
   
 

ABC – Rua Anfilófio de Carvalho, 29/3º andar – Rio de Janeiro - RJ, 20030-060 
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Rio de Janeiro, 28 de março de 2021 

Carta-conjunta-ABC-ABL-27/2021 

Ao Senhor Professor 
Milton Ribeiro 
Ministério da Educação 
Esplanada dos Ministérios, Bl. L - 8º Andar - Gabinete  
70047-900 Brasília DF 
gabinetedoministro@mec.gov.br 

Senhor Ministro, 

Assim como toda a comunidade científica, a Academia Brasileira de Ciências 
(ABC) e a Academia Brasileira de Letras (ABL) foram surpreendidas com a reportagem 
da Folha de São Paulo de 27/03/2021, sobre um conjunto de medidas que alteram dra-
maticamente a finalidade do projeto de reconstrução do Museu Nacional/UFRJ, trans-
formando-o em um centro turístico dedicado à família imperial. 

Desde a tragédia de 02 de setembro de 2018, o corpo social do Museu Nacio-
nal/UFRJ não tem medido esforços para a sua reconstrução, tendo concebido, ainda em 
2018, o projeto MUSEU NACIONAL VIVE. Esse projeto conta com uma estrutura de go-
vernança que inclui, além do poder público, a participação de distintos segmentos e ins-
tituições da sociedade, conduzindo em conjunto as frentes de atuação com total trans-
parência. A própria Academia Brasileira de Ciências faz parte do Comitê Institucional que 
tem orientado as diferentes ações desse importante projeto. 

Desta forma, a Academia Brasileira de Ciências e a Academia Brasileira de Letras 
manifestam seu apoio à UFRJ e ao Museu Nacional, no seu trabalho de reconstrução, e 
repudiam as articulações descabidas contra uma instituição científica que tem prestado 
relevantes serviços à sociedade brasileira. Urge restaurar o Museu Nacional, o maior 
museu de história natural e antropologia do Brasil, que desde sua fundação tem contri-
buído para a promoção do progresso social e econômico do país através da difusão da 
educação, da cultura e da ciência. 

Atenciosamente, 

   
Luiz Davidovich 

Presidente 
Academia Brasileira de Ciências 

 Marcos Lucchesi 
Presidente 

Academia Brasileira de Letras 
 


