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Direitos Humanos e o cumprimento das leis. 
O Direito à verdade e à justiça
Ruth Cavalcante 
Michele Camelo

Objetivos
•	 Propiciar a reflexão sobre o Direito à justiça e à verdade a partir de diferentes 

relatos, diferentes informações sobre a realidade social e política, e sua relação 
com os Direitos Humanos; e

•	 Compreender as relações entre os Direitos Humanos e o cumprimento das leis.

O que é a História? Será simplesmente um relato “oficial” do que acontece 
em nossa sociedade, em nosso país, em nossa civilização? Ou é também a nossa 
história, o relato de nossa participação, de nossa visão, de nossos sentimentos em 
relação ao que acontece em nossa sociedade? 

É importante termos a noção de que a História é contada por homens e mulhe-
res que pesquisam, questionam, estudam, ouvem pessoas, leem jornais, livros, veem 
filmes e têm diferentes visões políticas sobre a vida de indivíduos, comunidades, cida-
des. Por esta diversidade de “contadores” e dos recursos que possuem, podemos en-
contrar várias formas e até várias versões para os mesmos fatos. E isso é fundamental, 
pois nos amplia o entendimento e o discernimento sobre o que acontece.

Neste fascículo vamos abordar o tema Direito à verdade e à justiça por diferen-
tes ângulos. Você é convidado a “escutar” uma história de uma professora – Ruth Ca-
valcante -, lembrando sua juventude, quando viveu intensamente os anos da ditatura 
não só em nosso país, mas em outros, por ter sido exilada política. Apresentaremos 
a prática de um grupo de jovens – Aparecidos Políticos -, que nos leva a conhecer e 
preservar a história por meio da linguagem artística, cultural, com muita criatividade e 
irreverência. Também ouviremos a opinião sobre algumas ações do Estado, na fala de 
outra jovem, Michele Camelo, coordenadora especial de Políticas Públicas dos Direi-
tos Humanos do Estado do Ceará, uma instituição nascida da necessidade de o gover-
no dar respostas às demandas sociais de evolução e afirmação dos Direitos Humanos.

Rosamaria de Medeiros Arnt

Movimento de abertura política e ditaduras na América Latina e 
no Brasil
Ruth Cavalcante

Na década de 1960, o mundo ocidental vivia um enorme processo de transforma-
ção em todos os âmbitos: sociais, políticos, de descobertas científicas e de expressão 
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artística. Mudanças de valores, costumes e atitudes. No Brasil, tudo tinha o adjetivo 
de “novo“: construir um novo mundo, cinema novo, bossa nova etc. Era uma nova 
geração que vivia intensamente. A vida tinha muito sentido. Era um sentimento 
coletivo de participação e desejo de transformação política.

Do ponto de vista da política institucional a realidade era bem outra. Após a 2ª 
Guerra Mundial, o mundo fi cou dividido em dois blocos políticos. Um deles coman-
dado pelos Estados Unidos e o outro pela, então, União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS). Os países latinos americanos, como foram aliados dos Estados 
Unidos durante a guerra, permaneceram sob seu comando e total controle por meio 
de programas chamados de cooperação, com hegemonia em toda essa região.

A Revolução Cubana, de 1959, com apoio da URSS, veio na contramão desse 
controle na América Latina. Foi um sinal para os Estados Unidos 
tornarem a sua política externa mais controladora ainda. O re-
sultado foi o Departamento de Estado norte-americano passar a 
fi nanciar e apoiar os golpes militares neste continente. Portanto, 
não é coincidência a sequência de golpes no cone sul.

Brasil, 1964
No Brasil, aconteceu o golpe de Estado em 1964. Na Argentina, 
em 1966 e 1976. No Uruguai e Chile em 1973. No Paraguai, 
muito anterior a todos os demais, em 1954. A marca comum a es-
ses países era a repressão à liberdade de expressão, aos opositores 
no plano político e partidário e à liberdade de imprensa. 

No nosso caso, o país vivia uma grande efervescência social 
em todos os segmentos da sociedade. O governo do presidente 
João Goulart tinha um projeto de Brasil com reformas de base, 
inclusive distribuição de terras entre agricultores que trabalha-
vam para o seu sustento. Esse projeto era apoiado por grande par-
te da nação brasileira, mas não agradava aos Estados Unidos e, 
consequentemente, aos que detinham o poder econômico local. 
Estes se aliaram aos militares e deram o golpe de Estado em 31 de março de 1964. 
Enquanto os militares estavam no poder, o Congresso Nacional era constantemente 
ameaçado e foi fechado algumas vezes.

Durante os 21 anos de regime autoritário no Brasil, a sociedade brasileira nunca 
deixou de manifestar o seu sentimento de oposição. Particularmente a juventude, por 
meio do movimento estudantil, com grandes passeatas e realização de congressos de 
entidades estudantis denunciava o estado autoritário pelo o qual nosso país passava.

