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Nota do Comitê Patrimônio e Museus da ABA sobre tragédia ocorrida com o Museu
Nacional

O Comitê de Patrimônios e Museus da Associação Brasileira de Antropologia vem manifestar
sua mais absoluta consternação diante da tragédia ocorrida com o Museu Nacional no domingo
último, dia 2 de setembro de 2018, quando o museu foi totalmente destruído por um incêndio
justamente quando completava 200 anos de existência. Esta tragédia que afeta diretamente a
Antropologia, destruindo um dos centros de excelência da Antropologia brasileira, e abarca
importantes áreas da pesquisa científica no país, é fruto da falta de investimentos públicos com
uma das mais relevantes instituições públicas do país, e resultado dos cortes progressivo de
verbas para a Educação e Cultura no país, em particular da redução drástica do orçamento numa
das mais relevantes universidades públicas do país. Conclamamos a todos e a todas que se
mobilizem por uma política pública de proteção ao Patrimônio Histórico, ao Patrimônio Cultural
e aos museus no país que vêm sofrendo um desinvestimento por parte da esfera pública.
Ressaltamos que a participação do Estado na área do Patrimônio e dos museus é vital para a
memória, a história e a diversidade cultural no Brasil. Repudiamos os discursos e as práticas que
visam criar estratégias de convencimento de que seria possível a retirada dos investimentos do
Estado neste setor, atribuindo para o mercado o que é de responsabilidade dos Governos. Estes
discursos e práticas só têm contribuído para a deterioração das condições de trabalho no campo
dos patrimônios e museus, gerando uma situação de precariedade causada pela terceirização que
não proporciona as condições para o estabelecimento dos vínculos necessários ao trabalho de
preservação, de conservação e de pesquisa no campo patrimonial e museal. Além disso, a retirada
progressiva do Estado deste campo não assegura as condições de manutenção da infraestrutura
adequada para a proteção de um setor estratégico para a memória e a cidadania no país. O
incêndio e a destruição do Museu Nacional, resultado do asfixiamento dos orçamentos e das
condições de trabalho e da ausência de uma política pública de preservação e de proteção das
instituições de patrimônio e memória no país impõe uma luta sem tréguas pela defesa
intransigente da proteção aos patrimônios e museus no país.
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