tot 1990 nam het aandeel van 

de politie in het aantal doden door geweld van 10% tot 27,4 % toe in de regio van Sao Paolo. 
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De auteurs bevestigen dat de politionele instellingen zoals ze door het militair regime waren 

uitgewerkt nog steeds onverkort op dezelfde manier operationeel waren. Het behoud van de 

duale structuur van zowel de militaire en civiele politie lag daarom mee aan de oorzaak van 

constante rivaliteit en conflicten. Beiden leken ook in verschillende misbruiken 

gespecialiseerd te zijn. De burgerpolitie zou eerder martelen daar waar bij militaire politie 

meer moorden werden vastgesteld.
598

 Zo vermoordde in 1992 de militaire politie 1140 

personen in Sao Paolo.
599

 Ook wordt door Heinz de aanwezigheid van veel gepensioneerden 

en nog actieve politieagenten in doodseskaders vernoemd.
600

 Hamber vermeldt eveneens dat 

bij de mensenrechtenschendingen het soms dezelfde daders blijken als ten tijde van het 

militaire regime; leden van de doodseskaders van de jaren ‟80 worden ingehuurd om 

verdachte criminelen te vermoorden of „ de straten van Brazilië op te kuisen‘.
 601

  

De samenstelling van de slachtoffergroep is echter gewijzigd. Tijdens de dictatuur was het 

vooral de middenklasse en meer specifiek mensenrechtenactivisten en linkgeïnspireerde 

academici die het slachtoffer waren van politiek geweld. Dit geweld is afgenomen sinds de 

democratie maar armen en gemarginaliseerden, traditioneel al slachtoffer van politionele 

repressie, worden nu extra geviseerd. De nieuwe slachtoffers bestaan uit een diffuse groep van 

―marginales”: armen, raciale minderheden, gevangenen
602

, straatkinderen, inheemse groepen, 

vakbondsmilitanten, boerenleiders (Chico Mendes) en bovenal zij die leven aan de rand van 

de maatschappij. 
603

  

 ―This endemic violence, embedded in a profoundly asymmetrical system of social relations, 

is not a new phenomenon in Brazil: it is the continuation of a lengthy tradition of the 

authoritarian practices of elites against ‗no élites‘ and class interactions. These social 

relations were concealed by the repression and censorship imposed by the military 

governments.‖
604

 

Verschillende auteurs verwijzen daarom naar het geweld als een toestand van sociaal 

aanvaard „autoritarisme‟. Waarmee bedoeld wordt dat een significant grote groep van de 
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Braziliaanse samenleving geen probleem heeft met de voortdurende praktijken van geweld en 

machtsmisbruik, nu vooral tegenover arme, verdachte, en vaak niet-blanke criminelen. Net 

zoals ze vroeger ten tijde van de dictatuur evenmin veel ophef maakten over het politiek 

geweld. Ook een groot deel van de armere laag van de bevolking aanvaardt het geweld. 

Paradoxaal genoegen zijn zij hierdoor tweemaal slachtoffer: eerst als doelwit van criminelen 

en vervolgens als eerste verdachte van politiediensten. Met het vicieuze cirkel effect als 

resultaat, aangezien ze toch de eerste verdachten zijn, hebben ze weinig te verliezen bij 

criminele daden. Lynchpartijen en gevallen waarbij het volk het recht in eigen handen neemt 

illustreren deze mentaliteit.  

Adorno en Cardia zijn eveneens overtuigd van een duidelijke link met de straffeloosheid van 

schendingen tijdens het regime aangezien dezelfde personen ongestoord in dezelfde instituties 

konden verder werken. Ze leggen echter ook de link met de mensenrechtenbewegingen en 

criminaliteit: “Not surprisingly violent or arbitrary practices did not vanish with the military 

regime but continued to grow in response to two different trends: the growth of serious 

violent crimes in large cities and the growth of movements for the defence of human 

rights.‖
605

 Caldeira haalt aan dat in Brazilië rechten en criminaliteit, democratie en geweld, 

met elkaar vervlochten zijn en schetst de opmerkelijke antimensenrechtencultuur die is 

ontstaan vanaf het midden van de jaren tachtig. Het is toen dat de mensenrechtengroepen 

afkomstig uit de amnestiebeweging de eersten waren die, naast de strijd voor algemene 

amnestie, ook de verdediging van de rechten van gewone gevangenen op zich namen en 

bijvoorbeeld publiek de omstandigheden in de gevangenissen aanklaagden. 

