


MOÇÃO DE REPÚDIO À REORGANIZAÇÃO ESCOLAR EM SÃO PAULO

A União Paulista dos Estudantes Secundaristas, nos marcos da realização do 41º Congresso da 
UBES, vem a público externalizar o nosso repúdio e de todos os estudantes secundaristas paulis-
tas à medida de reorganização do ensino público imposta pelo governo do Estado de São Paulo. 

Nos últimos 20 anos, o governo do Estado de São Paulo vem impondo um forte ritmo de minimiza-
ção do Estado e de suas responsabilidades em todos os setores da administração pública. Neste 
momento, nunca foi tão latente o projeto de descaso e abandono das escolas públicas. A reorgani-
zação escolar, determinação imposta pela Secretaria Estadual de Educação que visa a separação 
das escolas por ciclos, é a tradução máxima, do real interesse do governo do estado em continuar 
sucateando a escola pública. 

A medida gera grande insatisfação dos estudantes, pais, professores e toda comunidade escolar, 
que em nenhum momento foi procurada para o diálogo ou ouvida sobre o tema. 
Não bastando as escolas, sendo verdadeiros presídios e celas de aulas, sem estrutura, laborató-
rios e tecnologias, que atacam permanentemente a qualidade do ensino, a reorganização esconde 
interesse muitos maiores que atacam o acesso à educação como direito garantido. 
Esta realidade vincula-se a uma crescente marca, na última década, de um aumento substancial do 
número de escolas particulares e do número de matrículas na rede privada. Houve um aumento de 
30% de matrículas dentre ensino fundamental e médio, na rede privada. Representando, 17% de 
toda a rede de ensino. O sucateamento da escola pública obriga a migração dos estudantes para 
o ensino privado, ou simplesmente abandono dos estudos. Hoje, é discrepante o número de 2 mi-
lhões de estudantes secundaristas que não se encontram na rede pública do ensino, que contrata 
com os 6 milhões de vagas que a rede de ensino paulista comporta.  

Portanto, a reorganização escolar é claramente um passo adiante do projeto neoliberal em voga no 
Estado de São Paulo. A transferência compulsória de milhares de estudantes, a superlotação das 
escolas, a instabilidade que a medida provoca no professorado paulista e o fechamento das esco-
las nada mais são do que os efeitos colaterais da privatização da rede de ensino paulista. 

Nos últimos meses os estudantes paulistas permaneceram em constante luta, fechando ruas e ave-
nidas, paralisando e ocupando as escolas contra a reorganização.  Uma “Primavera Secundarista” 
toma corpo por todo o estado, guiado não somente contra a reorganização, sobretudo pelo senti-
mento coletivo de que agora é hora de construir uma nova escola. Queremos outra reorganização. 
Uma reorganização que seja construída pelas mãos dos estudantes. 

Assim, a União Paulista dos Estudantes Secundaristas convoca a solidariedade dos estudantes 
brasileiros aos estudantes paulistas a ocuparem as escolas que estão sendo fechadas. Os estu-
dantes secundaristas de São Paulo resistirão até as ultimas consequências e não nos calaremos 
diante da repressão policial ou do estado. Já estamos tendo vitórias nesse sentido, como a decisão 
do Ministério Público revogando a reintegração de posse. A nossa luta não terminará enquanto o 
governo do Estado não retroceder. Vamos seguir ocupando as ruas e as escolas até derrotar o 
projeto dos tucanos de fechar escolas. 
A UBES  convoca os estudantes brasileiros a se solidarizarem com a luta dos estudantes paulistas 
e decide realizar um dia nacional de lutas com manifestações, atos, paralisações e ocupações nas 
escolas públicas pelo país exigindo de Alckmin que recue da reorganização das escolas. 


