Carta à comunidade do Colégio Ítaca
São Paulo, 13 de maio de 2019

Enquanto pais, mães e responsáveis por estudantes brasileiros, nos
sentimos, mais uma vez, convocados a nos manifestar publicamente
contra os retrocessos anunciados e iniciados na Educação do país cortes orçamentários, mudanças nas políticas e diretrizes em todos os
níveis, da Educação Infantil ao Ensino Superior.
Entendemos que o papel social das comunidades escolares - famílias,
professores, estudantes e docentes - ultrapassa os muros das nossas
instituições, por isso, nos vemos mobilizados a defender a Educação em
contextos mais amplos, de forma política, democrática e apartidária, por
isso, declaramos nosso apoio ao movimento nacional de paralisação do
dia 15/05/2019. E gostaríamos de convidar os profissionais do Colégio
Ítaca para se unirem a nós e aos movimentos sociais envolvidos nesta
luta tão importante para o Brasil.
Há apenas um ano nos solidarizamos à paralisação dos professores das
escolas particulares em defesa dos direitos consagrados na Convenção
Coletiva de Trabalho (que contou com a união de docentes de mais de
100 escolas particulares e apoio de dezenas de grupos de famílias) para
mostrar aos governantes, aos parlamentares e às organizações civis do
segmento educacional que somos cidadãos conscientes de que excluir
recursos e direitos dos trabalhadores da Educação nunca foi e nunca
será o melhor caminho para construir um futuro próspero para o nosso
país. Infelizmente, menos de um ano depois, estamos reunidos
novamente para protestar diante de uma situação ainda pior após os
recentes comunicados e medidas tomadas pelo governo federal, que
apontam para o desmonte das universidades públicas e para ampliar a
precarização da Educação Básica.
Entendemos que as universidades e as escolas particulares não estão
salvaguardadas dos impactos de uma política educacional que articula
cortes no ensino e na pesquisa, além de perseguição ideológica. Por

isso, gostaríamos de contar com a comunidade do Ítaca, que sempre
esteve ao lado do pensamento crítico e da liberdade de expressão,
nessa luta em defesa da Educação.
Por nós, por nossos filhos e filhas, por todos os brasileiros, convidamos
alunos, professores, coordenadores, diretores e profissionais do
Colégio ítaca a parar as atividades nesta quarta-feira, dia 15/05 e
comparecer à manifestação que acontecerá na Av. Paulista/MASP.
Um abraço cordial,
Grupo de famílias do Colégio Ítaca abaixo-assinados.
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