De reactie hierop was direct en zeer hevig en viseerde mensenrechten als “privileges voor 

bandieten” en valt de strijd voor mensenrechten en haar verdedigers aan. Hieronder volgt een 

manifest van de Vereniging van Politiechefs van São Paulo dat de legitimiteit van 

mensenrechtenclaims ernstig ondergraaft. Het werd verspreid in de context van de 

verkiezingen van 1985 omdat de staatsgouverneur van de PMDB trachtte hun gebruik van 

dodelijk geweld terug te dringen.
 606

 

The situation of today is one of total anxiety for you and total tranquillity for those who kill 

rob, rape. Your family is destroyed and your property being reduced. Why does this happen? 

You know the answer. Believing in promises we choose the wrong governor, the wrong 
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political party [van PMDB]. How many crimes have occurred in your neighbourhood and 

how many criminals were found responsible for them? You also know this answer. They, the 

bandits, are protected by the so-called human rights, something that the government 

considers that you, an honest and hardworking citizen, not deserve.
 607

 

Dit discours stigmatiseert de mensenrechtenbeweging en leidt volgens Caldeira tot een 

mentaliteitsverandering bij de bevolking in de vorm van een anti-mensenrechtencultuur. Er is 

volgens haar een complexe relatie tussen armoede, geweld, misdaad, geen respect voor 

mensenrechten en onrecht in de Braziliaanse samenleving, ook nu nog.
608

 Ondanks een zeer 

progressieve nieuwe grondwet in 1988 bleven mensenrechten lange tijd een dode letter.  

De invloed van dit anti-mensenrechten discours is volgens Caldeira zo groot dat het tot het 

midden van de jaren negentig duurde voor de mensenrechtenbewegingen erin slaagden een 

antwoord te bieden op dit vervormde imago van mensenrechten. In 1996 pakte men uit met 

een grootscheeps National Plan for Human Rights waarin mensenrechten werden verdedigd 

als rechten voor iedereen. Aldus trachtte men de associatie van mensenrechten met 

criminaliteit teniet te doen. Dit was mogelijk vanwege een serie van gewelddadige 

mensenrechtenschendingen die een verandering in de publieke opinie teweegbracht.
609

 

Deze anti-mensenrechtencultuur is een bijkomende verklaring voor de isolatie van de 

erfgenamen van de amnestiebeweging, en ook van andere mensenrechtengroepen. De 

slachtoffers en familieleden van de repressie moesten de aanvallen van de militairen 

ondergaan en de algemene mentaliteit was er een van afkeuring. De toenadering van het 

consensusgeheugen tot het tegengeheugen en de amnestie/anamnese is dan ook gelinkt met de 

algemene mentaliteit tegenover mensenrechten en de catastrofale cultuur van geweld en 

straffeloosheid. Ook de internationale context maakt dat de overheid zich eindelijk zal 

engageren in de strijd voor de waarheid. 

Een gevolg is echter dat ook hier mensen zich groeperen om het onrecht van het 

onherroepelijke aan te klagen. Een voorbeeld zijn de slachtoffergroepen die ontstaan zijn in 

de favelas van Sao Paolo. Het gaat in de eerste plaats om families van kinderen die gedood 

werden naar aanleiding van crimineel geweld of politiegeweld. De acties van deze groepen 

verschillen gedeeltelijk met die van vroeger. Nu houden de groepen zich ook bezig met 

samenlevingsopbouw en het zoeken naar betere onderwijskansen voor hun kinderen. 

Anderzijds maken ze dezelfde analyse als de actiegroepen tijdens de dictatuur: de politie is de 
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eerste verantwoordelijke voor de dood van hun kinderen en enkel een fundamentele 

hervorming van de instellingen van de nationale veiligheid kan het probleem oplossen. Het is 

echter de tragische cirkel van het onherroepelijke die opnieuw in gang is gezet
610
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DEEL 6: Zodat het niet wordt vergeten. Zodat het 

nooit meer gebeurt
611

 (1995-nu) 

1. Reparaties  

 

De eerste tien jaar na de dictatuur was er aldus weinig aandacht zijn voor de zoektocht van de 

familieleden en slachtoffers. Het federale niveau heeft tot 1995 de kwestie van de 

desaparecidos genegeerd. In 1994 tekende Cardoso als presidentskandidaat een manifest 

waarin hij beloofde werk te maken van de waarheid rond de desaparecidos. Cardoso wilde 

namelijk de problematische situatie van de mensenrechten en hun slechte imago aanpakkan. 

De herstelwet was dan ook bedoeld als een symbool tegen straffeloosheid. 

