A
APLB
SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
E
TRABALHADORAS EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
PROMOVE MOÇÃO DE APOIO A DOCENTES E ESTUDANTES
EM GREVE DAS UNIVERSIDADES DO ESTADO DA BAHIA.

APLB Sindicato
As Universidades são instituições de ensino e pesquisa destinadas a promover a
formação profissional e científica de pessoal de nível superior. A universidade é
fundamentalmente produtora de conhecimentos diversos, gera pensamento crítico,
contribui em organizar e articular os saberes, promove a formação de cidadãos críticos,
profissionais e lideranças intelectuais, para fortalecer o eixo social. A contribuição que
nasce das nobres e decisivas funções das universidades está em toda parte da vida em
sociedade em todo mundo, porém, é preciso apoiá-la, empoderá-la e valorizá-la. Seu
empoderamento não é algo que se resolva no plano abstrato. É no plano concreto e os
governantes devem subsidiar toda a sua estrutura para o bem coletivo. É preciso pensar
que do mesmo modo que as demais instituições, a universidade está sempre
historicamente determinada a desempenhar as suas funções. Há uma luta secular para
que funcione bem em favor do desenvolvimento social humano. O apoio do governo à
educação superior deve ser priorizado, deve ter caráter de investimento permanente para
que a mesma cumpra com maior efetividade as suas atribuições. A Universidade precisa
do respeito de todos os organismos sociais. Ela não é perfeita nem inquestionável,
entretanto sua contribuição é indispensável na estrutura da política social e a mesma não
está acima da sociedade nem desconectada dela. Em certa medida, pensamos que em
diferentes períodos da história social das civilizações, cada sociedade e cada Estado têm
a universidade que investe e prioriza. Desconsiderar esses elementos é desvalorizar o
potencial da ciência na vida política social humana. O investimento em material,
equipamentos e em seus trabalhadores é imprescindível num governo responsável, ético
e humanizado. A universidade agrega todo legado de melhorias para todos nós e
devemos reverenciá-la e ovacioná-la por tudo que foi, que é e que será. Reconhecemos
que as instituições universitárias, por sua própria natureza, são iluminadas e são de certa
forma livres. Sua liberdade é histórica e todo movimento em relação às circunstâncias
histórico-sociais que lhe estão na base eleva seu potencial de determinação e por isso a
APLB Sindicato vem por meio de MOÇÃO DE APOIO, solidarizar-se com os docentes
e estudantes das universidades estaduais da Bahia (UNEB, UEFS, UESC e UESB), que
estão em greve. Estas entidades vem há décadas sendo atacadas por sucessivos
governos, tendo os direitos dos seus profissionais suprimidos, sofrendo com a
precarização das condições de trabalho e estudo, além do corte no orçamento do ensino
superior para favorecer o grande aglomerado de empresariados das concorrentes
particulares. Lembrando política similar do governo do atual presidente Jair Messias
Bolsonaro. A gestão desses governos na atualidade não foge a essa regra e mantém um
tratamento conservador e austero aos Servidores e às suas Estruturas de Trabalho,
endurecendo suas ações e desconsiderando a importância e relevância desses
organismos na vida social. O governo de Rui Costa e do atual presidente são imbicados
e caracterizados por uma gestão neoliberal para privatizar a Educação Superior,
mantendo um orçamento insignificante para as necessidades das Universidades
Estaduais e Federais e por ignorar a pauta de reivindicações da categoria docente e dos
estudantes. Assim sendo, manifestamos nosso total apoio aos docentes e estudantes das
Universidades Estaduais, que no momento lutam para evitar o desmantelamento das
nossas estruturas acadêmicas e, ao tempo, desejamos que o governo do Estado da Bahia
atenda de imediato as pautas de reivindicações.
Salvador, 20 de abril de 2019.

