
 No dia 20 de abril de 2021, um incêndio consumiu parte do edifício Jorge 
Machado Moreira, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, destruindo dependências administrativas e parte do 
Núcleo de Pesquisa e Documentação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
(NPD/FAU-UFRJ), com perdas e danos documentais em seu inestimado acervo. 
O edifício de 1957, premiado na VI Bienal de SP, é um ícone da arquitetura 
moderna brasileira e merece toda a atenção pelo valor inestimável como 
Patrimônio nacional. A Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo (ANPARQ), a partir de sua Diretoria, se sensibiliza com 
o ocorrido e se solidariza aos professores, pesquisadores, técnicos e alunos 
desta instituição no que lhe for possível. 
 Desde o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais (REUNI), de 2007 a 2016, quando o aumento do número 
de IES públicas pelo país e sucessivos investimentos na ampliação, melhoria e 
manutenção dos espaços físicos foram notórios, a Educação não recebeu mais 
o merecido cuidado. A educação superior, há alguns anos, por não ser prioridade 
política, com sucessivos cortes orçamentários, sofre impacto direto. Na pós-
graduação, além da supressão de bolsas e recursos para pesquisas, da 
burocratização no empenho de verbas e de atrasos de repasses, é perceptível o 
enfrentamento de problemas com instalações prediais por diversos cursos país 
afora. Com a Pandemia de Covid-19, parte dos espaços utilizados por 
professores, pesquisadores, técnicos administrativos e alunos terá que adequar-
se a questões de salubridade, implicando isolamento, reformas, realocações. 
Sem orçamento, como ficaremos? A falta de conservação dos espaços físicos e 
a impossibilidade de salvaguarda de bens culturais pode ser apenas mais um 
dos problemas enfrentados pela comunidade acadêmica num futuro breve. 
 A ANPARQ conclama entidades, associações e demais envolvidos em 
sua missão como professores, educadores, pesquisadores e gestores zelosos 
pela preservação do patrimônio material e imaterial de nossas universidades o 
amplo debate sobre a conservação de nossos edifícios educacionais, acervos e 
bens culturais e a sua importância à efetivação do conhecimento científico e à 
preservação de nossas memórias. 
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