Op 4 december 1995 werd de wet 9140/95 goedgekeurd die eindelijk de dood van 136 

politieke militanten erkende en die de overheid verplichtte haar verantwoordelijkheid op te 

nemen en schadevergoeding te betalen.
612

 De jaren erop volgden ook sommigen de staten met 

schadeloosstellingen voor foltering. De officiële omgang met de casus van de desaparecidos 

is dus pas decennia na de feiten eindelijk van start gegaan. Tijdens deze perioden van open 

omgang met het verleden werd volgens Gonçalves ook een belangrijke stap gezet in de 

herzieninging van de houding tegenover het verleden. Ten tijde van de amnestie was de 

perceptie bij nog een groot deel van de bevolking dat de politieke gevangenen werden 

“gepardonneerd” door de Braziliaanse staat. Nu echter was het de staat die zich officieel 

verontschuldigde en eindelijk erkende dat er fouten begaan waren. Eindelijk kon men de 

afgifte van overlijdensakten verkrijgen en er waren eveneens schadeloosstellingen voor 

vervolgde politici in de staten en op het federale niveau.
613

  

Ook officialiseerde de wet van 9140 de historische erkenning “dat deze Brazilianen niet 

beschouwd mogen worden als terroristen of vreemde agenten, zoals de veiligheidsdiensten 

altijd bleven benadrukken. In realiteit stierven zij als politieke tegenstanders van een regime 

dat ontstaan was uit de schending van democratische constitutionaliteit van 1946.
614
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Dit is werkelijk de triomf van het contrageheugen en de definitieve officiële ontkenning van 

het discours van vergeten èn het negationistische militaire geheugen. Dit fragment komt 

weliswaar uit het document Direita a Memoria e Verdade‖, het rapport van de Commissão 

Especial sobre Mortos e Desaparecidos Politicos (De Speciale Commissie over Politieke 

Doden en Desaparecidos ). Deze werd in 1995 in navolging van de reparatiewet opgericht en 

had als doel de omstandigheden en locaties van de desaparecidos verder te onderzoeken.
 615

 

Ook journalisten, de overheid en politici bekeken volgen Gonçalves de reparaties op een 

positieve manier. De militairen echter hervielen in hun gekende retoriek met als belangrijkste 

doel de deconstructie van het valse verleden van het leugenachtige “links” dat als verliezer de 

slachtofferrol speelt die nooit heeft bestaan. Het verschil is echter dat nu ook de staat als 

revanchistisch en bevooroordeeld werd bekeken. Er blijkt zich dus een verschuiving te hebben 

voorgedaan bij het consensus geheugen naar het contrememoria toe, en weg van de strategie 

van het vergeten. Ook bij links was er echter sprake van een bepaalde moraal, die maakt dat 

de ene al meer recht heeft dan de andere op erkenning en compensatie. De grootste helden 

waren zij die lange folteringen hebben doorgestaan. De clandestiene Brazilianen en de 

bannelingen waren van een ander niveau en de overlopers en opgevers waren het niet waardig 

om compensaties te ontvangen.
 616

  

Er was kritiek omdat de familieleden zelf het bewijs moesten leveren, hierdoor weliswaar 

geholpen door de familiares en OAB. Ook de commissie hielp zoveel mogelijk maar 

algemeen was de kritiek dat de ontoegankelijkheid van sleuteldocumenten maakte dat het 

onmogelijk was om de lichamelijke resten te lokaliseren in de meerderheid van de 

verdwijnzaken.
617

 Een ander aspect waar sommigen het moeilijk mee hadden was de 

compensatie op zich. Hamber haalt het voorbeeld aan van de Comissão de Familiares de 

Mortos e Desaparecidos Políticos. Sommigen van hen zagen de herstelbetalingen zonder 

waarheid als een poging vanuit de overheid om ―hun stilte af te kopen” en aldus het verleden 

af te sluiten zodat de echte feiten tijdens de dictatuur niet werden onthuld. Criméia Alice 

Schmidt de Almeida, een lid van de familiares bevestigde dat het eerste doel de waarheid was. 

Ze zou de wet wel gebruiken, om de strijd erna - als het moest -nog eens twintig jaar voort te 

zetten.
618 

De geldkwestie wordt door verschillende auteurs aangehaald. Er zijn verwanten en 

slachtoffers die geen geld wilden aannemen omdat ―geld het lijden niet wegneemt en het 
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verleden niet uitwist.” Volgens Gonçalves rechtvaardigden zij die het geld wel aannamen zich 

uitgebreid en het geld was daarom meestal voor de familie bedoeld omdat ―zij toch het meeste 

hebben geleden en een reparatie verdienen.‖
 619

  Een van de moeders die weigerde schreef 

volgende brief: 

 

―It will not be through coins stained with their [the victims‘] own blood, profaned by 

violence, tortures and indignities that the dignity of their lives will be restored and returned to 

them. We just fight for the truth, which was what they believed in. The reparation does not 

belong to us or any of our relatives, since in this way we will be able to close our eyes one 

day in peace with our conscience, for the coins offered will remain in the hands of those who 

profane them. Only in this way will our sons rest in peace.‖
620

 

