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Nota do SINASEFE-SP sobre ataques racistas no IFSP Avaré

 
O SINASEFE-SP repudia o ocorrido no IFSP campus Avaré, no dia 06.03, durante a posse da chapa “Nada a 
temer” do Grêmio Estudantil do Ensino Médio Integrado, quando foram descobertas pichações racistas no 
banheiro feminino da unidade.
 
As pichações foram registradas por estudantes e levadas à professora Camila Aparecida da Silva, que partici-
pava do espaço para tirar dúvidas sobre o estatuto do Grêmio Estudantil.
 
Com a foto nas mãos, a professora iniciou uma fala emocionante em resposta ao ataque anônimo a todas mu-
lheres negras dos Institutos Federais e da sociedade brasileira. A fala de Camila Aparecida da Silva foi filmada 
pelos estudantes do Grêmio Estudantil e divulgada nas redes sociais após devida autorização.
 
Camila é servidora do IFSP, mestre e doutoranda em Políticas Educacionais, também é sindicalizada ao 
SINASEFE-SP e participava como Coordenadora de Base do campus Avaré até o início de seu doutorado, 
quando precisou tirar licença da tarefa.
 
O SINASEFE-SP expressa total apoio à Camila Aparecida da Silva, além de completo acordo com sua respos-
ta ao ocorrido. Temos muito orgulho em lutar juntamente com a professora Camila em defesa de um IFSP 
sem opressões e com ensino vinculado às causas sociais.
 
Funcionários confirmaram que esse não foi o primeiro caso de crimes racistas na unidade. O caso foi levado 
à direção do campus e à reitoria do IFSP, além do registro de um boletim de ocorrência para investigação e 
tomada de medidas cabíveis.
 

09 de março de 2017

 Confira a matéria publicada no site Viomundo:
http://www.viomundo.com.br/denuncias/covardia-racista-sem-limites-a-dor-da-professora-camila-frente-a-
-barbarie-escrita-na-porta-do-banheiro-assista-ao-video.html
 
Confira o vídeo produzido pelos estudantes do Grêmio Estudantil:
https://www.youtube.com/watch?v=fx1AG8Vk4xw
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