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1 Notas Introdutórias 

 

Indubitavelmente, é na Inglaterra que historicamente se encontram os         

principais documentos relativos aos direitos humanos que são a Magna Carta           

de 1215, a Lei de Habeas Corpus de 1679 e o Bill of Rights de 1689.                

Constata-se assim uma longa tradição na preservação, efetivação e         

concretização dos direitos humanos e fundamentais. 

Contudo, nem mesmo essa longa tradição é capaz de impedir que           

graves violações de Direitos Humanos de responsabilidade do Estado,         

aconteçam, e pior, não sejam devidamente reparadas, impedindo a         

dignificação moral e social da sociedade. 

É o que se verificou no evento histórico que ficou mundialmente           

conhecido como “A Tragédia de Hillsborough”, em que, no ano de 1989, em             

uma partida de futebol, por culpa das autoridades policiais e dos organizadores            

do evento, 96 pessoas perderam a vida e mais de 700 ficaram feridas. 

Ocorre que a verdade, tal qual se conhece hoje, foi durante duas            

décadas sonegada pelo Governo britânico que além de impedir o acesso às            

informações verídicas, manipulou as investigações, impediu a       
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responsabilização dos culpados e não possibilitou a devida reparação aos          

familiares das vítimas da tragédia. 

Somente agora, decorridos mais de 23 anos do fato, graças à pressão            

da sociedade e a uma investigação independente, o governo britânico          

reconheceu a culpa pelo incidente, abrindo a possibilidade de se efetivamente           

“curar a ferida aberta”, dando espaço para a criação de mecanismos interativos            

de busca do verdadeiro aprendizado e da não repetição. 

Assim, tendo a “Tragédia de Hillsborough” como pano de fundo,          

pretende-se discutir nesse ensaio o direito fundamental à informação         

verdadeira e a importância da memória como um móvel para a educação da             

sociedade e fortalecimento da cidadania. 

 

2 A Tragédia de Hillsborough e a manipulação da verdade pelo governo 

 

O futebol tal qual conhecemos hoje tem sua origem no século XIX, na             

Inglaterra com a criação da Football Association que, fundada no ano de 1863,             

criou as regras que constituem a base do desporto na atualidade, e, atualmente             

está consolidado como o esporte mais popular do Reino Unido, movimentando           

o maior número de pessoas e cifrões em dinheiro. 

A liga inglesa é considerada hoje umas das mais bem organizadas, mais            

bem valorizadas no cenário mundial, e, uma das mais seguras, contando com            

alguns dos times mais valiosos do mundo, como por exemplo, os           

popularíssimos Manchester United, Chelsea, Arsenal, Manchester City,       

Liverpool, Tottenham Hotspur e Newcastel United. 

Para se ilustrar isso, toma-se como exemplo Manchester United, que,          

segundo estudos elaborados pela empresa britânica Kanta, publicados pela         

Revista Exame, é o time mais popular do mundo, contando com 659 milhões             

de torcedores. Além disso, segundo o mesmo periódico, foi apontado em 2011,            

segundo ranking da revista Forbes como o clube de futebol mais rentável do             

mundo, com um valor superior a US$ 1,86 bilhão.  3

3 Disponível em:   
exame.abril.com.br/estilo-de-vida/entretenimento/noticias/estudo-manchester-united-tem-659-m
ilhoes-de-torcedores/. Acesso em: 18/11/2012 



Para justificar a grandiosidade dos números do futebol inglês nos dias           

atuais, os especialistas apontam inúmeros e diferentes fatores. Contudo, há          

unanimidade ao identificar a Tragédia de Hillsborough como o evento          

impulsionador das mais importantes e radicais mudanças que conferiram outra          

cara para a cultura esportiva no país, fazendo com que o futebol e outros              

desportos adquirissem o status de eventos de ponta que hoje usufruem no            

país.  

O ano é 1989, e a Inglaterra, sob o comando da Primeira-Ministra            

Margareth Thatcher, experimentava um período conturbado com altos índices         

de desemprego e pobreza e redução significativa do Estado de Bem Estar            

Social. O futebol assistia o auge do hooliganismo com os clubes banidos de             4

todas as competições européias em razão do mau comportamento dos          

torcedores. 

No dia 15 de Abril de 1989, Liverpool e Nothingham Forest se            

enfrentavam pela semifinal da Copa da Inglaterra no Estádio de Hillsborough,           

que, curiosamente, era considerado um dos poucos estádios aptos a receber           

uma partida de futebol importante por possuir alambrado que separava a           

arquibancada do campo. 

Uma perigosa combinação de excesso de torcedores com a imprudência          

dos organizadores do evento e a negligência da segurança pública foram o            

estopim para que a tragédia ocorresse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 O termo Hooliganismo é empregado para descrever o comportamento destrutivo e desregrado             
dos torcedores de futebol. Surgiu e se desenvolveu na Inglaterra e protagonizou dois grandes              
eventos de repercussão mundial: A tragédia de Heysel e a Tragédia de Hilssborough. 



 

 
    (foto: jcasadei.wordpress.com) 

 

Segundo os relatórios oficiais da época, a tragédia aconteceu porque,          

após o início da partida, torcedores com ingresso adquirido não tiveram acesso            

ao estádio forçando a sua entrada e dando início a um tumulto que fez com que                

os torcedores que estavam junto ao alambrado fossem esmagados.   5

A Polícia Inglesa, completamente despreparada, temendo a invasão de         

campo e a briga entre as torcidas rivais, não só não atendeu ao desespero das               

pessoas que forçavam as grades a beira do campo, como formou um cordão             

de isolamento no meio de campo, o que contribuiu ainda mais para a tragédia. 