 

Volgens Hamber wekte de niet aflatende eis voor de waarheid, en het weigeren van de wet te 

zien als het afsluiten van een hoofdstuk ergernis op in sommige kringen. “The government 

and even some previously sympathetic members of the society now refer to the group as 

'dinosaurs'. They are seen as harping on the past. Many Brazilians are tired of these mothers 

who will not be appeased or who cannot forget.‖
621

  

Toch meent Gonçalves dat er bij de meesten wel sprake is van een stilzwijgende aanvaarding 

van de reparaties en de hommages als een teken van erkenning.
622

 Het was in elk geval een 

belangrijke eerste stap in een volledige erkenning. De daaropvolgende jaren volgden nog 

verschillende wetten elkaar op met herstelbetalingen voor studenten, professors, arbeiders, de 

duizenden landloze boeren die gestorven zijn.  

 

2. Direito a Memoria e Verdade (het recht op herinnering en 

waarheid) 

 

In 2007 kwam aldus het boek “Direita a Memoria e Verdade‖ uit, het rapport van de Speciale 

Commissie over Politieke Doden en Verdwenen Personen. Deze commissie heeft elf jaar lang 

meer dan 339 casussen onderzocht. Het document zelf bestaat uit een historische schets en 
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zegt woordelijk dat de staat verantwoordelijk is voor de dood van slachtoffers
623

. In het 

voorwoord wordt duidelijk het belang aangehaald van de noodzaak aan waarheid over het 

verleden met betrekking tot de consolidatie van het Braziliaanse mensenrechtenmechanisme: 

―Bij het ingaan van de eenentwintigste eeuw onthulde Brazilië zich als de drager van alle 

ingrediënten van een ware politieke democratie. Het voldoet aan alle voorwaarden  om de 

overblijvende uitdagingen voor een effectief en robuust systeem van bescherming van de 

mensenrechten te overwinnen. Men mag daarom de diepgaande kennis met respect tot onze 

eigen geschiedenis niet vrezen.‖
 624

 

 

Er was echter van beide zijden kritiek. De familiares hadden kritiek over de aanwezigheid van 

een militair in de commissie die moest waken over de belangen van het leger. Daarom werd 

ook nadruk gelegd op de slachtoffers onder de militairen, wat niet geapprecieerd werd:  

―Deze politiek militaire organisaties gebruikten tactieken van bankovervallen, ontvoering van 

buitenlandse diplomaten om politieke gevangenen vrij te krijgen, aanvallen op kazernes en 

andere manieren van confrontatie, die, op hun manier ook ontelbare slachtoffers 

verzoorzaakten bij de agenten van de veiligheid en de staat.‖
 625

  

De drie grote militair chefs bleven afwezig op de ceremonie en het leger verklaarde haar 

ongenoegen over wat zij zagen als een “stap terug”. Op de ceremonie werd echter 

verschillende keren benadrukt dat het boek niet gemotiveerd was door wraak. President. Lula 

zei dat de nadruk op verzoening lag en sprak van het heilige recht van families om hun 

geliefden te mogen begraven.
626

 De militairen blijven zich echter verzetten en de noodzaak 

aan het “omslaan van de pagina” benadrukken. 

Jarbas Passarinho zegt over het boek "When we made the amnesty and I was the leader for 

President Figueiredo, our idea was to forget - it was not a pardon.[…]  The president used to 

say a pardon presupposes asking for forgiveness. No, what we want is to forget. Brazil is 

going to continue living from this page to the future. But you must consider, the amnesty also 

had crimes linked to it, so the government recognised overall that violence was practised by 

the state as well as by terrorists." 
627

 

De amnestie was dus bedoeld om te vergeten, niet om te vergeven. Het lijkt niet alsof het 

leger zich ooit zal neerleggen bij hun verloren strijd. Integendeel, het discours lijkt bitsiger. 
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De minister Vannuchi „s boodschap aan het leger was de volgende "I never tire of praising the 

professionalism of the army that we have today. Brazil is a solid democracy, but we must have 

the maturity to come to terms with our past, without stigma or prejudice. Crimes that have 

been committed should be investigated and the individuals responsible should be brought to 

justice, otherwise it shames the honor of the whole force."
 628

 

Bernardo Kucinski spreekt in naam van de families die toch nog steeds de volledige toegang 

willen tot de archieven en menen dat officiële rapporten toch nog steeds matige vooruitgang 

is:"To know where the bodies were buried, how they died, who did it, you have to know what 

happened. You have to bury your dead people […] There is no question of not burying your 

dead. I mean all civilisations, all people, all cultures have a burial ritual, because this is 

necessary."
629

  

Nog eens wordt aangetoond dat het discours van de familiares heeft gewonnen. De nadruk die 

daarbij ook op de nood aan een cultuur van mensenrechten ligt is veelvoorkomend. Ook 

Mezarobba zoals velen ook van mening dat het recht op waarheid over het verleden niet enkel 

belangrijk is voor de families maar voor de hele samenleving.  