O evento de maior relevância do movimento estudantil aconteceu em outu-
bro de 1968, no 30° Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), que já atuava 
na semiclandestinidade e seria realizado em São Paulo, na pequena cidade de Ibiú-
na, para onde convergiram as lideranças estudantis do país inteiro.
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Ao amanhecer do segundo dia, o evento foi interrompido com a chegada de 
um verdadeiro batalhão da polícia prendendo cerca de oitocentos estudantes. Todos 
foram deslocados para o presídio que, paradoxalmente, se chamava Presídio Tira-
dentes, na capital paulista, onde permaneceram por cerca de uma semana. Essa pri-
são em massa causou uma verdadeira ebulição em todas as universidades brasileiras 
e demais setores que se manifestaram exigindo a liberdade dos estudantes.

Muitos foram devolvidos para seus locais de origem, mas com prisão preven-
tiva e enquadrados em um dispositivo específico para reprimir a oposição política e 
qualquer atividade crítica nas universidades. Um decreto, de número 477, autoriza-
va o desligamento não só de estudantes, mas também de professores e funcionários 
considerados subversivos pelo regime. 

Foram atingidas também igrejas, sindicatos de trabalhadores em constantes 
estados de suspensão de suas atividades e segmentos da vida cultural brasileira que 
exigia a liberdade de criação, pois atuavam sob censura. Muitos expoentes intelec-
tuais, artísticos, operários e camponeses foram levados à prisão e/ou exílio e outros 
passaram a viver na clandestinidade. Muitos foram mortos e até hoje são dados 
como desaparecidos.

Existem relatos de tortura documentados em livros e outros meios de divul-
gação. Essa prática era utilizada como mecanismo de controle dos militantes de 
partidos políticos ou de pessoas independentes que eram levados à prisão. Usada 
também como forma de extrair confissões, e considerada, por diversas convenções 
de Direitos Humanos internacionais, crime contra a humanidade, ferindo a digni-
dade da pessoa humana.

Destacamos neste relato o caso de um jovem frade dominicano, nascido em 
Fortaleza, que se tornou mundialmente conhecido como um mártir e uma referên-
cia desses momentos de dor e sofrimento vividos em nosso país.

Frei Tito de Alencar: resistência e dignidade

Falamos de Frei Tito de Alencar, nascido em 14/09/1945 em uma famí-
lia tipicamente cearense, numerosa e afetuosa. A sua formação cristã logo o 
direcionou à escolha da  divulgação do evangelho comprometida socialmente 
com o povo oprimido. Na sua missão, foi militante da Ação Católica Estudantil 
e dirigente regional da Juventude Estudantil Católica (JEC). Passou por algumas 
capitais do Nordeste até chegar ao convento dos dominicanos em Perdizes, São 
Paulo, encontrando aí um grupo de dominicanos engajado na luta.

Nesta capital, manteve forte ligação com o movimento estudantil, um dos 
setores da sociedade civil que expressava e denunciava constantemente os 
desmandos do regime militar. Frei Tito fez parte da comissão que organizou o 
30º Congresso da UNE, já então proibida de atuar. Conseguiu com um amigo o 
sítio para abrigar os congressistas na cidade de Ibiúna. Preso com os congressis-
tas, não foi identificado como religioso e foi solto com os demais.
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Porém, no dia 4 de novembro de 1969, a polícia invadiu o convento dos 
dominicanos e prendeu vários frades, entre eles Frei Tito, sob a alegação de 
conivência com os “jovens subversivos”, como a polícia denominava aos que se 
opunham ao regime militar. 

Na prisão ele passou a ser barbaramente torturado. Ainda assim teve co-
ragem de escrever um documento que circulou pelo mundo afora denunciando 
os maus-tratos nas prisões do Brasil. Esse documento tornou-se um símbolo 
da luta pelos Direitos Humanos. Segundo Frei Betto (2001): “apesar de tudo 
estávamos orgulhosos da coragem do Tito. Ele parecia feito de luz: seus olhos 
miúdos irradiavam alegria, o moral revelava-se alto e seu silêncio traduzia paz. 
Como todos os prisioneiros que não cedem às torturas, estava repleto de força 
que exprimia modéstia e dignidade” (p. 268).

No ano seguinte foi deportado para o Chile e em seguida 
para a Europa. Mas ele vivia uma eterna angústia e uma sen-
sação constante de estar sendo perseguido. Eram as sequelas 
das torturas físicas e psicológicas. Embora tivesse passado por 
tratamento psiquiátrico, as marcas eram profundas, e como seu 
torturador lhe prometera “sua alma estava quebrada por den-
tro‘’. Por mais que orasse, meditasse, estudasse, trabalhasse no 
campo, não conseguia juntar seus pedaços. Em 10 de fevereiro 
de 1974, aos 29 anos, foi encontrado pendurado em uma ár-
vore. Cessou sua agonia. Nem a igreja considerou suicídio. Ele 
apenas foi vítima de profundo desrespeito com a dignidade 
humana. Morreu em nome da vida, da liberdade. Como ele afi r-
mou: “prefi ro morrer do que perder a vida”.

