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U ma das manchetes na imprensa so-
bre o incêndio no Museu Nacional
diz: não há vítimas. Como não há

vítimas? As vítimas somos nós, um país,
que tem neste desenlace a perda de um
local de educação, de cultura, de formação,
de informação, de lazer, da história, não só
do Brasil, mas da humanidade. Um local de
conhecimento. Um patrimônio científico e
histórico do mundo.

As vítimas somos todos nós diante de
uma política de Estado que não despende
o menor do seu tempo, fora pronunciar
posteriormente notas oficiais. Muitos são
os incêndios anteriores. A manutenção de
um local como este não se restringe a
pagar conta de luz ou água no final do mês,
mas a permanência em uso público de
todo um acervo aberto ao conhecimento. E
este vai desde sua conservação, restaura-
ção, pessoal (quanto tempo há que não se
tem concursos públicos para setores onde
não se improvisa, pois são técnicos, com
formação específica). As dimensões deste
descaso são incalculáveis. O prédio pode
ser restaurado, mas o acervo jamais vol-
tará. São estudos e pesquisas que deixarão
de ser realizadas, e estudos e pesquisas que
eram únicos destruídos.

Esta visão do Brasil é acumulativa, vem se
somando, e a cada dia piora. É uma prática
federal, estadual, municipal, sem partida-
rismos, ao longo de nossa existência (o Thea-
tro São João da Bahia queimou em 1923. A
coisa é antiga), e uma sociedade civil que
pouco se importa com o patrimônio bra-
sileiro. Apesar deste descaso, algumas não
fecham, insistem em ficar de portas abertas,
algumas até têm obras, mas não findam
nunca, e todos sem a menor condição de
funcionamento. Nesta lista estão teatros, mu-
seus, bibliotecas, arquivos, centros culturais,
escolas, universidades. Estas são instituições
que o poder público pouco se interessa. Se-
guem naturalmente para o queimou deixa
queimar, e já que estão todos se acabando
mesmo, é só uma questão de tempo, ace-
leram para que logo deixem de existir.

Também sei que em seguida políticos vi-
rão com suas declarações, sem nem saber da
importância de um local como este, e outros,
pois lá nunca colocaram os pés ou os olhos,
e dirão que daqui para frente terá de se
tomar decisões firmes, sempre mais leis,
para que não mais aconteça. Mas que de-
cisões? Qual a responsabilidade que o país,
a sociedade civil, tem com o seu patrimônio?
É sempre bom lembrar que somos nós que
elegemos o poder político e eles nada mais
são do que nosso espelho. Reportagens serão
produzidas. Eu próprio estou aqui. Mas logo
o esquecimento será a tônica, e nossas ins-
tituições permanecerão sob o controle dos
cupins, do mofo, do roubo, do abandono,
mendigando verbas, e continuando a não ter
importância alguma diante da sanha de-
molidora do descaso que acomete todo o
país quando diante de sua ciência, de sua
história, de sua arte, da sua cultura. Mudar?
Claro que pode. Tenho certo otimismo, ape-
sar de sempre carregar junto um guar-
da-chuva.

Claudius Portugal
Escritor
claudiusportugal@gmail.com
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Antes de vociferar
contra a falta de
recursos, é preciso
questionar para onde
o suado dinheiro
público é escoado

Existe um mantra no estudo de história,
aplicável em qualquer período, para qual-
quer situação: estuda-se o passado para
compreender o presente e preservar o fu-
turo. É uma dinâmica densa que, além do
afinco aos livros, debates plurais e teses
que surgem de embates teóricos, engloba
também a preservação de artefatos e de
tudo aquilo que se pode chamar de res-
quício histórico.

A negação e o desdém em relação a estes
aprendizados e processos aprisionam o
conhecimento na escuridão profunda e
cuja mesquinharia intelectual condena
uma nação inteira. No último domingo, o
fogo que consumiu o Museu Nacional no
Rio de Janeiro materializou o pesadelo de

todos aqueles que vivem, respeitam e con-
somem cultura e desintegrou de forma
irreparável parte da memória brasileira e
do mundo. A catástrofe de dimensões ho-
méricas na Quinta da Boa Vista, no bairro
de São Cristóvão, zona norte do Rio de
Janeiro, é o resultado de uma série de agra-

vantes, que vão desde o aparelhamento
político do museu ao marasmo dos go-
vernos federais, que atravessaram décadas
semdaraatençãoqueolocalmerecia,cuja
relevância histórica é universal.

