


MOÇAO CONTRA A MILITARIZAÇÃO DAS ESCOLAS

 A UBES, em consonância com os demais movimentos sociais, entende o processo de mi-
litarização das escolas publicas, assim como entrega da gestão para Organização Socais – O.S. 
de caráter privado (Sistema S, instituições religiosas, etc), como nocivo movimento de desvio ins-
titucional que representa um profundo retrocesso na perspectiva à construção de uma educação 
emancipadora e democrática.  

O Estado tem transferido sua responsabilidade constitucional de assegurar a todos os cidadãos e 
cidadãs da educação pública e gratuita para a secretarias de segurança pública e, ao fazê-lo, inse-
re a organização militar nas estruturas administrativas das escolas e, consequentemente, em todas 
as esferas pedagógicas. Ao entregar a formação educacional de um povo aos militares, o Estado 
atesta sua falência nesta tarefa e declina da noção da escola como centro público emancipatório e 
de formação cidadã. 

Argumentos que buscam justificar a militarização das escolas públicas como método de enfreta-
mento em situações de violência no âmbito escolar ignoram destes contextos a ausência de políti-
cas públicas capazes de garantir segurança e desenvolvimento social. É importante ressaltar tam-
bém que a própria Polícia Militar é uma das instituições mais responsáveis por violações de direitos 
humanos e com praticas recorrentes de violência, sobretudo contra a juventude negra e pobre. 
A expansão das escolas militares se soma uma conjuntura de retrocessos e desconfiguração do 
caráter transformador da educação e como o instrumento a de organização de um pensamento so-
cial critico. Estudantes de colégios militares não são autorizados a se organizarem dentro de seus 
espaços, não são autorizados a organizarem grêmios estudantis (o que fere a constituição federal) 
e tampouco a se manifestarem. 

 É preciso ainda destacar problemáticas de gênero e diversidade sexual que sucedem a mi-
litarização das escolas, estruturas e narrativas construídas pelo autoritarismo da cultura militar são 
por natureza agressivas, violentas e submissas. Existem denúncias de assédio sexual, práticas 
machistas, racistas e homofóbicas e que essas instituições não permitem que todas as denúncias 
cheguem à tona. Por isso lutamos pelo fim da preconização dos métodos herdados da ditadura mi-
litar dentro da educação pública. Lutamos pela educação emancipadora que liberte e empodere as 
mulheres, os LGBT, as negras e os negros e todas as classes que hoje são oprimidas pelas classes 
dominantes. Uma educação libertadora que permita e influencie os estudantes a se organizarem 
e conquistarem seus direitos de autonomia e democracia em todas as instituições de ensino. Uma 
educação que lute para conquistar além da não militarização das escolas, que organize os estudan-
tes para conquistarem o fim da Polícia Militar!

 Demonstramos através deste o nosso total repúdio e desacordo com o projeto de militari-
zação das escolas públicas que está sendo implantado massivamente pais, com destaque pelo 
governo do Estado de Goiás, que apenas no ano de 2015 foram militarizadas mais 10 escolas e a 
previsão é de que haja mais de 40 escolas militares até o ano de 2016 em todo o território goiano. 
Lutamos por uma escola de estruturas democráticas e não aceitaremos maiores estruturas autori-
tárias e ditatoriais nos espaços educacionais, que são nossos por direito e conquista.


