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Informe OnLine    

Patrimônio Histórico terá “Guardiões Mirins” 
  
Por Ana Paula Carvalho 
  
O projeto “Guardiões Mirins” é uma ação conjunta da Secretaria de 
Estado da Cultura e da Federação dos Amigos de Museu do Brasil 
(Framba), que objetiva capacitar jovens maiores de 14 anos, 
matriculados em escolas publicas ou privadas, para zelar pelo 
patrimônio histórico da cidade. As escolas serão as responsáveis 
pela seleção do Guarda Mirim a ser encaminhado a oficinas de 
jardinagem, paisagismo, restauro, conservação e história, e que ao 
fim receberá um certificado.  
  
No ano de 2004, a Framba lançou a Campanha “Eu Amo o Brasil, Adote um Monumento” devido ao 
vandalismo praticado contra os chamados “Museus a céu aberto” – patrimônios históricos espalhados 
pelas cidades que são alvos de depredações constantes - A Campanha foi um enorme sucesso de âmbito 
nacional, muitas parcerias foram seladas e as mais diversas empresas adotaram um monumento. 

  
Na adoção, a empresa predispõe-se a custear a restauração e 
manutenção do patrimônio histórico adotado, que pode ser 
feita por intermédio de incentivo fiscal, via leis Rouanet 
(Federal) e Mendonça (Municipal). Os funcionários, 
representantes dessas empresas que adotam um patrimônio, 
que se mostram cuidadosos, prestativos, conscientes do 
trabalho de preservação da nossa história, são homenageados 
por essas com a comanda de “Guardião do Patrimônio 
Histórico da cidade”, inspiração para a Guarda Mirim. 
  
Os Guardiões Mirins serão monitorados pelos professores em 
seus afazeres diários de duas horas em média. A principio o 

trabalho é voluntário, mas, faz parte do projeto a implantação da bolsa auxílio ou bolsa escola, que pode 
ser concedida pela empresa responsável pela manutenção do patrimônio no qual o aluno é voluntário. O 
projeto engloba também os portadores de deficiências físicas. 
  
Segundo a diretora da Framba, Maria Helena Ramos Bonetti, 
dentre as propostas da entidade para a conscientização e 
preservação da nossa história estão, também, visitas 
monitoradas aos patrimônios, promovidas com grupos de 
alunos, a realização de debates e a criação de concursos de 
redação abordando o tema dentro das escolas. 
  
“É preciso conscientizar a população da importância de 
preservar a história, que deve ser viva, e vivida, na memória 
de todos. Sou uma sonhadora de um sonho coletivo que é 
plenamente realizável”. 
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