"There needs to be a decisive break between the culture of impunity that existed under the 

dictatorship in which violence against prisoners was permitted in the name of national 

security and a culture based on respect for democracy and human rights."
 630

 

3. De strijd voor gerechtigheid 

 

In 2008 werd de eerder vernoemde kolonel Brilhante Ulstro de eerste militair die veroordeeld 

werd voor foltering tijdens het regime.
631

 Rechter Santini Teodoro was aldus de eerste die de 

argumenten van de verdediging die verwezen naar de amnestiewet van 1979 ongeldig 

verklaarde: 

―Een staatsagent mag niet martelen, elke toelating kan in deze zin enkel clandestien of 

manifest illegaal zijn. […] De amnestiewet is niet geldig voor de rechten van individuen die in 

de civiele sfeer werden uitgeoefend. Marteling, een absoluut onrechtmatige daad, doet een 

juridische relatie van burgerlijke aansprakelijkheid ontstaan tussen slachtoffer en dader.‖
 632 
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Het proces tegen Ulstra was aangespannen door vijf leden van dezelfde familie Teles. Janaína 

de Almeida Teles en Edson Luiz de Almeida Teles, beiden geëngageerde academici die 

meermaals geciteerd zijn in dit onderzoek, waren nog klein toen hun ouders gevangen werden 

en ze hadden moeten toezien tijdens de foltersessies begin jaren zeventig. Criméia Alice 

Schmidt de Almeida, de moeder, en door Ulstra gefolterd toen ze zeven maanden zwanger 

was, over het verdict:  

―Ik heb een deur afgesloten in het verleden en een andere geopend. Dat van het begin van het 

einde van de straffeloosheid. Wie zegt waar dit zal eindigen, is het niet? We zijn tevreden‖.
633

 

 

Een belangrijke doorbraak voor de slachtoffers was het verdict op 8 april 2009 van de Inter 

Amerikaanse Commissie voor mensenrechten dat de algemene amnestie wet van 1979 niet 

toepasbaar is op de mensenrechtenschendingen die tijdens de dictatuur door het regime 

werden gepleegd.  

In het verdict verzoekt de Inter-Amerikaanse Commissie de staat Brazilië daarom onder 

andere om een grondig onderzoek te voeren naar de guerrilla de Araguaia om de daders te 

identificeren en te berechten. De resultaten moeten publiekelijk bekend gemaakt worden en, 

wordt er aan toegevoegd; “In overeenstemming met deze aanbeveling, moet de staat er 

rekening mee houden dat dergelijke misdaden tegen de menselijkheid immuun zijn voor 

amnestie en nooit verjaren.
634

 Verder wordt ook opgedragen de nodige maatregelen te treffen 

zodat de amnestiewet geen belemmering meer vormt tegen de strafrechtelijke vervolging van 

de misdaden.
635

 

Ook wordt de Braziliaanse overheid opgeroepen om de noodzakelijke documenten vrij te 

geven met betrekking tot de militaire operaties tegen de Guerrilha do Araguaia en de 

financiële en logistieke steun te verhogen aan de zoektocht en opgravingen van de 

desaparecidos die nog steeds niet zijn gevonden en/of geïdentificeerd. Wat reparaties betreft 

moeten schadevergoedingen betaald worden aan de families van de slachtoffers alsook 

moeten “symbolische handelingen ter herdenking”
 636

 georganiseerd worden om herhaling van 

dit soort strafbare feiten te voorkomen en de aansprakelijkheid van de staat te erkennen voor 

het verlies en lijden van de slachtoffers en hun gezinnen. Eveneens moet 

mensenrechteneducatie worden opgenomen in de curricula van de strijdkrachten. Dit met 
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vermelding van deze zaak en de internationale mensenrechten mechanismen en met specifieke 

nadruk op gedwongen verdwijningen van personen en marteling. 
637

 Het is de eerste 

internationale beslissing met betrekking tot de misdaden die hebben plaatsgevonden tijdens de 

dictatuur. De petitie was aangebracht door meer dan 70 families van de desaparecdidos van 

de Araguaia guerrilla.  