Além disso, apenas uma das 44 ambulâncias presentes no local foi           

autorizada a prestar socorro às vítimas. O saldo foram 96 mortos, dos quais             

apenas 14 chegaram a ser atendidos pelos hospitais, além de 766 feridos. 

Pressionada pela população e pela imprensa, a então Primeira-Ministra         

Margareth Thatcher, constituiu uma comissão chefiada pelo Lorde Taylor de          

Gosforth, cuja missão era apurar as causas da tragédia e sugerir providências. 

Ocorre que, segundo descobriu-se anos mais tarde, o relatório foi          

completamente manipulado, e a verdade distorcida.  

Ao todo, a polícia local produziu 164 relatórios “oficiais”, dos quais, 116            

foram completamente alterados, pois os comentários desfavoráveis à atuação         

das forças “da ordem” foram sumariamente removidos, de maneira que, na           

época, a versão oficial divulgada pelo governo britânico apontou como          

responsáveis pela tragédia a própria torcida do time inglês Liverpool.  6

Segundo o jornalista Iran Simões, editor chefe da coluna “Futebol Além            

da Mercadoria” a “falsificação teve objetivos claros: responsabilizar pela         

tragédia a torcida do Liverpool; demonizá-la; abrir caminho para um conjunto           

5 Disponível em:   
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radical de transformações que já haviam sido planejadas, mas não eram até            

então viáveis”  7

Por incrível que pareça, a distorção da verdade contou com o apoio de             

um dos principais jornais ingleses, o tablóide sensacionalista “The Sun”, que,           

com uma manchete de capa denominada de “A Verdade”, a pedido da polícia             

local, segundo descobriu-se mais tarde, afirmava textualmente que os próprios          

torcedores haviam sido os grandes culpados pela tragédia, pois teriam forçado           

a entrada, roubado pertences das vítimas, urinado nos “bravos” políciais e           

impedido o devido socorro.  8

Nas palavras do jornalista do Grupo RBS de comunicação, Alexandre          

Perin: 

 
Segundo a tese policial, divulgada amplamente pelo jornal de maior          
circulação no país, a culpa do desastre foi da torcida: torcedores           
roubaram os mortos e moribundos, bêbados causaram o incidente e          
mijaram nos policiais, além de espancar os mesmos quando estes          
estavam fazendo respiração boca-a-boca.  9

 

O efeito disso foi que a população não acreditou na versão “oficial” do             

governo divulgada pelo períodico “The Sun”. Um abaixo assinado com mais de            

140 mil adesões exigia novas investigações as quais foram conduzidas pelo           

“Painel Independente” e apoiada em instituições não governamentais, como         

por exemplo, a Hillsborough Families Support Group. 

A conclusão da nova investigação pode ser resumida nos seguintes          

pontos: 

 
1) Os torcedores do Liverpool foram vítimas, não causadores do          
incidente.  
2) Os torcedores, mortos ou feridos, não causaram a tragédia por           
estarem bêbados. 
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3) Os torcedores tinham ingressos. 
4) A polícia de York alterou 164 documentos e relatórios oficiais          

para incriminar os torcedores. 
5) O relatório original dizia que todas as vítimas morreram antes          
de 15h15min. Porém neste horário, mais de 41 vítimas estavam vivas. 
6) Até 59 vítimas poderiam ter sido salvas se o socorro tivesse           
sido mais adequado, o jogo cancelado antes mesmo de começar. 
7) A polícia foi responsável por não controlar a multidão. 
8) A polícia foi responsável por não paralisar o jogo e atender as            
vítimas que estavam esmagadas e asfixiadas nas grades de         
proteção, a 1 metro O estádio não estava de acordo para um jogo de              
tamanha importância, sua capacidade foi superestimada. Havia       
ocorrido esmagamento naquele mesmo estádio um ano antes,        
também em um jogo contra o Liverpool. 
9) Não havia um plano para desastre de grandes proporções         
implementado no estádio pelas autoridades. 
10) A Polícia de South Yorkshire e um membro importante da          
política local, Irvine Patnick, foram as fontes das matérias         
sensacionalistas do The Sun, então comandado pelo editor Kelvin         
MacKenzie. 
11) Os policiais alteraram os registros no sistema nacional de         
identificação colocando referências a teores alcoólicos nos mortos,        
culpando uma suposta bebedeira. 
12) Os policiais fizeram exames de sangue sem consentimento        
das vítimas fatais. Inclusive das crianças (50% dos mortos eram          
menores de idade, o mais jovem sendo um garoto de 10 anos, primo             
da lenda do Liverpool Steven Gerrard). 
13) Não houve evidências de que os torcedores planejaram para         
chegarem atrasados (e forçarem as entradas), tampouco de que         
roubaram as vítimas. 
14) Após as orquestradas matérias do "The Sun", o Governo fez          
veladas críticas aos torcedores, assim como dirigentes da UEFA,         
incluindo seu presidente. 
15) A Primeira Ministra Margaret Thatcher se omitiu de uma         
posição mais firme e deixou claro que um relatório independente          
culpando a polícia seria um "desastre para a credibilidade da          
instituição".  
16) O Governo enviou os resultados para o Promotor-Geral que         
irá decidir se fará processos, além de autorizar as famílias a           
buscarem seus direitos na justiça.  10

