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RESUMO

A pesquisa tem por objetivo analisar a iniciativa da Prefeitura do Rio de Janeiro de construção do Museu da Escravidão e da Liberdade (Decreto 
Nº 43128 de 12 de maio de 2017) à luz do direito à memória. A escolha do tema justifica-se pela constatação do fato de, passados 130 anos da 
abolição da escravatura, observamos que são poucas as iniciativas voltadas ao resgate da memória da escravidão, o que produz um esquecimento 
coletivo diante de uma realidade tão brutal e tão presente em nossa história nacional contemporânea. A hipótese orientadora da pesquisa é que 
iniciativas como essa podem contribuir para a efetivação do direito à memória dos povos que foram escravizados no Brasil e de seus 
descendentes. O direito à memória é aqui entendido como expressão de direitos humanos fundamentais, constituindo um direito transindividual 
que alcança os mais diversos grupos da sociedade civil e experimenta as mais diversas formas de reivindicação e concretização, não estando 
necessariamente preso à legislação estatal. Nesse sentido, o direito à memória é tratado como elemento essencial da justiça de transição, que 
permite a realização de justiça histórica. A perspectiva teórica que orienta a pesquisa parte do trabalho de Dantas, para quem a importância da 
memória social é evidente na medida em que constrói a identidade coletiva de um grupo social e dá sustentação à memória individual porque se 
constitui em seu quadro de referências, contribuindo para a socialização do indivíduo e a formação de sua identidade cultural. Por ser pública a 
memória social não é unívoca e é objeto de disputa política entre diversos grupos sociais, existindo sempre a possibilidade de escrever uma 
história alternativa e revisionista, como ficou evidenciado no trabalho da Comissão Nacional da Verdade, criada pela lei 12.528/2011. A 
metodologia adotada parte da pesquisa bibliográfica e documental sobre o direito à memória. No Brasil, a memória como um direito já aparece 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, do Ministério da Educação de 1999, quando afirma que “O direito à memória faz 
parte da cidadania cultural e revela a necessidade de debates sobre o conceito de preservação das obras humanas”. Também aparece na 
Constituição Federal de 1988 que garante, implicitamente, por meio do art. 216, o direito à memória, ao afirmar que “Constituem patrimônio 
cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à 
ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”. Em conclusão, podemos ver que o direito à memória é um direito 
previsto na Constituição brasileira que não pode ser excluído ou, simplesmente, ignorado. O direito à memória existe, portanto, para garantir 
instrumentos de não repetição do passado autoritário que o Estado e a sociedade presenciaram. Representa, além de uma reparação simbólica, 
também uma dimensão individual, coletiva e difusa. O direito à memória é assim entendido como expressão de direitos humanos fundamentais, 
constituindo um direito transindividual que alcança os mais diversos grupos da sociedade civil e experimenta as mais diversas formas de 
reivindicação e concretização, não estando necessariamente preso à legislação estatal. A proposta de criação do Museu da Escravidão e da 
Liberdade, como parte de uma Rota de Herança Cultural Africana na região do Cais do Valongo, dá força à discussão sobre o direito à memória e 
recupera o alerta do abolicionista Joaquim Nabuco: “Não basta acabar com a escravidão. É preciso destruir sua obra”.
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