Hoewel de uitspraak niet bindend is, is het een belangrijke internationale bevestiging van de 

groeiende druk in Brazilië om het onderzoek naar de misdaden van de dictatuur op te starten 

en de schuldigen te straffen. Het Federaal Hooggerechtshof onderzoekt bijvoorbeeld 

momenteel de legaliteit van de toepasbaarheid van de amnestiewet op 

mensenrechtenschendingen en het buigt het zich eveneens over de wetten die de permanente 

verzegeling van overheiddocumenten toelaat.
638

  

José Miguel Vivanco, de directeur Amerika van Human Rights Watch besluit uit het verdict:  

―Brazil has had neither trials nor even a truth commission to address the very serious crimes 

that took place, and is lagging behind the region in accountability for past abuses. It's been 

nearly a quarter century since the transition to democracy. The victims and their families 

have waited too long for justice.‖ "Brazil has a duty to investigate fully and prosecute past 

human rights violations regardless of the Amnesty Law"
639

 

 

Op 18 juni 2009 heeft de overheid in een emotionele ceremonie vierenveertig bewoners van 

het Amazonegebied Araguaia geamnestieerd die gevangen of gemarteld waren tijdens de 

guerrilla de Araguaia op verdenking van medeplichtigheid en hulp aan de guerrillero‟s. Zoals 

in de analyse over de repressie werd gemeld waren zij ook jaren later nog zwaar 

getraumatiseerd. Verdachten van medeplichtigheid waren het slachtoffer van onder andere 

seksueel misbruik, foltering, slavenarbeid. De amnestie volgt op een intens tweejarig 

onderzoek en houdt eveneens herstelbetalingen in. 

 “Today we are making a formal request for forgiveness of the Brazilian state," zei Minister 

van Justitie Tarso Genro. "This is the affirmation of the dignity and respect with which the 

state must treat its citizens."
640
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Veel van de militaire leiders zijn weliswaar al gestorven, waaronder al de presidenten, en 

zulke processen kunnen lang aanslepen of aangevochten waardoor de bestraffing van de 

meerderheid van de folteraars misschien nooit zal gebeuren. Toch is de trend duidelijk gezet 

richting gerechtigheid. Het ziet er naar uit dat, sinds de symbolische strijd om het geheugen is 

gewonnen, de strijd om gerechtigheid een stap dichter komt. Het onherroepelijke zal dan 

(misschien?) onomkeerbaar worden.  
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DEEL 7: Algemeen Besluit 

 

We no longer talk about it, let us blot this page from history as if nothing has 

happened; once amnesty has been granted we can re-establish a state of 

constitutional normalcy
641

 

 

The history of our struggle is long … We are like ants, we are patient and 

build in small amounts ... we are always there 
642

 

 

Het was een lange en weg met veel dalen en omzwervingen, maar langzaam lijkt de top in 

zicht te komen voor de slachtoffers en familieleden. Het zijn de laatste hindernissen die 

momenteel nog in de weg staan van gerechtigheid of het revanchisme vanuit het perspectief 

van de militairen. Zeker is dat de laatsten de oorlog om het geheugen verloren hebben. 

De verwerking van het verleden van de dictatuur is ook nu nog bezig in Brazilië. Dertig jaar 

na de amnestiewet, bijna veertig jaar na de meest repressieve periodes. De voormalige 

folteraars zullen opa‟s zijn in de beklaagdenbank als het ooit zover komt. De manier waarop 

een land omgaat met haar verleden zal deel gaan uitmaken van haar identiteit.  

―In some countries political and social society openly reflect upon and debate the meaning of 

the past. It seems like the past is a disease, some sort of burden. In other the past is a 

ghostavoided by political elites and they become ―haunted lands‖. In still others, there are 

irruptions of memory and then silence‖
 643

 

De casus van Brazilië toont aan dat specifieke historische condities en ontwikkelingen een 

grote rol hebben in de manier waarop een land omgaat met het repressief verleden en haar 

slachtoffers, hoe het lijden wordt verwerkt en welk beleid er achteraf wordt gevoerd. 

Langetermijnfactoren zoals; de elitaire samenleving en de Brasilidade excludente – burgers 

zonder burgerschap- als de geconstrueerde traditie van de zachtaardige, verzoeningsgezinde 

Braziliaan; de cultuur van interventionisme van het leger als poder moderator en hun 

vereenzelviging met het volk; de endemische geweldcultuur tegenover de massa gedurende de 

gehele geschiedenis die samengaat met sociale acceptatie van geweld, zijn van invloed 

geweest op de constructie van geheugens en determineerden mee de politics of memory.  
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Ook de aard van het regime en de repressie en de erfenissen van haar repressie zijn 

belangrijke determinerende factoren in de keuze van een maatschappij voor heden, toekomst 

of verleden. Het regime bepaalde bijvoorbeeld de ontwikkeling van de drie geheugens nog 

tijdens haar bestaan, zelfs voor de transitieperiode. 