 

O resultado dessas investigações, que foram concluídas em 2011 e          

divulgadas pelo governo inglês somente esse ano, ou seja, depois de 23 anos             

da tragédia, culminou não só com a absolvição das vítimas, que até então eram              

apontadas como os culpados pela tragédia, como gerou um pedido formal de            

10 Disponível em:   
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descupas pelo governo, na pessoa do primeiro ministro David Cameron, e           

ainda, suscitou a abertura de nova investigação policial sobre o caso.   11

Além disso, o jornal Tablóide “The Sun”, que à época dos fatos vendia             

cerca de 200.000 exemplares por dia na cidade de Liverpool, foi boicotado pela             

população, passando a vender não mais do que 12.000 exemplares por dia, e             

viu-se obrigado a publicar nova manchete de capa agora intitulada “A real            

verdade”, além de um pedido formal de desculpas a população.  12

No campo das ações governamentais a tragédia foi a mola propulsora           

para as importantes modificações implementadas no cenário esportivo e que          

contribuíram para que o futebol inglês se tornasse um dos mais importantes no             

mundo. Dentre as principais tranformações destaca-se a redução da         

capacidade de público nos estádios, a restruturação da segurança, a edição de            

leis mais severas para os torcedores delinquentes, a modernização dos          

estádios, a expulsão dos torcedores violentos e a criação de uma liga de             

futebol, a famosa “Premiere League”.  13

Além disso, o dia 15 de abril virou data sagrada em Liverpool. Jogos             

realizados nesse dia são precedidos de inúmeras homenagens (manifestações         

da torcidas, homenagens às vítimas e aos familiares, minutos de silêncio etc).            

Ainda, o clube mantém em seu estádio, o Anfield Park um memorial com o              

nome dos 96 mortos na tragédia e uma “chama” que nunca se apaga em              

alusão ao ocorrido. 

Nos tópicos que seguem ao presente artigo, abordar-se-á a importância          

da memória e o direito à informação verídica e da justiça de transição no caso               

de danos causados por responsabilidade do Estado como é o caso da tragédia             

de Hillsborough.  

 

3 Do direito fundamental a saber 
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http://globoesporte.globo.com/futebol/futebol-internacional/futebol-ingles/noticia/2012/10/policia-
britanica-sera-investigada-por-tragedia-de-hillsborough.html. Acesso em 18/11/2012 
12 Disponível em:   
http://wp.clicrbs.com.br/almanaqueesportivo/2012/09/18/justica-23-anos-depois-tragedia-em-hill
sborough-ainda-abala-liverpool/?topo=2,2,18,,,77. Acesso em 18/11/2012. 
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O Direito à Informação consiste numa das principais características das          

atuais sociedades democráticas, podendo ser considerado como um        

verdadeiro “termômetro do regime democrático”. Esse direito é dotado da          14

característica da imparcialidade e exerce a função social de “contribuir para a            

elaboração do pensamento.”  15

Sobre a importância da informação, Eiras a considera um “direito          

fundamental, do interesse comunitário, constitucionalmente protegido, inerente       

ao funcionamento das sociedades democráticas.”  16

Além de reconhecido nos textos constitucionais, o direito à informação          

encontra-se positivado em inúmeros tratados internacionais, podendo-se citar        

como expoentes a Declaração Universal dos Direitos Humanos , o Pacto          17

Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Convênio Europeu de Direitos            18

Humanos.  19

Há de se ressaltar que o Interesse Público é comumente invocado como            

limitador do direito à informação. Contudo, não se pode admitir que, em nome             

do interesse público, a informação repassada ao cidadão seja inverídica,          

fantasiosa e distorcida, como foi no caso da Tragédia de Hillsborough. 

Como refere Gesta Leal 

 
[...] pode até haver situações em que o Poder Público tenha razões            
de justificação e fundamentação razoáveis para os fins de estabelecer          
ponderadas e proporcionais restrições aos Direitos Fundamentais em        

14 FARIAS, Edilsom Pereira de. Colisão de Direitos. A honra, a intimidade, a vida privada e                
a imagem versus a liberdade expressão e informação. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris,             
1996, p. 128. 
15 GRANDINETTI, Luis Gustavo; CARVALHO, Luis Gustavo. Direito de Informação e           
Liberdade de Expressão.  Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 26. 
16 EIRAS, Agostinho. Segredo de Justiça e Controlo de Dados Pessoais Informatizados.            
Coimbra: Coimbra Editora, 1992, p. 16/17. 
17 Artigo XIX – Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a                  
liberdade de, sem interferências, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e              
idéias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. 
18  Artigo 19 – 1. Ninguém poderá ser molestado por suas opiniões. 
2. Toda pessoa terá o direito à liberdade de expressão; esse direito incluirá a liberdade de                
procurar, receber e difundir informações e idéias de qualquer natureza, independentemente de            
considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, de forma impressa ou artística, ou por              
qualquer meio de sua escolha. 
19 Artigo 10.1. Toda pessoa tem direito à liberdade de expressão. Este direito compreende a               
liberdade de opinião e a liberdade de receber ou de comunicar informações ou idéias sem que                
possa haver ingerência de autoridades públicas e sem consideração de fronteiras. 



