
Aula Magna 2021.2 – 17/08/2021 – 10 h 

Tema: O papel das universidades e da ciência em tempos de autoritarismo e 
negacionismo 

Palestrante: Prof. Pedro Rodrigues Curi Hallal  

O SINTEST cumprimenta a todos e todas na pessoa do Magnífico Reitor Prof Evandro 
do Nascimento Silva, e deseja boas vindas aos ingressos a mais um semestre letivo 
na UEFS. 

O tema proposto para essa aula magna: “O papel das universidades e da ciência em 
tempos de autoritarismo e negacionismo”, nos faz relembrar o papel do social das 
universidades e dos servidores públicos no atual cenário brasileiro. 

A universidade, em sua essência, foi e continua sendo construída em meio a 
pluralidade de saberes e ideias, baseadas na experimentação, nos fatos e evidências 
da Ciência. Este conjunto de conhecimentos desenvolvidos ao longo dos séculos tem 
o papel singular de desenvolver na sociedade o progresso social e econômico, e 
ainda, um espírito crítico, através da reflexão do mundo e da liberdade de expressão. 

Entendendo a Universidade Pública e de qualidade como direito social básico para o 
desenvolvimento humano, direito este garantido na Constituição Brasileira de 1988, 
qualquer ato autoritário e negacionista, não diz respeito a academia e nem a Ciência, 
mas sim a um regime de poder que preza pela ignorância e negação dos direitos 
sociais básicos, levando a sociedade a uma "barbárie" em todos os sentidos, pois 
nega aos seus cidadãos o direito à uma Educação básica e superior pública, gratuita e 
de qualidade. 

Um Estado autoritário e negacionista não reconhece o serviço público, defende um 
suposto “Estado mínimo", colocando-o como culpado de todas as mazelas geradas 
por um regime econômico Neoliberal, e por consequência, nega também os servidores 
públicos, sua importância e papel na sociedade, e seus direitos trabalhistas 
conquistados com muita luta e suor ao longo dos séculos. 

Neste contexto, onde a Educação Pública é negada, e os direitos trabalhistas são 
"podados'', os servidores públicos devem se levantar contra qualquer política 
antidemocrática, pois esse ato de resistência é o que garantirá uma mudança do atual 
cenário. 

A qualidade do ensino, pesquisa e extensão nas universidades públicas serão o que 
forem os seus servidores. O serviço público de qualidade perpassa pela valorização 
do servidor em todos os aspectos: social, econômico e humano, não há como negar 
um em detrimento do outro. 

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Terceiro Grau do Estado da Bahia 
(SINTEST) está alerta, e repudia qualquer ato antidemocrático e negacionista. Somos 
à favor da Ciência, da valorização à vida, dos servidores públicos e das instituições 
democráticas. 

Desejamos um ótimo semestre letivo e agradecemos a oportunidade! 

Sintest, somos todos nós! 

  


