
De acordo com a Lei nº 4717 de 29/06/65, Patrimônio

Público “é o conjunto de bens e direitos de valor

econômico, artístico, estético, histórico ou turístico,

pertencentes aos entes da administração pública direta ou

indireta”, sendo que o patrimônio escolar pode ser definido

como o conjunto de bens móveis e imóveis que formam a

parte física da escola. Considerando o artigo 225 da

Constituição Federal e o Código Penal (Lei nº 2848/40),

danificar o bem público é crime. Além disso, o Estatuto da

Criança e do Adolescente (Lei 8069/90, em seu artigo

116, destaca que “Em se tratando de ato infracional com

reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se

for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o

ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compense o

prejuízo da vítima”. Diante do exposto, é significativo

verificar qual o entendimento dos alunos do Colégio

Estadual Pedro Calmon (CEPC) sobre a temática, bem

como fazer um diagnóstico sobre a situação de

depredação do patrimônio desta unidade de ensino (UE).

• Investigar o nível de entendimento dos alunos sobre a

temática.

• Apresentar para a comunidade escolar as

consequências da depredação do patrimônio público,

em especial, do ambiente escolar e dar uma ideia do

montante de recurso público que é desperdiçado com a

depredação.

• Promover reflexões e análises que visem à

conscientização da comunidade escolar sobre a

necessidade de conservação do patrimônio público.

Para exemplificar a situação do CEPC em relação ao

patrimônio escolar, tentou-se fazer um levantamento dos

bens danificados o que gerou um valor estimado de R$

71.047,00.

A partir da aplicação do questionário, verificou-se que mais

de 90% dos alunos sabem que destruir o patrimônio

público é crime, porém apenas 31,4% sabem qual a

punição. Além disso, quase 80% informou já ter visto

algum bem sendo destruído, mas quase 87% não

denunciou.
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Orientadores: Profª Roberta Peixoto e Prof. Fábio Argolo

Pesquisa de caráter quantitativo e qualitativo.

Contexto da pesquisa: Colégio Estadual Pedro

Calmon.

Instrumentos de geração de dados: entrevistas,

levantamento de bens danificados e aplicação de

questionário online.

Participantes: 153 estudantes, entre eles 110 alunos

do matutino, 28 alunos do vespertino e 15 alunos do

noturno.

Materiais preparados para campanha de

conscientização: vídeo, fotos, folder, e placas para

jardins e corredores.

A partir dos dados gerados, observou-se que a

destruição do patrimônio escolar na UE pesquisada

está distante dos índices aceitáveis, o que representa

um montante significativo de recurso público que é

desperdiçado. Dessa maneira, fica evidente a

necessidade de campanhas frequentes que promovam

o sentimento de pertencimento à escola, bem como a

conscientização da conservação do patrimônio público.

Além disso, é necessário que também ocorra a

punição daqueles que danifiquem algum bem dentro

da UE.