nome da segurança da Sociedade e do Estado, todavia, para tanto,           
mister é que apresente as motivações de tal demanda, cumprindo          
assim os deveres que lhe são impostos pela ordem constitucional          
contemporânea, e garantido o controle comunitário e democrático dos         
atos que pratica.  20

 

Intrinsecamente relacionado ao direito à informação, tem-se o direito “a          

saber”, ou seja, o direito à informação verdadeira, que constitui elemento           

consagrador da participação política da sociedade, constituindo direito subjetivo         

público de todo o cidadão, tendo em vista que, em assunto de conhecimento             

público, o segredo não se revela razoável.  21

Discorrendo sobre o tema, salutar transcrever precisa lição de         

Grandinetti e Carvalho para os quais 

 

 
Quem veicula uma informação, ou seja, quem divulga a         
existência, a ocorrência, o acontecimento de um fato, de uma          
qualidade, ou de um dado, deve ficar responsável pela         
demonstração de sua existência objetiva, despida de qualquer        
apreciação pessoal. 
Porque isso deve acontecer? Por que se afigura imprescindível         
distinguir informação de expressão? Porque o recebedor da        
informação necessita do fato objetivamente ocorrido para       
estabelecer a sua cognição pessoal e para que possa elaborar          
a sua percepção sobre o mesmo fato, de modo a formar sua            
convicção sem qualquer interferência.  22

 

Como direito fundamental, dotado de todas as características que são          

inerentes a essa categoria de direitos, impõe ao Poder Público o dever de             

efetivá-lo positivamente, implementando-o e garantindo-o, bem como,       

negativamente, abstendo-se de atos que tenham por objetivo restringi-lo ou          

suprimi-lo. 

Conforme clásica lição de Robert Alexy, “Los derechos de proteccion y           

los derechos de defensa se han conrapuesto recíprocamente com el          

20 LEAL, Rogério Gesta. Verdade, Memória e Justiça no Brasil. Responsabilidades           
compartidas. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 161. 
21  LEAL, op. cit., p. 138 
22 GRANDINETTI, Luis Gustavo; CARVALHO, Luis Gustavo. Direito de Informação e           
Liberdade de Expressão.  Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 25. 



argumento de que los primeiros son derechos a acciones positivas y los            

segundos a acciones negativas”.  23

No eixo orientador VI, sobre direito à Memória e à Verdade, publicado            

pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, salienta-se a          

fundamentalidade do direito à verdade não só como forma de transmissão de            

experiência de grandes acontecimentos históricos mas principalmente porque 

 
A história que não é transmitida de geração a geração torna-se           
esquecida e silenciada. O silêncio e o esquecimento das barbáries          
geram graves lacunas na experiência coletiva de construção da         
identidade nacional. Resgatando a memória e a verdade, o País          
adquire consciência superior sobre sua própria identidade, a        
democracia se fortalece. As tentações totalitárias são neutralizadas e         
crescem as possibilidades de erradicação definitiva de alguns        
resquícios daquele período sombrio, como a tortura, por exemplo,         
ainda persistente no cotidiano brasileiro.   24

 
 
No caso da tragédia de Hillsborough, a informação foi repassada à           

população inglesa tão logo concluída as investigações. Todavia, como a          

investigação policial foi manipulada e o resultado final distorcido, os dados           

divulgados não correspondiam à realidade, de maneira que os verdadeiros          

culpados (autoridades policiais e organizadores do evento) não foram         

investigados, e, por consequência, não sofreram qualquer tipo de         

responsabilização. 

Contudo, consoante registrado em linhas anteriores, o direito         

fundamental à informação só é plenamente concretizado quando a informação          

repassada for efetivamente verídica, porquanto, em eventos trágicos que         

demandam medidas reparatórias e exercício do direito à memória, não há           

como se reconstruir o futuro sem bases sólidas e verdadeiras do passado, pois,             

como bem salienta Hans-Georg Gadamer “a razão não é dona de si mesma,             

pois está sempre referida ao dado no qual exercer sua ação”.   25

23 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. 2. Ed. Madrid: Centro de Estudios              
Políticos Y Constitucionales, 2008, p. 404. 
24 BRASIL. Ministério da Justiça. Comissão de Anistia. Secretaria de Direitos Humanos da             
Presidência da República (SDH/PR). Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH3). Eixo           
orientador VI. Direito à Memória e à verdade. Brasília. 2011. Disponível em:            
www.portal.mj.gov.br/sedh/phdh3/pndhs.pdf. Acesso em 21/11/2012. 
25  GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I. Petrópolis: Editora Vozes, 2011, p. 367. 



A publicização das informações como direito-dever é salutar para que          

“os danos sofridos sejam lembrados e afirmados, publicizados e reparados tem           

sido, portanto, um importante caminho para os atingidos direta e ou           

indiretamente por violações ontem e hoje.”  26

No caso, a verdade só veio a tona duas décadas depois do incidente,             

com a divulgação do resultado da investigação pelo “Painel Independente” e o            

reconhecimento pelo governo inglês, na figura do Primeiro-Ministro David         

Cameron, de que a verdade foi acobertada durante todos esses anos. 

As conseqüências da “informação verdadeira” repassada ao povo inglês         

foram sentidas de imediato: 

1) O procurador geral do Reino Unido Dominic Greeve externou         

publicamente seu desejo de levar ao Tribunal Superior da Inglaterra pedido de            

anulação da investigação original, que na ocasião levou a justiça a determinar            

que todas as mortes teriam sido acidentais. 

