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MANIFESTO DE PESAR PELO INCÊNDIO DO MUSEU NACIONAL 

 

A Diretoria da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento 

Urbano e Regional (ANPUR) vem, por meio desta, manifestar sua profunda tristeza e pesar 

pelo incêndio do Museu Nacional, ocorrido na noite de ontem, que destruiu parte fundamental 

do Patrimônio Histórico, Cultural e Científico Brasileiro. 

Tal tragédia anunciada apenas explicita mais uma vez a crise profunda pela qual a 

Cultura, Educação, Ciência e Tecnologia nacionais vêm passando em função de décadas de 

descaso com a distribuição e a alocação dos recursos públicos, agravado pelo imenso 

contingenciamento recente que essas áreas tiveram por parte do Governo Federal.  

Dessa forma, a Diretoria da ANPUR repudia toda e qualquer tentativa de imputação de 

responsabilidade aos fatos ocorridos à UFRJ, tendo em vista a situação crítica de 

desmantelamento que as instituições públicas federais, e essa instituição em particular, vêm 

sofrendo. 

Aproveitamos o ensejo para manifestar nossa solidariedade à Comunidade da UFRJ, 

nesse momento tão doloroso para a Ciência e a Cultura Nacionais e demonstrar nossa 

preocupação com boa parte do valioso Patrimônio Histórico, Cultural e Científico Nacional que 

se encontra sob responsabilidade de outras instituições públicas sérias e idôneas, mas que, 

contudo, contam com cada vez menos recursos públicos e privados para garantir a 

salvaguarda desse patrimônio. 
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