Comunidade do MHNJB em apoio ao Museu Nacional
A tragédia que acometeu o Museu Nacional da UFRJ, no último domingo, não foi um
fato isolado, pois vem acometendo outros museus no Brasil, como os recentes incêndios
no Museu da Língua Portuguesa, no Instituto Butantã e em uma das salas do Memorial
da América Latina. Decorrentes quase sempre da falta de recursos, essas e outras
situações, como a infindável obra de restauração no Museu Paulista, no Ipiranga, que o
mantém fechado já há cinco anos, ou ainda aquela que quase fechou as portas do Museu
Paraense Emilio Goeldi, referência mundial no que diz respeito à arqueologia da
Amazônia, comprometem o cumprimento da missão institucional dos museus.
Também, o que aconteceu no Rio de Janeiro não foi uma fatalidade, como dito por
alguns. Ao contrário, trata-se do descaso do Estado brasileiro, em todas as suas
instâncias, para com os seus diversos acervos, importantes para a pesquisa, a educação e
a memória.
O fogo que consumiu a Quinta da Boa Vista queimou mais que objetos. Perdemos parte
da memória da nossa nação e do mundo. Como memória, diferentemente de planos
econômicos, não se reconstrói, o que estava contido naqueles objetos desapareceu com
eles.
O que tem acontecido no Brasil nos últimos anos parece se tratar de um desmonte da
memória, da pesquisa e da educação? Cabe reconstruir o Museu Nacional? Sim, nos
dois casos. Então, lutando contra o desmonte, entendemos que reconstruí-lo será
importante, mas não só para a preservação de parte da nossa memória. Será vital para o
entendimento do nosso presente e construção do nosso futuro. Reconstruí-lo será
também um sinal para a necessidade de manutenção e de preservação de todos os outros
museus deste país. Um país que não cuida do seu patrimônio cultural, da sua memória, é
um pais que desvaloriza o seu passado e certamente sofrerá as consequências disso.
Entendemos que tudo o que vem ocorrendo nesta área é consequência da falta de
políticas de governo, de políticas sérias e comprometidas com os acervos contidos nos
nossos museus. Reflexos deste descaso são os programas dos candidatos
presidenciáveis. Nesse cenário, manifestamos a nossa preocupação com o futuro dos
museus brasileiros e, por conseguinte, a preservação da nossa memória, lembrando que
museus e seus objetos são símbolos da construção de nações e da formação dos seus
povos.
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