2) O jornal “The Sun” fez um pedido formal de desculpas pela falsa            

reportagem, dedicando a capa e uma reportagem especial do diário para           

divulgar “A real verdade”.  

3) Em um pronunciamento no parlamento, o primeiro ministro britânico,          

David Cameron, registrou um pedido público e formal de desculpas às famílias            

das vítimas de Hillsborough . 27

 

 

 

 

 

 

 

 

26 COIMBRA, Cecília Maria Bouças. Reparação e Memória. Cad. AEL, v.13, n.24/25, 2008. p.              
24.Disponível em  
www.segall.ifch.unicamp.br/publicacoes_ael/index.php/cadernos_ael/article/view/36/38. Acesso  
em 23/11/2102 
27  Disponível em: . Acesso em 23 de Novembro de 2012. 



 
(foto: esportes. br.msn.com) 

 

Por tais razões, pode-se identificar que o passo fundamental para que            

sociedade consiga se libertar das grandes tragédias e se desenvolver a partir            

disso é o reconhecimento de que interessa e é direito de todos que as              

informações verídicas seja compartilhadas com a população, que poderá,         

então, interagir no processo de re-construção e resgate de memória . 28

  

 

 

 

4 O papel do resgate da memória como um móvel para a educação e              

fortalecimento da cidadania.  

 

Inegavelmente todas as grandes tragédias da humanidade possuem        

uma faceta educativa que reside justamente no resgate e na preservação da            

“memória” como um móvel para que as futuras gerações possam aprender com            

os erros do passado, formatando uma opinião pública pró-ativa em favor de            

práticas civilizatórias, para que os erros do passado não voltem a se repetir.  29

Dessa forma, passado e presente não se rompem, pelo contrário, atuam           

em constante interação. Com propriedade Hannah Arendt salienta que: 

 
A primeira coisa a ser observada é que não apenas o futuro –“a onda              
do futuro” – mas também o passado, é visto como uma força, e não,              
como em praticamente todas as nossas .metáforas, com um fardo          
com que o homem tem de arcar e de cujo peso morto os vivos podem               
ou mesmo devem se desfazer em sua marcha para o futuro. Nas            

28 Sobre a importância da efetivação da publicidade Gilmar Ferreira Mendes lembra que “os              
agentes estatais não atuam para a satisfação de interesses pessoais, nem sequer da própria              
Administração, que sabiamente, é apenas um conjunto de pessoas, órgãos, entidades e            
funções, uma estrutura, enfim, a serviço do interesse público, que, este sim, está acima de               
quaisquer pessoas. Prepostos da sociedade, que os mantém e legitima no exercício das suas              
funções, devem os agentes públicos estar permanentemente abertos à inspeção social, o que             
só se materializa com a publicação/publicidade dos seus atos. MENDES, Gilmar Ferreira;            
COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito          
Constitucional. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 836. 
29 LEAL, Rogério Gesta. Verdade, Memória e Justiça no Brasil. Responsabilidades           
compartidas. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 57 



palavras de Faulkner: “o passado nunca está morto, ele nem mesmo           
é passado”. Esse passado, além do mais, estriando-se por todo seu           
trajeto de volta à origem, ao invés de puxar para trás, empurra para             
frente, e ao contrário do que seria de esperar, é o futuro que nos              
impele de volta ao passado.  30

 
 

De tal forma, afere-se a necessidade de uma cultura que resgate a            

memória dos indivíduos, as responsabilidades existentes, bem como a verdade          

acerca de eventuais atos de violação de direitos. 

Tal necessidade decorre um elemento ínsito a condição de ser humano,           

já que a “função da mente é compreender o acontecido, e essa compreensão             

[...] é o modo de reconciliação do homem com a realidade; seu verdadeiro fim é               

estar em paz com o mundo.”   31

A análise combinada da memória e da verdade é indispensável porque a            

memória é pressuposto para a que se verifique a verdade acerca dos fatos             

ocorridos no passado.  

Conforme Paul Ricoeur o “passado não é mais garantia do futuro, eis a             

razão principal da promoção da memória como campo dinâmico e única           

promessa de continuidade.”  32

Conforme Leal, o tema da memória 
 
 
“[...] no âmbito da história é um dos mais agudos em nível de             
demarcação sobre atores sociais e suas práticas no tempo e no           
espaço, pois opera não só no âmbito dos efeitos e          
conseqüências materiais, mas também imateriais, simbólicas e       
morais, com impactos incisivos nas gerações do passado,        
presente e futuro.”   33

 
É em tal sentido que Hannah Arendt, ao tratar da História na época             

moderna, afirma que esta, em um contexto inédito no devir da humanidade,  

 

30 ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. São Paulo: Editora Perspectiva, 1992, p.               
37. 
31  ARENDT, op. cit., p. 34. 

32 RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Campinas: UNICAMP, 2007, p.             
420 

33  Op. cit., p. 57 



“[...] não mais compôs-se dos feitos e sofrimentos dos homens,          
e não contou mais a estória de eventos que afetaram a vida            
dos homens; tornou-se um processo feito pelo homem, o único          
processo global cuja existência se deveu exclusivamente à        
raça humana.”   34

 
A consciência histórica torna-se a fonte do saber, rompendo com          

conceitos, “num encontro do espírito humano consigo mesmo.”   35

Preservar e assegurar a verdade e a memória como direitos          

fundamentais opõe-se ao esquecimento, sendo fontes do saber como         

manutenção do processo histórico realizado pelo homem e seu sentido no           

tempo. 

