
 
                                                               Mestrado Interinstitucional em Antropologia Social - PPGAS/MN e

                                                                    DCS/UFV

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA DE SOLIDARIEDADE

AO PPGAS/Museu Nacional

Nós, alunos e técnico-administrativos do MINTER em Antropologia Social (PPGAS/MN e DCS/UFV), 
docentes da UFV e ex-alunos do PPGAS, acompanhamos com perplexidade as notícias sobre o 
incêndio que consumiu o acervo do Museu Nacional e do PPGAS no dia 02 de Setembro de 2018 e 
nos somamos às diversas vozes que têm manifestado repúdio ao descaso com a ciência, a educação 
e a cultura. Contudo, para nós que temos o PPGAS como parte marcante de nossas vidas, 
identidades e trajetórias pro�ssionais, é inevitável pensar nas pessoas que fazem acontecer, no 
dia-a-dia, o Museu Nacional. Cabe a nós, nesse momento de consternação, manifestar a nossa 
gratidão pelo trabalho dedicado e por tudo que têm nos legado ao longo desses 200 anos de Museu 
Nacional e 50 de PPGAS. E, além disso, colocarmo-nos à disposição para o trabalho, signi�cativa-
mente chamado de “luta”, que envolve a reconstrução do PPGAS e do Museu.

Em relação ao PPGAS, estamos acompanhando as movimentações para a reconstituição da
Biblioteca e temos nos mobilizado para reunir acervo e apoios �nanceiros que serão em breve
direcionados aos canais que têm sido disponibilizados. Em relação ao Museu, reunimos as fotos 
retiradas das coleções quando de nossas visitas e iremos encaminhá-las. Além disso, uma aula sobre 
o Museu Nacional foi ministrada no Colégio de Aplicação (COLUNI) pela Profa. Raquel dos Santos 
Sousa Lima, e um evento no formato de Mesa-Redonda, na UFV, está previsto para o dia 26 de 
Setembro de 2018. Pretendemos também ir ao Rio de Janeiro, em ocasião oportuna, para prestar 
apoio in loco.

No que concerne ao Minter, estamos organizando um sítio de internet com um memorial dessa 
iniciativa, marcante para todos nós, cobrindo desde a primeira visita (e generosa acolhida), em 2015, 
dos estudantes de graduação em Ciências Sociais da UFV com o Prof. Guillermo Vega Sanabria ao 
Museu Nacional. Das nossas aulas em Viçosa, em 2017, �carão conosco o legado de conhecimento 
compartilhado pelos aguerridos professores e professoras, preocupados/as com a formação de 
novas/os antropólogas/os das/nas matas mineiras, o compartilhamento via mídias digitais de textos, 
os �chamentos contendo palavras cuidadosamente anotadas por cada estudante e professores/as. 
Aulas e textos quealimentaram nosso espírito e nos transformam. Às fotos das aulas ministradas em 
Viçosa, serão anexados os programas das disciplinas, de seminários e da aula inaugural, bem como

registros das nossas outras idas ao Museu Nacional.

Há menos de um ano, a turma do MINTER chegava ao Rio de Janeiro para participação no VII
Seminário dos Alunos do PPGAS. Dessa experiência, além das mesas de debate, marcou-nos,
sobretudo, a visita à Biblioteca Francisca Keller e ao Museu. Dessa visita �cará para sempre em 
nossas lembranças o seu vasto acervo, especialmente da coleção de etnologia indígena, e as
narrativas do nosso an�trião, Prof. Edmundo Pereira. Entre um e outro comentário sobre a
metalinguagem dos museus, ancorados na pesquisa cientí�ca e na paixão do pesquisador por
poder trabalhar com tão rico material, sentimo-nos afetados (hoje mais do que nunca!) pelo
evidenciado descaso em relação a esse patrimônio da Humanidade. Ouvimos sobre a falta de
recursos para sanar problemas como goteiras, �os soltos, paredes descascadas, manutenção
dos jardins, e acervos não expostos pela falta de recursos.

Naquele seminário, a sessão de abertura tratou de "Um (in)desejável mundo por vir”, na qual se 
falou de sonhos e pesadelos. A mesa de encerramento denunciava a conjuntura do desmonte da 
educação, da ciência e da cultura, e as acusações feitas a antropólogos de estarem inventando 
indígenas e quilombolas. Um prenúncio? Uma denúncia? Um pedido de socorro?

Casa de ensino e pesquisa, o Museu reluzia sua extensão através da popularização do conhecimento 
cientí�co por meio da recepção calorosa por dezenas de pesquisadores e pesquisadoras a 
estudantes e famílias. Morada de professores, pesquisadores, estudantes, funcionários e nossa 
morada, incinerada pelo abandono e omissão do Estado brasileiro.

Hoje, tristes e movidos pelo sentimento de indignação diante do incêndio que se alastrou tão
rapidamente no Palácio de São Cristóvão que abrigava o Museu Nacional, nós, estudantes e
professores do Mestrado Interinstitucional em Antropologia Social prestamos nossa solidariedade 
aos professores, alunos e funcionários do Museu Nacional, no desejo de que ador deste momento 
seja um impulso para que a luta que chega com ela, e estamos juntos! O Museu Nacional Vive!

Assinam:

Alunos do MINTER
Amanda Gonçalves de Almeida, André Luis Santos de Souza, Bruno Cleiton Pires de Freitas,
Emanuel Messias Arcas Vieira, Lívia Rabelo, Mário Félix Irineu, Ramon da Silva Teixeira,
Wagner Guilherme Alves da Silva, Wilemar Pereira de Moura.

Secretária do MINTER:
Renata Miranda Rodrigues

Docentes:
Profa. Ana Luisa Borba Gediel (DLA/UFV)
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Profa. Daniela Leandro Rezende (DCS/UFV)
Prof. Douglas Mansur da Silva (DCS/UFV e ex-aluno do PPGAS)
Prof. Guillermo Vega Sanabria (DCS/UFV e ex-aluno do PPGAS)
Profa. Raquel dos Santos Sousa Lima (COLUNI/UFV e ex-aluna do PPGAS)

Viçosa/MG, 14 de Setembro de 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