Neste triste momento, ligar os pontos
ajuda a refletir sobre a tragédia anun-
ciada em que vive há anos o Museu Na-
cional. A mantenedora é a Universidade
Federal do Rio de Janeiro, sob a admi-
nistração de uma reitoria essencialmente
formada por filiados ao PSOL, que des-
tinou consideráveis verbas públicas a su-
cessivos eventos monotemáticos. É a mes-
ma direção que desdenhou de denúncias
de má conservação deste emblemático
prédio que foi casa da família real no

século 19 e, ontem, atingiu o ápice do
mau-caratismo ao culpar os bombeiros
pelo fogo que se alastrava vorazmente
pelo acervo.

Duas realizações recentes no Rio de Ja-
neiro, que também receberam enorme in-
vestimento, mostram o descaso com o Mu-
seu Nacional, que demandava R$ 520 mil
poranoaogovernoparasuamanutenção.
Um valor irrisório comparado aos R$ 215
milhões aplicados em cinco anos para
construir o Museu do Amanhã, ou os R$ 25
bilhões investidos nas áreas de infraes-
trutura e mobilidade para os Jogos Olím-
picos de 2016. Antes de vociferar contra a
falta de recursos, é preciso questionar para
onde o suado dinheiro público é escoado.

A cabamos de perder 200 anos de his-
tória, abrigada em mais de 20 mi-
lhões de itens do Museu Nacional, na

Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, que
ardeu em chamas na noite do último do-
mingo. Mais uma tragédia, como sempre
anunciada.

Nos últimos dez anos, pelo menos oito
grandes catástrofes destruíram nossos
significativos patrimônios culturais, ali-
mentadas pela ineficiência e irresponsa-
bilidade do poder público. São de recente
memória as labaredas que consumiram o
Memorial da América Latina, a Cinema-
teca Brasileira e o Museu da Língua Por-
tuguesa, em São Paulo.

O Museu Nacional foi fundado em 6 de
junho de 1818 por D. João VI, no mesmo
ano em que, aqui em Salvador, era ins-
talada a Escola de Cirurgia da Bahia, no
antigo Colégio dos Jesuítas, de 1553.

Arde no peito ver aquele fogaréu se alas-
trar pelo Museu Nacional, queimando to-
talmente o magnífico prédio principal,
transformando preciosidades históricas em
cinzas. Assistimos, perplexos, a manifesta-
ção visível do descaso de nossas políticas
públicas que insistem em considerar que os
recursos destinados à cultura, educação e
ciência são gastos e, não, investimentos.

A SBPC está, desde os primeiros momen-
tos da tragédia, acompanhando os colegas
pesquisadores do Museu Nacional e, por
eles, sabemos das perdas, que foram de
grande monta, principalmente nas coleções
situadas no prédio principal.

Ainda não temos notícia precisa sobre
o estado do crânio de Luzia, o mais antigo
registro de um ser humano nas Américas,
encontrado em Lagoa Santa (MG). Esti-
ma-se que essa peça tenha mais de 11 mil
anos. Resistiu ao tempo, mas terá resis-
tido a tanta irresponsabilidade?

Sabemos que ainda está por lá, no meio
dos escombros, a enorme pedra de 5 to-
neladas, o Bendengó, meteorito que caiu
no sertão da Bahia, perto de Monte Santo.
Ele foi achado em 1784, sendo transferido

por ordem de D. Pedro II para o Museu
Nacional em 1888.

A sociedade brasileira está perplexa e, em
tempos de campanhas eleitorais, certamente
vamos ouvir muitos falarem sobre a ne-
cessidade de preservação de nossa memória,
que perdeu um significativo pedaço com
este incêndio. O futuro pode ser muito pior
se não for revogada a EC95, que congelou os
gastos públicos por 20 anos. Por isso co-
bramos dos(as) candidatos(as) manifesta-
ções explícitas sobre a sua revogação.

Ao mesmo tempo, no plano local, pre-
cisamos olhar para o nosso patrimônio.
Preocupa-me, sempre, a Faculdade de Me-
dicina no Terreiro de Jesus, magnífico pa-
trimônio cultural com mais de cinco mi-
lhões de páginas de documentos na sua
biblioteca, pinacoteca com mais de 200 re-
tratos e um excepcional mobiliário de época.
Temos também o Museu de Arte Sacra, com
um significativo acervo, e tudo isso requer
muito cuidado e investimentos.

Precisamos, em todos os tempos, pre-
servar para conhecer o nosso passado,
para que possamos viver o presente e
construir o futuro.


