
Moção de apoio e solidariedade da APUB à VII Jornada Universitária em defesa da 

Reforma Agrária da UFBA e à Profa Celi Taffarel pelos ataques sofridos durante 

atividade acadêmica  

 

A Jornada Universitária em defesa da Reforma Agrária é uma atividade de caráter 

nacional, e com articulação internacional, construída em conjunto entre a Universidade 

(ao todo 45 universidades em todo país), Movimentos Sociais do Campo e também da 

Cidade, com objetivo de fortalecer a luta da Reforma Agrária como uma das medidas 

necessárias para o desenvolvimento autônomo do país, principalmente no que diz respeito 

à produção e distribuição de alimentos. Além disso, apresenta a disputa do Direito à Terra 

pelos menos favorecidos como uma via fundamental de combate à desigualdade social, 

especialmente em países de formação social, política e econômica parecida com o nosso.  

Na UFBA, a tradição de construção do JURA fomenta há anos parte do tripé 

universitário, que é o da extensão, através de atividades construídas entre grupos internos 

da Universidade e setores externos, exemplo das ACCs e a própria Educação no Campo.  

No dia 14 de setembro, a sétima edição do JURA foi invadida por pessoas que tinham 

como objetivo atacar quem participava da atividade, e a atividade em si. Através de 

palavras e outras formas perturbadoras, disseminaram o ódio com conteúdo fascista, 

assustando os presentes e desestabilizando a continuidade da atividade. Esse tipo de ação 

de ódio infelizmente não é mais extraordinária em atividades acadêmicas, dado o fato de 

que temos identificado uma crescente movimentação similar em outras Universidades do 

país.  

A APUB vem a público endossar a denúncia contra os ataques proferidos, 

apresentar o apoio jurídico necessário, principalmente aos docentes envolvidos, exemplo 

da Professora Celi Taffarel. E aproveitamos para reafirmar o quanto esse processo fere 

totalmente a autonomia universitária, a liberdade de expressão e a democracia brasileira, 

da qual temos feito defesa incansável através de inúmeras ações do sindicato.  

 

Salvador, 18 de setembro de 2020.  
 