No cemitério dominicano de Sainte Marie de La Tourett foi 
inscrito no seu túmulo: “Frei da província do Brasil, encarcerado, 
torturado, banido, atormentado até a morte, por ter proclamado 
o evangelho, lutando pela libertação de seus irmãos. Tito des-
cansou nesta terra estrangeira. ‘Digo-vos que, se os discípulos 
se calaram, as pedras clamaram’ (Lucas 19,40)”.

Em março de 1983, a pedido da família, seu corpo chegou 
ao Brasil onde teve calorosa acolhida numa celebração presidi-
da pelo então cardeal de São Paulo, D. Paulo Evaristo Arns. Em seguida veio para 
o Ceará, onde repousa. A legenda original foi mantida, substituindo-se o fi nal: 
“Tito hoje descansa junto ao seu povo”.

Ele se expressava muitas vezes através da poesia, como nesse trecho, de 
1972, época do seu exílio na França:

“(...) Nos dias primaveris, colherei fl ores 
Para meu jardim da saudade.
Assim, exterminarei a lembrança de um passado sombrio.”
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De muitas formas a sua vida já foi fonte de inspiração através de livros, 
teatro, cinema e publicações diversas. Você pode conhecer essa história com 
mais detalhes, através das várias instituições que homenageam Frei Tito:

• Adital: Agência de Informação Frei Tito para América Latina.
• Escritório Frei Tito de Alencar: Direitos Humanos e assessoria jurídica po-

pular na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.
• Escuta: Espaço Cultural Tito de Alencar em Fortaleza.
• Escola de Ensino Fundamental Frei Tito de Alencar (Fortaleza)
• CEPE: Centro Ecumênico de Publicações e Estudos Frei Tito de Alencar 

Lima, São Paulo
• Memorial Frei Tito, Museu do Ceará (Rua São Paulo, 51, Centro, Fortaleza-CE)

Participação e defesa da liberdade

Eram muitas as organizações de apoio na sociedade que desaprovavam a injustiça no 
campo e nas cidades. Os operários, intelectuais, religiosos, artistas, mães, esposas, 
noivas, filhas e irmãs aderiram à causa da libertação, denunciando a  repressão e a 
tortura. Os artistas, usando códigos e metáforas, continuavam suas canções de pro-
testos como: O bêbado e a equilibrista (1979), de João Bosco e Aldir Blanc; Prá não dizer 
que não falei de flores (1968), de Geraldo Vandré; Cálice (1973), de Chico Buarque e 
Gilberto Gil; Apesar de Você (1970), de Chico Buarque; as tirinhas para o jornal do car-
tunista Henfil; romances como Incidente em Antares (1971), de Érico Verissimo; peças 
teatrais como O rei da vela (1933), de Oswald de Andrade (representada  pela primei-
ra vez em 1967 e que teve o teatro invadido e seus artistas presos), dentre outros. 

Movimento feminino e anistia

As mulheres tiveram papel fundamental entre os grupos que se organizaram em defesa 
da liberdade em nosso país. Foram particularmente humilhadas e difamadas, vítimas tam-
bém do machismo de parte dos torturadores. Algumas tiveram filhos na prisão. Muitas 
ficaram com sequelas físicas e psíquicas, vivendo clandestinas em sua própria terra.

Várias mulheres que estiveram nos movimentos sociais de libertação, clandes-
tinas ou exiladas, continuam hoje participando política e socialmente, sustentando 
projetos coletivos de direitos humanos e valorização da vida, com enfoque liber-
tador. Mantêm a altivez por terem ajudado a reestabelecer a democracia em nosso 
país, conscientes de que plantaram sementes que hoje já dão alguns frutos. Desta-
camos como uma mudança nos rumos democráticos: a eleição de um operário para 
presidente, e de uma mulher, ex-presa política, a primeira na história do nosso país.

O Movimento Feminino pela Anistia, depois Comitê Brasileiro pela Anistia, se impôs 
como uma decisão política que se pronunciava pública e organizadamente contra 
os civis e militares no poder ditatorial, exigindo no seu programa: libertação ime-
diata de todos os presos políticos; a volta de todos os exilados, banidos e cassados; 
reintegração política, social e profissional dos funcionários públicos ou privados 
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demitidos por motivos políticos; fi m radical e absoluto da tortura; revogação da lei 
de segurança nacional; e o desmantelamento do aparato repressivo.

Esse movimento foi fundamental para pressionar o governo de então a pro-
mulgar a Lei da Anistia que concedia perdão aos perseguidos políticos, embora a 
mesma lei concedesse perdão também aos militares envolvidos em violações dos 
Direitos Humanos. Já na Argentina e Chile a lei defi nia mais claramente quem 
eram os benefi ciados entre perseguidores e perseguidos. Somente alguns anos de-
pois, em 1985, foi iniciada aqui no Brasil a transferência do poder para os civis.