Daar waar in de buurlanden vele tienduizenden slachtoffers vielen, ligt dit in Brazilië in de 

honderden. De guerrillero‟s werden vooral in Araguaia uitgemoord, en verdwenen. De 

onzekerheid en het eeuwige wachten op de terugkomst en de misleidende nieuwtjes van het 

leger, was en is nog steeds een uiterst wrede ervaring voor de familieleden die hen nu nog 

drijft in hun zoektocht naar gerechtigheid, waarheid, en bovenal, het terugvinden van hun 

geliefden. Vele tiendduizenden Brazilianen werden verbannen of vluchtten weg. ―Brazilië: 

Hou ervan of  laat het achter‖ heette het in de slogans. Zij zullen ten tijde van de 

amnestiebeweging deze strategie van amnesie door misbruik van MHD uitdagen door onder 

andere de openstelling van het verleden te eisen en de waarheid met betrekking tot wat 

gebeurde met de desaparecidos. 

De militairen volgden aldus een bewuste strategie van het vergeten. Deze strategie van de 

geconstrueerde amnesie was niets nieuws in Brazilië en geënt op het principe van de 

brasilidade excludente en de repressieve cultuur die haar onderhield; de traditie van amnestie 

als amnesie, als beveiligingsmechanisme voor de eigen belangen. Deze traditie van vergeten 

werd in de nationale veiligheidsdoctrine onder een geradicaliseerde vorm van het 

modernistisch vooruitgangsidee - het eeuwige heden - verdergezet met de systematische 

ontkenning en verwijdering van bewijslast. De meerderheid van de bevolking kwam daardoor 

nauwelijk in contact met directe repressie en de propaganda en het economische mirakel van 

begin jaren zeventig maakten dat velen van niets wisten, of niets wilden weten. 

De transitie zelf heeft een zeer bepalende rol gehad in het Braziliaanse geval. Transities waar 

sprake is van een plots breukmoment, vaak de repressievere regimes, hebben volgens O‟ 

Donnel meer kans om de oppositie aan de macht te laten komen en zullen dus eerder voor 

“waarheid” kiezen dan transities die lang uitgestrekt een zachter einde kennen. Dit aangezien 

bij de laatsten vaak sprake is van een consensus.
644

 Het is de uiterst gecontroleerde en 

hemeltergend lange transitie periode die daarom bepalend is geweest. De militairen slaagden 

in hun opzet door verdeel en heersspelletjes te spelen tussen de verschillende groepen van de 

oppositie: politieke vs. civiele samenleving en elite vs massa. Hierdoor was er een 

georchestreerde dialectiek van toegeving/ verovering die grote breukmomenten tegenhield en 
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ervoor zorgde dat de militairen al hun belangen konden veiligstellen bij overdracht van de 

macht en tevens een soort conservatieve overgangsregering installeerden. De transitie zette de 

traditie van fluctuerende repressiegolven op het ritme van gemanipuleerde verkiezingen 

verder en was een bron van constante onzekerheid voor de oppositie. Anderzijds ging 

president Geisel ook tijdelijke allianties aan met de burgers om het veiligheidsapparaat te 

temmen. Deze gecontroleerde empowerment maakte de oppositie sterker en liet de 

burgersamenleving toe zich te ontwikkelen, zoals onder andere de amnestiebeweging. De 

beweging voor amnestie, aanvankelijk verzoenend van discours, ontwikkelde zich tot een 

rechtstreekse uitdager van het regime en haar strategie van toedekking van het verleden.  

Het kwam tot een botsing van geheugens die de strijd tot nu zal symboliseren. Enerzijds was 

er de amnestiebeweging die stond voor amnestie/amnesia en anderzijds het regime dat pleitte 

voor verderzetting van de strategie van het vergeten door misbruik van MHD. Er is in de 

casus van Brazilië zeer duidelijk sprake van politics of time. Het regime heeft bewust MHD 

gebruikt in haar discours om zichzelf vrij te pleiten en later ook om de slachtoffers en 

familieleden te marginaliseren. De amnestiewet zelf in 1979 bleek een auto-amnestie die de 

misdaden van het regime “onomkeerbaar omkeerden, ongedaan maakten, wegveegden” onder 

de noemer van verzoening, het bruto nationaal geluk, de toekomst. Dit kon aangezien de trage 

transitie hen absolute controle toeliet. 