A melhor forma de preservar a memória se dá através de Políticas            

Públicas, que se configuram como um completo aparato de ações          

governamentais que possuem por objetivo propiciar o acesso da sociedade aos           

direitos fundamentais . 36

As políticas públicas devem ter como tônica a “participação ativa das           

vítimas”, já que a “lembrança comemorativa é um processo social e político que             

se fixa através dos tempos”.   37

O direito à memória e à verdade deve gerar a efetivação de direitos por              

via da tomada de consciência, da formação de opinião e pela “criação de             

espaços de discussão e de interlocução” acerca das graves violações de           

direitos humanos de responsabilidade do Estado.   38

O que leva a conclusão de que “tanto o espaço público com o espaço              

privado constituem espécies não excludentes, mas integradoras, de        

34  Op. cit., p. 89 

35  GADAMER, op. cit., p. 310 

36 SCHMIDT, João Pedro. Para entender as políticas públicas: aspectos conceituais e            
metodológicos. In: REIS, J.R.; LEAL, R.G.. (org). Direitos sociais e políticas públicas:            
desafios contemporâneos. Tomo 8. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2008, p. 2313-14. 
37  LEAL, op. cit., p. 195 
38 LEMOS, Maitê Damé Teixeira e LEAL, Mônia Clarissa Hennig. “O controle jurisdicional no              
âmbito da verdade, justiça e reconciliação: um caminho entre o ativismo e a efetiva proteção               
dos Direitos Humanos”. In Verdade, memória e justiça: um debate necessário. LEAL,            
Rogério Gesta (Org.). Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2012. p. 35. Disponível em 
 www.unisc.br/edunisc, acesso em 17/11/2012, p. 48 

http://www.unisc.br/edunisc


interlocuções polifônicas de múltiplos atores sociais.” São “espaços tensionais         

de comunicação e mobilidade política, em direção ao entendimento.”   39

Trata-se de implementar a mobilização da sociedade, com origem na          

identificação entre os indivíduos, fomentando nestes a capacidade de         

articulação na relação entre instituições e a sociedade civil organizada na           

consecução dos objetivos da sociedade.  

E não há como negar que a memória é um direito fundamental, haja             

vista que a cidadania, como fundamento de um Estado Democrático de Direito,            

se materializa através dos direitos civis, dos direitos políticos e dos direitos            

sociais, dentro os quais pode se inserir o direito de participar, por completo, da              

herança social de uma nação , podendo-se identificá-lo como direito positivado          40

no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e no Pacto            

Internacional dos Direitos Civil e Políticos. 

Como direito fundamental cuja implementação se faz através de         

Políticas Públicas, a memória pode ser reconstruída através de medidas          

estratégicas como, por exemplo, rituais e cerimônias que lembrem o ocorrido,           

atividades artísticas e educativas de reconstrução do âmbito sociais e cultural,           

grupos de autoajuda formados por sobrevivente do fato entre outros.  41

As políticas públicas voltadas à memória e à verdade viabilizam que se            

pense um Estado convergente com uma sociedade civil composta por          

indivíduos cientes dos atributos da cidadania e da democracia, consoante com           

a opção Constitucional Estado Democrático de Direito, onde “há cidadania          

consolidada e efetivada porque existe sociedade civil organizada, livre, forte,          

consciente e, sobremaneira, participativa” , verificando-se sujeitos portadores       42

39 LEAL, Rogério Gesta. Participação social na Administração Pública: um imperativo           
democrático. In Empoderamento Social Local. HERMANY, Ricardo (Org.). Santa Cruz do Sul:            
Editora IPR, 2010, p. 53 
40 DROPA, Romualdo Flávio Dropa. A “memória”como um direito fundamental do Homem.            
Disponível no site: . Acesso em. 22/11/2012. 
41 LEAL, Rogério Gesta. Verdade, Memória e Justiça no Brasil. Responsabilidades           
compartidas. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 59. 
42 TERRA, Rosane B. e REIS, Suzete. “Consolidação da cidadania: um compromisso de todos”.              
In Direito, cidadania e políticas públicas, III. COSTA, Marli Marlene da; Terra, BARCELOS,             
Rosane B. M. da R. e RICHTER, Daniela (Orgs.). Porto Alegre: Ufrgs, 2008, p. 72. 



de direitos e ciente dos valores constantes de práticas democráticas e que            

determinam o pertencimento à uma determinada comunidade política. 

A temática da memória se revela fundamental para a apuração da           

verdade e para o estabelecimento da justiça no que diz respeito à violação de              

Direitos Humanos, fazendo-se salutar verificar quais as melhores        

possibilidades que o Estado possui para dialogar com a Sociedade Civil na            

reconstrução da memória.  43

No caso da Tragédia de Hillsborough pode-se verificar que a memória,           

como forma de recuperação, compreensão e aprendizado do ocorrido, vem se           

materializado de diversas formas, dentre as quais se destaca: 

1) No estádio do Liverpool, o Anfield Road, foi edificado um memorial            

com o nome do todos os 96 (noventa e seis) mortos no evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
(foto agência Getty Images). 

2) Ainda, no local, existe uma chama que nunca se apaga em respeito             

às pessoas que perderam a vida na tragédia. 