A história de um povo precisa ser transmitida de geração a geração, 
não sendo admitido o silêncio nem o esquecimento sob risco de compro-
meter a formação da identidade do país e a verdadeira cidadania.

Posturas de corajosos e humanistas brasileiros fi carão no coração e na memó-
ria de todos aqueles que clamam por justiça e defendem os direitos humanos com 
o espírito de convivência pacífi ca, mesmo considerando as diversidades ideológicas.

Nós construímos o presente e o futuro orientados por experiências do passado

Aqui no Ceará foi criada a Comissão Especial de Anistia Vanda Sidou, no 
governo de Lúcio Alcântara, composta por representantes de órgãos 
da administração pública e da sociedade civil. Essa comissão revelou 
aspectos de uma importante fase da história da memória política do 
nosso estado que poucos sabiam.

Em parte, o desconhecimento se deve ao medo que assombrava 
às pessoas, pois todos estavam sujeitos à perda do emprego, à prisão 
e até à morte. O nome da Comissão homenagea uma advogada que 
foi fundamental na defesa de presos políticos do Nordeste. Muitas 
vezes atuava sem cobrar honorários, quando seus clientes tinham di-
fi culdades fi nanceiras. Um dos objetivos desta comissão é conservar 
viva a memória de um passado ainda tão recente, mas que vai sendo 
esquecido e torna-se desconhecido das novas gerações.

Foi criada também a Associação 64/68 - Anistia, que conta com 
um vasto acervo documental, aberto ao público, para pesquisa. Os 
associados são anistiados, ex-presos políticos e todas as pessoas que 
foram perseguidas. Objetiva “lembrar para não esquecer”, evocando 
a difícil relação entre memória e esquecimento. Faz um esforço co-
letivo em favor de preservação da memória de um dos períodos mais 
difíceis da história da república brasileira.

Abrir os arquivos da época da ditadura é uma atitude de justiça histórica sem 
julgamento das escolhas políticas e ideológicas dos militantes. Precisamos esclarecer 
as mortes e desaparecimentos por motivação política para efetuar o julgamento dos 
responsáveis. Não podemos separar a memória da história.
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Plano Nacional de Direitos Humanos e a Comissão da Verdade
Ruth Cavalcante

Foi lançada pela presidência da República, em agosto de 2007, a “Comissão da Ver-
dade” no âmbito do Programa Nacional dos Direitos Humanos (PNDH-3). Esta Co-
missão tinha como objetivo o aprofundamento das histórias de vida das vítimas da 
resistência à ditadura militar.

Somente em 2011 a presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei que institui a 
“Comissão Nacional da Verdade” que está investigando violações de Direitos Hu-
manos ocorridos entre 1946 e 1988 em nosso país. Essa comissão terá direito de 

consultar todos os arquivos do poder público sobre esse período, 
assim como convocar vítimas ou acusados para prestarem depoi-
mentos sobre violações de direitos humanos.

A sua instauração foi apoiada por muitos setores da socieda-
de civil brasileira, como juízes, engenheiros, educadores, artistas, 
intelectuais, operários, sindicatos e organizações comunitárias. Di-
versos segmentos estão instaurando suas próprias “Comissões da 
Verdade”, como os jornalistas, a UNE e assembleias legislativas de 
alguns estados. Cada categoria deverá encaminhar um relatório de 
suas atividades para a Comissão Nacional concluir um relatório fi -
nal. Existem também os que são contrários, temendo abrir feridas e 
sequelas de ambos os lados.

O Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH), de maio de 
2010, está já na sua terceira edição. Surgiu como uma recomendação 
da Conferência de Viena, que fi rmou acordo sobre a importância de os 
Direitos Humanos passarem a compor o conteúdo programático da 
ação dos Estados Nacionais como uma verdadeira política de Estado. 
Um de seus eixos orientadores é o “Direito à Memória e à Verdade”:

As violações sistemáticas dos Direitos Humanos pelo estado durante o re-
gime ditatorial são desconhecidas pela maioria da população e em especial 
pelos jovens. A radiografi a dos atingidos pela repressão política ainda está 
longe de ser concluída, mas calcula-se que pelo menos 50 mil pessoas foram 
presas somente nos primeiros meses de 1964; cerca de 20 mil foram sub-
metidos a torturas e cerca de quatrocentos cidadãos foram mortos ou estão 
desaparecidos. Ocorreram milhares de prisões políticas não registradas, 130 
banimentos, 4862 cassações de mandatos políticos, uma cifra incalculável 
de exílios e refugiados políticos (SEDH, 2010, p. 211)

Entre seus objetivos encontramos:

Desenvolver programas e ações educativas, inclusive a produção de ma-
terial didático-pedagógico para ser utilizado pelos sistemas de educação 
básica e superior sobre graves violações de Direitos Humanos ocorridos 
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no período fi xado no art. 8° do ato das disposições constitucionais tran-
sitórias da Constituição de 1988 (Idem, p. 216).