De oppositie en de meerderheid van de bevolking zetten hun doelen bij en richtten nu direct 

op democratie. De maatschappij liet zich welwillend meevoeren in dit discours van 

verzoening en vergeten, waardoor ook zij afstand konden nemen van hun soms niet al te 

revolutionaire rol tijdens het regime. Een derde geheugen ontwikkelde zich daarom na de 

transitie, het geheugen van consensus dat aanvankelijk aldus in een gerationaliseerde versie 

het amnestie/amnesie discours van het leger herhaalde. Het zal echter dit geheugen van 

consensus zijn, dat als derde vanaf de zijlijn toekeek op de strijd tussen amnestie/amnesie en 

amnestie/amnesia, dat de beslissende winnaar bepaalde. De onnatuurlijke breuk 

heden/verleden die het verleden ver en onomkeerbaar achter zich liet werd opgelegd door het 

MHD van het leger en werd zelf door delen van “links” gevolgd. 

De amnestiewet was de aankondiging van een straffeloosheid voor daders die tot nu 

voortduurt en 15 jaar stilte en isolatie inhield voor de slachtoffers en familieleden. Zij, die het 

onherroepelijke verleden niet konden laten, zullen de strijd verderzetten. Door enkel hun 

bestaan en aanwezigheid in naam van het onherroepelijke zullen ze de consensus van de 

neutralisatie van het verleden elke dag weer aanklagen en de levende contradictie zijn van de 

weggevaagde misdaden. 
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Bij de verdere analyse van de constructie van de geheugens bleken de militairen van tactiek te 

veranderen. Dit omdat ze de contradictie beseften van enerzijds de totale ontkenning en 

anderzijds het giftig stigmatiseren van de kleine groep die trouwens in de jaren tachtig haar 

verzet tegen de afsluiting van het verleden voortzette. De misdaden werden genaturaliseerd en 

gelegitimeerd in een eigen discours en historisch geheugen over de dictatuur en de repressie. 

De militairen zullen daar bij ook “de stilte doorbreken”, en hun versie verdedigen. 

Desondanks blijft dit alles binnen het geradicaliseerde discours van MHD: “de bladzijde van 

de geschiedenis moet omgedraaid worden.” 

De transitie en het eropvolgende elitepact hadden als gevolg dat de brasilidade excludente op 

alle vlakken was ingezet, en won. De conservatieve regering van Sarney bracht weinig 

verandering. Een van de erfenissen van de dictatuur, ook nu nog, is een cultuur van 

straffeloosheid en willekeurig geweld die daarbij ook sociaal aanvaard is. Ook heerste een 

antimensenrechtendiscours dat “privileges aan bandieten” wilde geven. De conjunctuur zat de 

opvolgers van de amnestiebewegingen dus niet mee. Zij waren links, sektarisch, revanchisten 

en werden door middel van het MHD tot een levende anachronie bestempeld.  

Met Cardoso kwam er verandering. Er werd op alle vlakken ingezet op een verbetering van 

het imago van mensenrechten en de eerste nationale officiële erkenning kwam in de vorm van 

reparaties. Niet iedereen aanvaardde echter het geld en sommige slachtoffers hadden het 

gevoel dat de regering hen afkocht. Toch was het de eerste officiële erkenning van de staat en 

wees het op een algemene mentaliteitswijziging. De militairen beseften dit al te goed. In 1995 

werd de strijd om het geheugen eigenlijk gewonnen door de familiares. Dit omdat het 

consensusgeheugen van de meerderheid nu de andere zijde koos. Het leger zal echter tot nu 

telkens negationistisch blijven volhouden aan hun versie van de feiten en hun geheugen. Wat 

betekent dat de wortels van de ideologie van de nationale veiligheidsdoctrine en het nieuwe 

professionalisme diep zitten. De slachtoffers en families zijn echter niet tevreden. Het 

onherroepelijke blijft roepen om zij die vermist zijn. In 2007 komt het rapport “Recht op 

Waarheid en herinnering” uit, de finale bevestiging van de lang genegeerde pijn van de 

slachtoffers. Ook zijn er ondertussen positieve stappen gezet naar de opening van de 

archieven en zelf de bestraffing van de daders lijkt niet meer totaal onwaarschijnlijk. Het 

onherroepelijke blijkt door haar ultieme aanwezigheid misschien toch in staat om de 

“onomkeerbaar omgekeerde” misdaden om te keren. Misschien kunnen de doden dan rusten.  

Het onherroepelijke zelf spookt echter verder in Brazilië, in de naam van de vele verdwenen 

lichamen van straatkinderen, arme jonge criminelen, favellabewoners en landloze boeren. 
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Gelukkig zijn er zij die blijven strijden: Por que não esqueca. Porque nunca se aconteça.
645

 

(Zodat het niet vergeten wordt. Zodat het nooit meer gebeurt.) 
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