MOÇÃO DE APOIO ÀS OCUPAÇÕES DAS ESCOLAS POR SECUNDARISTAS DE TODO O BRASIL
Os(as) servidores(as) da educação, técnico-administrativos e docentes, do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, câmpus Jataí, apoiam os(as) estudantes
secundaristas que vêm ocupando as escolas municipais, estaduais e federais em todo o país,
como forma de mobilização, resistência e protesto às medidas impostas pelo governo Temer
que afetam negativamente a vida de todos(as) os(as) trabalhadores(as).
Entre tais medidas estão o Projeto de Emenda Constitucional (PEC) 241, que congelam
os gastos públicos na Educação e na Saúde por 20 anos; a Medida Provisória (MP) 746, que
reformula o currículo do ensino brasileiro sem dialogar com a comunidade escolar (estudantes,
professores/as e formadores/as); e o Projeto de Lei do Senado (PLS) 193/2016, Lei da Mordaça,
que retira a autonomia da atividade docente e a perspectiva crítica da educação.
Acreditamos que o movimento de ocupação das escolas é legítimo. É um movimento
que dá visibilidade aos(às) estudantes, marcando o sentido de pertencimento. Eles(as) não são
figuras passivas que integram o cenário educacional brasileiro. Estão ocupando as escolas
porque “fazem parte” delas e querem manifestar sua insatisfação frente às medidas listadas
acima, já que outros espaços de diálogo não estão sendo possíveis.
Além disso, trata-se de um movimento pacífico, educativo e autônomo. Os(as) jovens se
organizam entre si, sem a participação de entidades estudantis e/ou partidos políticos, delegam
comissões e funções de modo que o alojamento, a alimentação e a limpeza do espaço escolar
sejam garantidas no dia-a-dia, e promovem ações formativas como debates, rodas de conversa
e oficinas. Ou seja, as ocupações demonstram um grande crescimento político e intelectual
dos(as) estudantes que não podem ser vistos como vândalos e meliantes, dignos de serem
tratados com ignorância e truculência, mas com admiração e orgulho. Todo apoio às ocupações
das escolas por secundaristas de todo o Brasil!