Desta forma, o governo brasileiro assume, pela primeira vez na história, a 
responsabilidade por atos ilícitos durante o regime militar, incluindo torturas, se-
questros, prisões e assassinatos. Estamos, com isso, ajudando a restaurar um pouco 
da história política do Brasil.

Precisamos brindar as gerações futuras com as informações legítimas de nos-
sa história, com refl exões em favor da democracia, liberdade e direitos humanos. 
Permitir que toda a sociedade conheça  e compreenda tais atos, hoje, dentro de um 
novo contexto social e político.

A memória é um bem público que se encontra na base do processo de cons-
trução da identidade social, política e cultural de um país. A escola, em geral, e, 
principalmente, a escola pública, necessita promover refl exões sobre este período 
sombrio de nossa história, assim como as associações, sindicatos, rá-
dios e jornais.

A Anistia Política, sancionada em agosto de 1979, possibilitou 
o retorno à vida normal de muitos dos brasileiros que foram presos, 
exilados, banidos, caçados, tornados clandestinos ou perseguidos sob 
várias formas. Foi um passo muito importante do reencontro do Bra-
sil com as liberdades democráticas.

É dever de todos manter viva a nossa memória histórica e política. A 
anistia marcou a passagem de um período autoritário para uma emergente 
democracia. É considerado um marco na luta da sociedade brasileira. Uma 
luta que deve continuar através do resgate e preservação da memória.

Essas lutas e memórias constituem parte da identidade nacional 
brasileira, estimulam a tolerância, a esperança de quantos acreditam em 
uma vida em harmonia. Estimulam o respeito às diversas formas de ver 
e viver no mundo gerando uma cultura de paz. 

Após lermos o texto da autora, percebemos a importância da 
memória para a conservação da identidade de uma nação e acompa-
nhamos relatos que nos dizem de fatos que aconteceram durante a di-
tadura em nosso país. Conhecemos um pouco mais sobre a “Comissão da Verdade” 
e seu destaque no cenário nacional. Você sabia que há muitos outros movimentos e 
grupos que se organizam para manifestar suas ideias e ideais, para preservar a história, 
a cultura, resgatar acontecimentos, experiências?

Entre eles, aqui no Ceará, encontramos, além da citada Associação 64-68, os 
Aparecidos Políticos, que enriquecem este fascículo contando um pouco de suas ações.
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Aparecidos Políticos: arte ativista e justiça de transição

Depois de décadas do maior período de regime militar da história do Bra-
sil – a Ditadura Civil-Militar de 1964-1985 – vivemos ainda sob os permanentes 
resquícios do que foi esse momento de cerceamento de liberdades, torturas, de-
saparecimentos e assassinatos. Mesmo com a aprovação da “Comissão Nacional 
da Verdade” (CNV), em 2012, internacional e nacionalmente, nosso país caminha 
bastante aquém das discussões em torno da justiça de transição. Prova disso foi a 
condenação do Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organi-
zação dos Estados Americanos (OEA) pela falta de apuração dos casos relacionados 
à Guerrilha do Araguaia e a triste marca de 300 mortos e desaparecidos políticos. 

Como alerta uma avaliação da CNV elaborada por movimentos sociais, o 
número de militares chamados para depor até agora é irrisório. Há indicações 
de que documentos continuam, de maneira ilegal e antidemocrática, a ser so-
negados à CNV; não se avançou na identificação de restos mortais de pessoas 
assassinadas pela Ditadura, nem dos locais onde se encontram os corpos dos 
desaparecidos, assim como não se produziu novidades na investigação de ca-
sos como da Guerrilha do Araguaia, do atentado ao Riocentro e do Parasar. 

Foi com a proposta de relacionar arte e política, com foco no direito à 
memória, justiça e verdade, partindo do pressuposto de que a arte é, sobretudo, 
política, que surgiu, em Fortaleza, o Coletivo Aparecidos Políticos, em 2010, em 
meio ao processo de reconhecimento dos restos mortais do cearense Bergson 
Gurjão Farias, assassinado durante a Guerrilha do Araguaia.

Quando o assunto é arte e política, sabe-se que há, na história, diversos 
exemplos de artistas que se apropriaram das possibilidades da arte para criar 
obras que denunciem uma situação de injustiça, descobrindo novas maneiras 
de estar no mundo, ou possibilidades de estetizar a política ou politizar a 
estética. Durante a Ditadura Militar, manifestações e movimentos artísticos 
relacionados à resistência foram severamente censurados. Esses artistas e 
movimentos formaram uma linha de frente de combate, junto à luta armada, 
aos torturadores e aos assassinos do regime militar.

O Coletivo assumiu a estratégia de transformação física e simbólica do 
uso da cidade, através de intervenções urbanas, pautadas no rebatismo social 
de espaços públicos que homenageam ditadores e torturadores, resgatando o 
direito à memória por trás da história reproduzida, ainda que sob a égide do 
Estado Democrático de Direito.

