
Ciência para todos, não para o dinheiro 
 
Em todo o mundo, o Ensino Superior e a Pesquisa estão atualmente sujeitos à 
doutrina de choque do neoliberalismo, onde o conhecimento é percebido como uma 
mera forma de melhorar a competitividade da economia, como possível fonte de 
benefícios e como ferramenta de controle dos governos. Essa agenda neoliberal 
para a ciência é implementada por meio de um novo modo de gestão pública, no 
qual estudantes, professores e pesquisadores precisam se tornar empreendedores 
de seu capital e reputação cognitivos. Longe dos ideais cooperativos da ciência e da 
academia, universidades e instituições de pesquisa são administradas como 
corporações, competindo entre si para atrair os “melhores” estudantes e 
pesquisadores. Grupos de pesquisa e órgãos coletivos de trabalho são quase 
sistematicamente esmagados. Os gerentes de ciência devem procurar fundos e 
doações para empregar uma massa cada vez maior de funcionários precários, cujos 
baixos salários contrastam com ganhos cada vez maiores de uma nova elite 
gerencial incorporada a presidentes de universidades ou vice-reitores. O sofrimento 
no trabalho afeta a maioria de um novo proletariado intelectual. Por outro lado, a 
loucura da avaliação, a pressão para "publicar ou perecer" e a privatização da 
publicação científica levam a um crescente número de publicações, o que ameaça 
tanto a qualidade da pesquisa quanto a transmissão aberta do conhecimento. Essa 
guerra material, na qual a austeridade acompanha a privatização, permanece com 
uma guerra ideológica orwelliana, na qual as palavras, escritas em uma fala pobre e 
mentirosa, perdem o sentido. O desejo de reconhecimento de cada um que leva à 
servidão de todos, os valores da competição e do utilitarismo estão ganhando 
terreno em nossas comunidades científicas, onde os indivíduos estão cada vez mais 
isolados e temem ser excluídos do jogo. 
 
Felizmente, a resistência emergiu, tanto em países onde a aplicação dessas 
políticas era a mais desenvolvida (Grã-Bretanha ou Chile) quanto em países onde 
eles ainda estão menos avançados (França, Alemanha ou Canadá, especialmente a 
região de Quebec). Em todo lugar, as mobilizações propõem alternativas a essas 
políticas neoliberais, muito próximas umas das outras, tanto em termos de valores 
quanto de medidas concretas. Mais crucialmente, todos nós compartilhamos a visão 
de que o conhecimento é parte dos bens comuns da humanidade, e que seu valor 
depende de ser compartilhado com o maior número. Os outros componentes da 
alternativa à ciência neoliberal derivam desse princípio. 
 
Primeiro, a universidade deve ser livre. Mas a luta pela abolição efetiva das 
mensalidades exige também que se reconheça aos estudantes o direito a um 
subsídio financeiro substancial que garanta sua autonomia, dando-lhes os meios 
para lidar com o conselho e a acomodação e poupar tempo para estudar. 
 
Em segundo lugar, acadêmicos e pesquisadores devem não apenas ter salários e 
aposentadorias decentes, mas também devem receber cargos cheios com fortes 
garantias de independência. Essa é uma condição necessária se quisermos evitar 
conflitos de interesses entre educação, ciência e os poderes do dinheiro e da 
política. 
 
Eles também devem se beneficiar de créditos de longo prazo, sem gastar muito 
tempo solicitando um número crescente de doações e projetos por meio de 



procedimentos burocráticos terríveis ou justificando constantemente o uso científico 
dos fundos alocados a eles. É somente a esse preço que eles poderão reivindicar 
seu direito ao tempo, sem o qual nenhum progresso intelectual real, nenhuma 
ciência livre e nenhuma educação livre, sólida e coerente são possíveis. 
 
Finalmente, a democracia deve estar no centro das universidades e instituições de 
pesquisa. O debate crítico com os cidadãos e a colegialidade das decisões devem 
substituir a gestão top-down, vinda de burocratas incompetentes e incompetentes, 
interessados apenas em estimular a concorrência e a chamada “excelência”. 
 
A emergência social e ecológica que o mundo enfrenta atualmente representa um 
interesse geral comum que deve nos impulsionar a unir se quisermos enfrentar 
todos esses desafios. Um enorme desenvolvimento do conhecimento científico é 
agora necessário para garantir a transição ecológica de nossas sociedades e 
escapar do desastre iminente. O investimento público no valor de 3% do PIB das 
nações deve ser dedicado aos serviços públicos de pesquisa e ensino superior. 
Também temos que lutar de maneira organizada: é hora de construir uma alternativa 
global em que acadêmicos e cientistas, estudantes e cidadãos defendam os três 
pilares do ensino superior e da pesquisa: independência da produção científica e 
intelectual, crítica livre e transmissão irrestrita de conhecimento. 
 
Nós, os signatários deste chamado, sejam membros da comunidade acadêmica e de 
pesquisa ou do movimento social como um todo, vêm de todo o mundo. 
Comprometemo-nos a promover os valores da crítica, colegialidade e cooperação na 
ciência e na academia. Defendemos universidades e instituições de pesquisa bem 
dotadas e livres de interesses privados. Lutamos contra condições de trabalho 
precárias e promovemos um sistema alternativo de publicação científica em que o 
conhecimento é livre e aberto. Apelamos à constituição de uma rede de 
solidariedade internacional e ao desenvolvimento do conhecimento para todos. 
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Lista dos primeiros signatários 
Abraham Yves-Marie (Canadá), Akbulut Bengi (Canadá), Allouch Annabelle 
(França), