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Simpósio: 26 - DESAFIO(S) À DISCRIMINAÇÃO LEGAL E À DISCRIMINAÇÃO SOCIAL 
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PARA A PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS 
 
RESUMO: Este trabalho surge a partir da percepção de que há um apagamento das lutas dos 
sujeitos negros por liberdade e democracia no contexto brasileiro e, em particular no período 
da ditadura civil-militar que vigorou no país de 1964 a 1985. As narrativas oficiais sobre o 
período focam em abordar a resistência da esquerda branca e a repressão que sofriam por 
agentes do Estado, mas frequentemente ignoram que pessoas negras também foram opositores 
da ditadura e vítimas das violações de direitos humanos impetradas pelos órgãos repressores. 
A partir da inquietação quanto ao apagamento da agência e resistência de militantes negros 
contra a ditadura, propus uma análise comparativa do  Relatório Final da Comissão Nacional 
da Verdade com os relatórios das Comissões Estaduais da Verdade do Rio de Janeiro (CEV-
Rio) e de São Paulo (CEV-SP) sob um olhar racializado. A Comissão Nacional da Verdade 
(CNV) foi escolhida como objeto de análise por ser um órgão de Estado constituído com a 
finalidade de esclarecer as violações de direitos humanos praticadas durante a ditadura civil-
militar e efetivar o direito à verdade e à memória nacional, segundo a lei que a criou (Lei n 
12.528/2011). Seu Relatório Final, publicado em dezembro de 2014, passou a ser considerado 
a narrativa oficial do Estado brasileiro a respeito da ditadura. As Comissões da Verdade de São 
Paulo e do Rio de Janeiro foram escolhidas para realizar uma comparação pois foram duas das 
comissões estaduais mais atuantes e publicaram seus relatórios em março e dezembro de 2015, 
respectivamente. O que se percebeu com a análise foi que a CNV, órgão nacional, foi 
completamente conivente com o apagamento histórico da resistência negra à ditadura, pois 
dentre as mais de quatro mil páginas do relatório, há apenas um parágrafo que fala da questão 
racial. As comissões estaduais, por outro lado, tiveram seu encerramento menos de um anos 
depois da comissão nacional e fizeram um trabalho muito mais aprofundado na questão racial, 
cada uma dedicando um capítulo de seus relatórios finais para abordar as perseguições sofridas 
pela população e pelos movimentos negros. Percebe-se, com a realização deste trabalho, que 
ocultar a participação de populações negras na história nacional durante um período de Estado 
de Exceção é uma forma de perpetuar a discriminação racial pois apenas a dor e a resistência 
de pessoas brancas é considerada relevante para estas narrativas.  
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