Um cineasta argentino chamado Fernando Birri define a utopia como o 
horizonte. Aproximando-nos dois passos, o horizonte se afasta dois passos; 
aproximando-nos dez, ele se distancia mais dez. E quando nos perguntamos 
para que serve a utopia se jamais a alcançaremos, Birri diz: ela serve para isso – 
para que não deixemos de caminhar.
Contato: E-mail: aparecidospoliticos@gmail.com / Website: www.aparecidospoliticos.com.br
Aparecidos Políticos: Alexandre Mourão / Marcos Venícius / Monyque Barreto /

Solange Pitombeira / Stella Maris
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O movimento da sociedade no sentido de estar em consonância com a Decla-
ração Universal dos Direitos Humanos e com o que está em nossa Constituição, bem 
como a necessidade de conhecer, interpretar e contar a história de nosso país e 
reparar possíveis distorções faz com que o Estado Democrático de Direito crie ins-
tituições que conduzam estas políticas. 

Neste contexto, surge no estado do Ceará a Coordenadoria Especial de Políticas 
Públicas dos Direitos Humanos, que tem desenvolvido várias iniciativas neste sentido. 
Assim teremos a oportunidade de refletir sobre Direitos Humanos e as leis, bus-
cando respostas à pergunta: como cumprir as leis sem ferir os Direitos Humanos?

Direitos Humanos e o cumprimento das leis. O Direito à verdade 
e à justiça.
Michele Cândido Camelo

O que nos vem em mente quando ouvimos a expressão “Direitos Humanos”? 
Quais Direitos Humanos conhecemos? Quais desses direitos são violados? Em al-
guns espaços, os direitos humanos seriam retratados como condição inerente à pes-
soa, relacionando-os com o direito à vida, à liberdade, à saúde, à educação, ao lazer, 
etc. Em outras conjunturas, esse conceito é relacionado negativamente à ideia de 
que existem para defender os que estão à margem da lei, seguido do lugar-comum 
constantemente difundido pelos inúmeros programas policiais: “Direitos Huma-
nos só servem para defender bandidos”.

Para início de conversa, partiremos da ideia de que os Direitos Humanos nas-
cem quando devem e podem nascer, e, uma vez existentes, não há que se falar em 
regressão. Tais direitos não são dados ao bel prazer dos governos, sejam eles ditadu-
ras ou democracias, porém, são construídos, uma invenção humana, em constante 
processo de construção e reconstrução.

Nesse sentido, vale perguntar:
•	 Como os Direitos Humanos chegam ao nosso cotidiano?
•	 O que fazer quando uma norma de Direitos Humanos é descumprida?
•	 Como aplicar tais normas?
•	 Como reparar os danos sofridos por atos de descumprimento e viola-

ção desses direitos?
Estas perguntas não são simples. Para exemplificar, trago uma situação discu-

tida no ano passado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a quem cabe decidir, em 
última instância, se e como as normas que tratam dos direitos humanos devem ser 
aplicadas: o aborto de feto anencéfalo. 

De um lado está a dignidade da mulher que, ciente de que, após o transcurso 
dos nove meses gestacionais, seu filho ou filha, irá nascer e, logo após, morrer. Seria 
legítimo obrigá-la a levar a termo uma gestação que lhe trará tanto sofrimento? Por 
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outro lado, existe o direito humano à vida do feto. Seria legítimo interromper sua 
formação sob a justificativa de que terá óbito precoce? 

Seria fácil decidir uma situação como esta analisando apenas o que diz o orde-
namento jurídico pátrio, especialmente o Código Penal, que reza ser crime contra a 
vida provocar aborto em si ou consentir que alguém o faça, mas aqui nos deparamos 
com dois princípios maiores dos Direitos Humanos, que são a dignidade da pes-
soa humana e o direito à vida. Como conciliar? Nesta situação o STF entendeu 
não se tratar de aborto o ato cometido pela gestante de interromper a gestação quan-
do houver diagnóstico de anencefalia.

Deste exemplo tiramos dois temas muito importantes na compreensão do 
funcionamento dos Direitos Humanos em nosso cotidiano, quais sejam:

•	Como cumprir as normas pátrias sem ferir os Direitos Humanos?
•	O que fazer quando as normas dos Direitos Humanos parecem colidir entre si?

É possível que a maioria das pessoas, se perguntadas sobre o que seria o Direito, 
associe imediatamente à lei, o que é um engano. “O direito autêntico e global não pode 
ser isolado em campos de concentração legislativa, pois indica os princípios e normas 
libertadores, considerando a lei um simples acidente no processo jurídico, o que pode, 
ou não, transportar as melhores conquistas”, como explica Roberto Lyra Filho.

Nem sempre as leis são produtos dos anseios sociais, ou porque traduzem va-
lores de uma minoria que representa interesses econômicos diversos da necessidade 
social, ou porque “não pega”, na linguagem popular.

Houve um tempo em que a lei era a principal fonte do Direito, e, em nome da 
lei, foram justificadas as maiores violações dos Direitos Humanos. A história políti-
ca de nosso país é exemplo disso, senão vejamos: “a democracia direta é um direito 
humano de quarta dimensão”, na acepção do jurista Paulo Bonavides.

