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Bem Público, patrimônio coletivo

É extremamente natural e legítima esta imensa manifestação democrática que se espalha pelo
Brasil,  e  as  autoridades  constituídas  nos  três  poderes  e  nas  três  esferas  de  governo  tem a
obrigação  de  ouvir  e assimilar  as  vozes  das  ruas,  que  clamam  (mesmo  tardiamente)  por
mudanças, por melhorias imediatas dos serviços públicos e pelo extermínio de fatos nocivos e
imorais relativos à aplicação dos recursos públicos.

O que questiono é a prática da violência contra as pessoas e do vandalismo contra o patrimônio
público e privado. Usar máscaras e capuzes para produzir violência, para arrombar as entradas
de prédios públicos históricos, para incendiar e destruir ônibus, viaturas policiais, ambulâncias e
carros particulares fogem completamente do objetivo do movimento e cai na vala dos crimes e
do banditismo. E isso também merece punição exemplar.

Certamente estes vândalos não sabem que todo bem público é patrimônio coletivo e que essa
destruição  terá  um preço,  que  o  prejuízo  será cobrado a  todos  os  contribuintes  brasileiros,
lembrando que não é nada inteligente destruir para depois usar dinheiro público para recuperar
o que foi depredado.

A construção,  manutenção,  reformas  e  investimentos  feitos  nos  bens  de uso  comum  da
população cabem à administração pública, que faz uso dos  recursos recebidos via tributos. E
essa informação inicial tem a finalidade de contribuir para que a sociedade busque uma forma
eficaz e  eficiente  de  investir  numa  jornada,  com o  objetivo  direto  de diminuir  os  gastos
provocados pela depredação do patrimônio público. Se analisarmos que todo esse patrimônio é
fruto do esforço de cada contribuinte, certamente veremos que não se justifica destruir o que nós
mesmos ajudamos a construir.

Pegando somente as escolas, como exemplo paralelamente ao que está acontecendo, debater a
necessidade da preservação do patrimônio público, agora estritamente voltada para a violência
física  e  moral, que  é  desencadeada  nas  escolas  da  rede  pública  de  ensino,  torna-se  uma
tarefa  onde  a  participação  dos  educadores  e  dos  funcionários  públicos em  geral  é
imprescindível. Essa agressão ganha conotações mais assustadoras, quando uma boa parte da
comunidade  estudantil  dá indícios  de  convívio  contumaz  com  grotescas  pichações,
emporcalhando as  paredes  das  salas  de  aula,  corredores  e  muros,  prosseguindo  para  as
residências particulares e lojas do entorno. Mas é no banheiro de algumas escolas que certos
estudantes revelam sua ira nas torneiras, portas, pias e vasos por, muitas das vezes, não saber
que  estão causando  um  prejuízo  para  o  bolso  do  contribuinte.  Ou  seja,  o  nosso
próprio bolso.

Anualmente, milhões são gastos com a reposição do patrimônio escolar. Quando se destrói uma
carteira, um bebedouro ou ventilador, recursos que poderiam ser empregados para promover
desde a ampliação e melhoria física do prédio, até a aquisição de novos equipamentos, são



redirecionados  para  substituir  um bem que  poderia  estar  preservado.  Fica  clara  a  falta  de
conhecimento (ou consciência) da função social da escola enquanto espaço aberto e coletivo,
voltado para o processo de socialização da população.

Assim como as escolas, os hospitais, as ambulâncias, os viadutos, as estradas, as placas e sinais
de trânsito, as praças, os igarapés, os rios, as bibliotecas e demais propriedades públicas devem
e merecem o nosso respeito. É educado, correto e econômico, com certeza.