Importante ressaltar que esses espaços públicos destinados a        

preservação da memória, são essenciais para transmitir “el recuerdo de las           

víctimas, y a hacer comprender el cómo y el porqué de los grandes desastres              

humanitarios perpetrados en la época contemporánea.”  44

43 LEAL, Rogério Gesta. Verdade, Memória e Justiça no Brasil. Responsabilidades           
compartidas. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 58. 
44 VINYES, Ricard (coord). Un Futuro para el pasado. Proyecto de creación del memorial              
democrático. Barcelona: Centre D`estudis sobre les èpoques frqnuista i democrática (CEFID).           
Jun/jul. 2004, p. 10.  



3) Além disso, anualmente na data do acontecimento, o clube, a           

população em geral e os familiares prestam inúmeras homenagens às vítimas           

da tragédia, como por exemplo, “minuto de silêncio”, distribuição de cartazes,           

bandeiras e camisetas alusivas ao evento antes dos jogos.  
 

 

 
(foto: bbc.com.br) 

 

Discorrendo sobre a importancia desse tipo de evento, como política de           

memória, Ricard Vines aduz que possui “a finalidad precisa de conservar           

vigente, en la conciencia de las generaciones futuras, el recuerdo de un            

acontecimiento o de un proyecto de futuro, o bien de ambas cosas a la vez.”  45

O que se entende como necessária “comemoração” ou celebração do          

ocorrido vem “no sentido de lembrança, se refere ao horror, dignidade,           

sofrimento e humanidade das vítimas, vivas e mortas”, combatendo o          

“sofrimento das pessoas, comunidades e sociedade em geral”. O que pode           

“incluir atos oficiais, não oficiais, construção de monumentos, estátuas e          

museus, lugares que mantenham a memória histórica.”   46

45 VINYES, Ricard (coord). Un Futuro para el pasado. Proyecto de creación del memorial              
democrático. Barcelona: Centre D`estudis sobre les èpoques franquista i democrática          
(CEFID). Jun/jul. 2004, p. 115. 
46 LEAL, op. cit., p. 194 



Ademais, os principais vetores da preservação da memória na Tragédia          

de Hillsborough são as entidades não governamentais fundadas por familiares,          

que, além de impulsionar as investigações para descoberta da verdade, dão           

suporte às vítimas da tragédia, que são a The Hillsborough Family Support            

Group (HFSG), a The Hillsborough Justice Campaign (HJC) e a Hope for            

Hillsborough (HFH – For Justice).  47

Sobre a importância das iniciativas populares no processo de educação          

e preservação da memória histórica, Rogério Gesta leal destaca que: 

 
O Princípio da comemoração, educação e preservação da memória         
histórica, estabelece que os Estados devem apoiar programas oficiais         
e iniciativas populares em memória das vítimas, para educar a          
sociedade com referência à violência política passada e preservar a          
memória histórica.  48

 

Por óbvio que o estabelecimento da verdade com o reconhecimento da           

culpa por parte do Estado e a existência de espaços e políticas públicas de              

preservação do direito a memória não se completam por si só, necessitando            

que os familiares das vítimas sejam satisfatoriamente reparados        49

conjuntamente com a responsabilização dos culpados porquanto a impunidade         

é uma ferida aberta que não contribui para o avanço da sociedade. 

 

 

 

 

5. Conclusão 

 

47 Disponível em: www.anfieldroad.com/lfc-info/the-three-hillsborough-groups/. Acesso em      
22/11/2012. 
48LEAL, Rogério Gesta. Verdade, Memória e Justiça no Brasil. Responsabilidades          
compartidas. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 194. 
49 Nesse sentido Rogério Gesta Leal atenta que “[...] sem a apuração da verdade e a reparação                 
(material, moral, informativa, simbólica etc.), eventuais punições de um pequeno número de            
perpetradores dos direitos violados podem figurar como meras formas de vingança política e             
pessoal, descurando-se os aspectos institucionais, históricos e políticos dos regimes de           
exceção que não podem mais voltar. GESTA LEAL, Verdade, Memória e Justiça no Brasil.              
Responsabilidades compartidas. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 191. 



A doutrina constitucional contemporânea tem pregado a necessidade de         

uma cultura de direitos fundamentais, que nada mais é do que a concretização             

de tais valores nas atividades cotidianas e populares. 

O futebol, como o esporte mais popular do planeta, inexoravelmente se           

insere nesse contexto, pois umbilicalmente relacionado com inúmeros direitos         

humanos individuais e sociais, como por exemplo, cultura, liberdade de          

expressão, lazer, etc. 

Disso resulta que grandes acontecimentos, positivos ou negativos,        

perpassam a natureza meramente privada de embate entre dois clubes de           

futebol em uma liga/campeonato organizado por uma pessoa jurídica de direito           

privado. 

Não podia ser diferente com a “Tragédia de Hillsborough” que, de           

simples evento esportivo, se transformou em uma das maiores tragédias          

experimentadas pela Inglaterra no século XX. 

O que se procurou fazer no presente artigo foi demonstrar a partir de um              

evento esportivo trágico de responsabilidade do Estado, que o direito à           

memória e à verdade são de fato, fundamentais, porquanto essenciais para o            

desenvolvimento da sociedade. 