A cidadania ativa, instrumentalizada pelo direito de votar e eleger represen-
tantes políticos, durante alguns momentos históricos do Brasil foi restrita, seja para 
uma classe e gênero, como no Brasil Império e República Velha, seja durante o Gol-
pe Militar de 1964, ocasião em que os direitos políticos e a liberdade de expressão 
foram cerceados mediante fortíssima repressão, censura, prisões, desaparecimento 
e assassinatos de milhares de opositores ao regime, representando, assim, retrocesso 
nas conquistas por direitos civis, sociais e políticos.

Curioso observar que o Brasil, embora também vivenciando a experiência da 
ditadura militar, torna-se signatário, em 1966, do Pacto Internacional dos Direitos Civis 
e Políticos e do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos e Sociais. Apesar da assinatura 
de tais documentos, o tema dos Direitos Humanos no Brasil ganhará maior evi-
dência em agendas públicas ou ações populares a partir das lutas e movimentos de 
oposição ao regime ditatorial. Isso demonstra, claramente, que o direito vivido pode 
não coincidir com o direito posto.

Constatadas as limitações das leis, que, obviamente não conseguem prever to-
dos os possíveis acontecimentos, até porque, como percebeu o jurista Miguel Reale, 



Direitos Humanos e Geração de Paz173

para que exista positivação do Direito, é necessário que ocorra um fato, a este fato seja 
atribuído um valor pela sociedade e, após, surja a norma que regulamente tal situação. 

De forma que não é possível que as leis consigam prever todas as situações valoradas 
pela sociedade. Com o advento do Estado Social, os princípios tornaram-se os grandes 
atores dos debates jurídicos, ou melhor, dos debates sobre os confl itos vividos pelas pessoas. 

Inicialmente os princípios eram considerados “válvulas de escape”, para que 
os juízes pudessem decidir quando a lei fosse omissa. Hoje, muito mais que isso, 
os princípios, especialmente os princípios que tratam dos Direitos Humanos, são 
normas de observância obrigatória, devendo sempre ser observadas, de forma que 
juízes, promotores, defensores e advogados não são máquinas que somente aplicam 
leis, mas operadores do Direito que compreendem um sistema normativo.

Como já dito em fascículo anterior, os princípios de Direitos Humanos são su-
periores hierarquicamente a qualquer norma que exista em nosso país. Isso porque a 
Constituição Federal deixou claro que as normas internacionais que versem sobre Di-
reitos Humanos e forem aprovadas por nosso parlamento, ingressam 
em nosso ordenamento com o mesmo status de norma constitucional, 
ou seja, com a máxima autoridade.

Agora temos como responder a primeira indagação: como 
cumprir as leis sem ferir os Direitos Humanos?

A resposta é: as normas devem estar sempre em consonância com os 
Direitos Humanos, de forma que as interpretações devem ser direcionadas 
neste olhar. Isso porque a luta pelos Direitos Humanos, ou seja, para que 
cada um obtenha e usufrua de sua própria felicidade, é a busca da educação, 
saúde, segurança, cultura, lazer; é a busca para igualar o ponto de partida;  
que ninguém seja melhor ou pior pela cor da pele, gênero, orientação sexu-
al, crença religiosa (ou ausência dela), condição econômica, etc.

Na prática, entretanto, a igualdade incomoda muito. Impor-
tante observar, também, que uma das características dos direitos hu-
manos é a sua indivisibilidade: “é preciso importar-se com o fogo no 
telhado do vizinho nem que seja para proteger o seu”, de modo que, 
quando os Direitos Humanos se voltam à defesa de um sistema pe-
nitenciário humanizado ou de um julgamento criminal justo ou no 
combate à tortura, não se trata simplesmente de “defender bandido”, mas da defesa 
dos próprios interesses de quem os critica. A infelicidade do outro repercute em mim 
e os danos da pobreza transcendem o pobre, mas nem todos percebem esta realidade.

Assim, mesmo quando não parece interessar o debate, é possível a existência 
de um resultado amplo. Por exemplo, no Brasil é crime saber que está com HIV 
e manter relações sexuais com outrem, sem fazer uso de preservativo. Esta norma 
viola algum Direito Humano? Segundo o fi lósofo Warat, é preciso sentir o senti-
mento para compreensão do outro. Então, farei a pergunta de outra forma: se você 
está com HIV, mas não tem certeza e tem receio em receber o diagnóstico, no en-
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tanto, mantém relações sexuais com outras pessoas, sabendo que será crime conti-
nuar mantendo relações sexuais sem preservativo, fará o teste? 

A criminalização desencoraja a realização do teste, seja por uma postura ego-
ísta, seja por desconhecimento. Isso gera um aumento do número de pessoas in-
fectadas, portanto, há necessidade de verba dos tributos pagos para os gastos em 
geral decorrentes do tratamento médico, o que reduz verba para outras demandas 
igualmente necessárias. Agora pergunto: isso interessa?

