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ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020: É PRECISO ESCLARECER ALGUNS EQUÍVOCOS QUE 
ESTÃO NAS PROPOSTAS DE GOVERNO E DISCURSOS DE ALGUMAS CANDIDATURAS 
À PREFEITURA DE JEQUIÉ: 
 
4º EQUÍVOCO: PÕE EM DÚVIDA A LEGITIMIDADE DA APLB - SINDICATO COMO UMA 

ENTIDADE SINDICAL QUE REPRESENTA OS/AS TRABALHADORES/AS EM EDUCAÇÃO 

DAS ESCOLAS PÚBLICAS EM NOSSA CIDADE E ORGANIZA A LUTA DESSES 

PROFISSIONAIS. 

A consolidação da APLB em Sindicato confunde-se com a História de luta do 

professorado baiano. A História da Associação dos Professores Licenciados da Bahia (APLB) é 

a História das reivindicações do Magistério em nosso Estado. Todas as reivindicações do 

professorado sempre exigiram organização combativa, representatividade e formas específicas 

de luta e, por isso, a entidade sindical, de forma legítima, deve ser o instrumento que lidera, 

negocia e judicializa as demandas de acordo ao pleito coletivo da categoria.   

A filiação sindical é uma das formas mais comuns de organização docente. Esse espaço 

vem sendo fortalecido pela via histórica, com registros de mobilizações reivindicatórias de 

melhores condições de trabalho e remuneração do trabalho docente. Além da pauta histórica 

de valorização profissional, a organização sindical dos trabalhadores em educação constitui-se 

como um importante campo para a compreensão da profissão docente na atualidade.  

É valido entender a organização sindical como um espaço formativo e considerar a sua 

influência sobre a constituição da identidade profissional do professor. Pensar a formação 

docente para além dos espaços oficiais de formação inicial e continuada é importante para 

valorizar o potencial de instâncias organizativas geridas coletivamente por professores. 

É essencial reconhecer a importância da APLB - Sindicato na organização dos 

professores no Município de Jequié para as lutas necessárias pela valorização do trabalho 

docente. Ademais, é notório que esta entidade sindical foi sempre reconhecida, pela maioria 

dos docentes, como sua representação legítima, política e jurídica que tem contribuído para a 

ampliação e manutenção dos direitos à realização do trabalho dos professores nas unidades 

de ensino.  

A organização sindical brasileira tem como principal característica a liberdade sindical. 

Não é permitida nenhuma forma de interferência nos sindicatos, salvo a necessidade de 

registro, feito no Ministério do Trabalho (art. 8º, I, CF). É garantido aos sindicatos, desse 

modo, que tenham plena liberdade de constituição e organização administrativa e financeira, 

aspectos regulamentados no Estatuto Sindical.  

 

MAIS DO QUE NUNCA, OS/AS TRABALHADORES/AS EM EDUCAÇÃO, 

PRINCIPALMENTE EM NOSSA CIDADE, PRECISAM DE UM MOVIMENTO SINDICAL 

FORTE E UNITÁRIO, QUE ENFRENTE OS DESAFIOS QUE A SITUAÇÃO POLÍTICA ATUAL 

NOS IMPÕE. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641170/artigo-8-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10725570/inciso-i-do-artigo-8-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988

