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   Sou aluno da escola Marista Santa Marta e me chamo Gabriel. Estou no 

8° ano e sou morador da Vila Prado. Vou tratar de falar de um dos acidentes 

mais tristes do Brasil que é o incêndio do maior museu de história natural do 

Brasil. 

   No RJ, estava localizado o maior museu de história natural do Brasil. 

Nele, tinha cerca de mais de 20 milhões de itens históricos, era lar da família 

portuguesa, ou seja, casa de Dom Pedro l. Infelizmente, um grande acidente 

aconteceu lá por conta do superaquecimento dos ares- condicionados, que fez 

pegar fogo em grande parte dos itens históricos. Foram mais de 90% dos itens 

destruídos pelo fogo. Como o teto era de madeira e o chão também, o fogo se 

espalhou de uma forma imensa, destruindo praticamente tudo. Alguns itens 

foram salvos, como o crânio de um hominídeo achado no Brasil. 

   E agora? O que vai ser da próxima geração? E os turistas que iram 

querer aprender um pouco mais sobre nossa história? Não vai ter vestígios 

para uma boa explicação que ajude eles a entender. Eu acho que foi tudo culpa 

do governo que não deu importância a milhares de itens históricos. Eles 

podiam ter colocado alguém para cuidar de tudo de noite, já preparado com 

extintores. Se tivesse alguém lá no dia, talvez poderia ter salvo grande parte 

dos itens e não pegaria fogo por completo. Qual foi o motivo de não ter esse 

tipo de segurança? O nosso governo não se preocupa com nosso passado e 

com nossa história? De agora em diante o que vai provar o que diz nos livros? 

Sendo que tudo que nós tínhamos agora não passa de cinzas. 

   O que poderia mudar é esse governo, pois ele está muito 

despreocupado com coisas totalmente importantes para todos. Por conta de 

mesquinhagem da prefeitura, acidentes aconteceram. Quero que o governo 

invista mais na educação do Brasil de agora em diante e que pelo menos 

invistam em outro museu para futuras gerações. 