Este tema interessa a todos, ou deveria interessar, e é exatamente porque os 
Direitos Humanos tratam da busca para que cada um obtenha e usufrua de sua pró-
pria felicidade, que sua interpretação é tão delicada, e as dificuldades podem vir de 
situações corriqueiras, assim como de questões de Estado.

Quando várias famílias estão estabelecidas em determinado espaço, por anos 
a fio, sem qualquer reivindicação de um possível proprietário, de forma que cons-
troem casas, comércios, estabelecem vínculos, e, de repente, aparece alguém, com 
título de propriedade, e postula esse bem, com base no princípio constitucional da 
proteção à propriedade, será que este é merecedor do local? Neste caso, as leis e as 
normas dos Direitos Humanos coincidem ao destacar o direito à moradia e à função 
social da propriedade como prevalecentes.

Mas e quando as normas de Direitos Humanos parecem colidir? É possível abrir 
mão delas? Primeiro, não há que se falar em conflito real, de forma que, como no caso já 
mencionado do aborto de feto anencéfalo, é necessário realizar uma análise da situação 
concreta, para, com razoabilidade, entender qual o direito humano deve prevalecer. 

O que não pode ocorrer é renúncia aos direitos. Assim, com a aprovação da 
proposta de emenda à Constituição Federal de nº. 66/2012, conhecida por PEC das 
Domésticas, mesmo que seja firmado um contrato de trabalho em que a empregada 
doméstica renuncie aos direitos às horas extras, adicional noturno, dentre outros, o 
termo será absolutamente nulo.

Não existe mais trabalho escravo no Brasil desde a Lei Áurea, de 1888, no 
entanto, como sabido, muitas domésticas e babás eram tratadas como verdadeiras 
escravas, de forma que o que esta emenda fez foi igualar a empregada doméstica à 
condição dos demais trabalhadores.

Segundo a Constituição Federal, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fa-
zer alguma coisa senão em virtude de lei. Se já temos uma ideia de como entender as 
leis em um contexto mais amplo de normas nacionais e internacionais dos Direitos 
Humanos, como é que se cumprem as leis?

As políticas afirmativas que recentemente surgiram como pauta política no 
Estado Social, respondem a essa demanda erigida pela nova ordem garantista de 
efetivação de direitos. O Estatuto da Igualdade Racial, o Decreto da Acessibilidade e as re-
soluções e editais estabelecendo cotas raciais e sociais nas universidades e vagas para 
pessoas com deficiência nos concursos públicos objetivam democratizar o acesso 
desses sujeitos de direitos às políticas sociais do Estado.
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Nesse sentido, o jurista italiano Noberto Bobbio já afirmava que o desafio dos 
direitos humanos, no contexto da “Era dos Direitos”, não estava mais no âmbito 
de seus conceitos e amplas classificações, mas, sim, na maneira de como torná-los 
efetivos e reais para a vida das pessoas.

Síntese do fascículo

Neste fascículo, abordamos o Direito à Verdade e à Justiça, relembrando 
acontecimentos dos tempos da ditadura militar em nosso país e desdobra-
mentos recentes, como a Anistia e a criação da “Comissão da Verdade”, que 
investiga violações de Direitos Humanos ocorridos entre 1946 e 1988 no Bra-
sil. Foi destacada a importância do resgate à memória, como forma de legar 
às gerações futuras informações legítimas de nossa história, com reflexões a 
favor da democracia, liberdade e tolerância.

Na expectativa de entrarmos em contato com diferentes olhares, trouxe-
mos a mensagem do grupo Aparecidos Políticos, contando suas histórias.  Neste 
curso estamos sempre buscando diferentes olhares para cada ponto abordado.

Ainda conhecemos mais profundamente questões do Direito, do cumpri-
mento das leis, procurando entender como é possível cumprir as leis sem ferir 
os Direitos Humanos. Vimos que, em última instância, os Direitos Humanos 
tratam da busca para que cada um obtenha e usufrua de sua própria felicidade. 
Por isso sua interpretação é tão delicada e as dificuldades podem vir de situa-
ções corriqueiras, assim como de questões de Estado.

Participar da vida em comunidade é viver intensamente o que nos acon-
tece, é conhecer como o Estado se organiza e como nos organizamos em so-
ciedade. Participar é prerrogativa de cidadãos, de pessoas conscientes de seus 
direitos e deveres perante si mesmos, a sociedade onde vivem e à natureza.

No próximo fascículo, o convite que fazemos para assumirmos o compro-
misso e a responsabilidade pela transformação social e geração da paz.

Atividades
1. O que você sabe sobre o período da ditadura militar no Brasil?
2. Qual o significado da palavra “anistia”, quando e em que condições ela aconte-

ceu no Brasil?
3. Descreva de forma sucinta os objetivos do Plano Nacional de Direitos Huma-

nos e da “Comissão da Verdade”.
4. Você julga que homens e mulheres usufruem dos mesmos Direitos Humanos?
5. O que você acha da PEC das empregadas domésticas?
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