Se a Inglaterra, berço do futebol, atualmente possui uma das ligas mais            

valorizadas do mundo, com as maiores equipes, atletas de primeiro nível e            

alguns dos melhores estádios, muito se deve às políticas públicas adotadas           

pelo governo inglês após a tragédia que ceifou a vida de 96 torcedores. 

Outrossim, ao lado das políticas públicas de reformas e melhorias no           

cenário esportivo, a sociedade necessita do conhecimento da verdade para o           

exercício do direito à memória que se revela fundamental para que a            

comunidade possa a ser educada e participe ativamente do processo de           

superação de eventos trágicos. 

E esse processo, no caso de Hillsborough, se inicia somente agora, 23            

anos após o incidente, com a revelação da verdade e a reabertura do caso,              

que possibilitará a punição dos culpados e as reparações materiais e imateriais            

aos familiares das vítimas.  



O Brasil, cenário da próxima Copa do Mundo, maior evento esportivo do            

planeta, ao contrário da Inglaterra, desde longa data assiste e convive com            

tragédias, ainda que menores, mas que impedem o avanço do esporte, como            

cultura e produto no país. 

Que a Tragédia de Hillsborough reflita no Brasil para que, em curto            

prazo, o futebol, como manifestação do direito a cultura, goze do mesmo            

prestígio que possui na Inglaterra. 

Ademais, de todo o exposto se conclui que, em se tratando de graves             

violações aos direitos humanos, o estabelecimento da Justiça requer         

necessariamente, um processo longo e intenso, em que a verdade surge como            

condição sine qua non para reformas políticas que visem o bem estar da             

sociedade e restauração da cidadania, e, a memória se apresenta como           

ferramenta indispensável para superação do trauma histórico e construção de          

novos valores, porquanto, muito mais de que “direito ao não esquecimento”, se            

revela com garantia de não repetição no futuro. 

 

 

Referências 

ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. São Paulo: Editora           
Perspectiva, 1992. 
 
BRASIL. Ministério da Justiça. Comissão de Anistia. Secretaria de Direitos          
Humanos da Presidência da República (SDH/PR). Programa Nacional de         
Direitos Humanos (PNDH3). Eixo orientador VI. Direito à Memória e à           
verdade. Brasília. 2011. Disponível em:     
www.portal.mj.gov.br/sedh/phdh3/pndhs.pdf. Acesso em 21/11/2012. 
 
COIMBRA, Cecília Maria Bouças. Reparação e Memória. Cad. AEL, v.13,          
n.24/25, 2008. Disponivel em em:      
segall.ifch.unicamp.br/publicacoes_ael/index.php/cadernos_ael/article/view/36/
38. Acesso em 23/11/2102 
 
DROPA, Romualdo Flávio Dropa. A “memória”como um direito fundamental         
do Homem. Disponível no site:     
www.advogado.adv.br/artigos/2003/romualdoflaviodropa/memoria.htm. Acesso  
em. 22/11/2012. 
 
EIRAS, Agostinho. Segredo de Justiça e Controlo de Dados Pessoais          
Informatizados. Coimbra: Coimbra Editora, 1992. 



 
FARIAS, Edilsom Pereira de. Colisão de Direitos. A honra, a intimidade, a            
vida privada e a imagem versus a liberdade expressão e informação. Porto            
Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1996. 
 
GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I. Petrópolis: Editora Vozes,         
2011. 
 
LEAL, Rogério Gesta, Verdade, Memória e Justiça no Brasil.         
Responsabilidades compartidas. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. 
 
LEMOS, Maitê Damé Teixeira e LEAL, Mônia Clarissa Hennig. “O controle           
jurisdicional no âmbito da verdade, justiça e reconciliação: um caminho entre o            
ativismo e a efetiva proteção dos Direitos Humanos”. In Verdade, memória e            
justiça: um debate necessário. LEAL, Rogério Gesta (Org.). Santa Cruz do           
Sul: EDUNISC, 2012. p. 35. Disponível em 
 www.unisc.br/edunisc, acesso em 17/11/2012. 
 
GRANDINETTI, Luis Gustavo; CARVALHO, Luis Gustavo. Direito de        
Informação e Liberdade de Expressão.  Rio de Janeiro: Renovar, 1999. 
 
MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo        
Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 3 ed. São Paulo: Saraiva,           
2008. 
 
RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Campinas:         
UNICAMP, 2007. 

SCHMIDT, João Pedro. Para entender as políticas públicas: aspectos         
conceituais e metodológicos. In: REIS, J.R.; LEAL, R.G.. (org). Direitos sociais           
e políticas públicas: desafios contemporâneos. Tomo 8. Santa Cruz do Sul:           
Edunisc, 2008. 
 
TERRA, Rosane B. e REIS, Suzete. “Consolidação da cidadania: um          
compromisso de todos”. In Direito, cidadania e políticas públicas, III.          
COSTA, Marli Marlene da; Terra, BARCELOS, Rosane B. M. da R. e            
RICHTER, Daniela (Orgs.). Porto Alegre: Ufrgs, 2008. 
 
VINYES, Ricard (coord). Un Futuro para el pasado. Proyecto de creación           
del memorial democrático. Barcelona: Centre D`estudis sobre les èpoques         
franquista i democrática (CEFID). Jun/jul. 2004. 
 
Sítios consultados 
 
http://www.anfieldroad.com/lfc-info/the-three-hillsborough-groups/ 
http://www. hfsg.co.uk/ 
http://www.bbc.com.uk 

 

http://www.unisc.br/edunisc


 


