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CARTA DE APOIO AO MUSEU NACIONAL,
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Alegre, ES, 05/09/2018

Aos amigos do Museu Nacional/UFRJ,

Foi com profunda tristeza e grande consternação que acompanhamos o devastador episódio do 
último domingo, dia 02 de setembro de 2018. O incêndio que se alastrou pelo régio palácio 
localizado na Quinta da Boa Vista foi um golpe duro que atingiu o seio da sociedade brasileira. A 
destruição de milhões de artefatos e espécimes dos acervos e coleções cientí�cas dessa instituição 
representa uma perda incomensurável do patrimônio da humanidade. É extremamente 
preocupante o processo de precarização, sucateamento e dilapidação que as instituições públicas 
de ensino, pesquisa e extensão vêm sofrendo nos últimos anos. Na mesma medida, é imperativo 
que a sociedade brasileira se levante em defesa dessas instituições e do ensino superior público, 
gratuito e de qualidade. Museus de história natural são um elo entre o passado e o futuro, locais 
onde se guardam a memória de povos, culturas, civilizações, de espécies, da natureza e do meio 
ambiente para as gerações que ainda virão. A queima de um museu não representa apenas a perda 
do passado, mas também a do futuro. Esse episódio é um alerta, que nos mostra que não podemos 
falhar como sociedade aceitando passivamente um processo de destruição da nossa memória, da 
nossa identidade e nosso desenvolvimento enquanto país.
Saibam que o esforço heroico feito por vocês, professores, pesquisadores, servidores técnicos, 
estudantes, e toda a comunidade que construiu e manteve o Museu Nacional ao longo dos últimos 
200 anos não foi em vão. As lutas duras e contínuas contra a falta de investimentos, a falta de 
sensibilidade e o descaso profundamente injustos que os a�igiam são testemunhos da resiliência e 
do caráter pro�ssional das pessoas que dedicaram suas vidas ao museu. O Museu Nacional se 
reerguerá e seguirá como inspiração para toda a comunidade cientí�ca e museológica.
Assim, nos solidarizamos e oferecemos nosso apoio nesse momento de reconstrução e no futuro, 
para que nossa luta conjunta em prol da ciência, cultura e educação siga sempre forte e viva.

Museu de História Natural do Sul do Estado do Espírito Santo – MUSES/UFES
     Rodrigo Giesta Figueiredo – Gerente do MUSES e Curador de Paleontologia
     Adriane Cristina Araújo Braga - Curadora de Zoologia de Invertebrados

     Carolina Demetrio Ferreira - Curadora de Zoologia de Vertebrados
     Isabela Vilhena Freire Martins - Curadora de Parasitologia
     Juliana Rosa do Pará Marques de Oliveira - Curadora de Botânica
     Raisa Maria de Arruda Martins - Coordenadora de Educação e Extensão
     Rodson de Abreu Marques - Curador de Geologia

Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde
     Neuza Maria Brunoro Costa – Diretora do CCENS/UFES
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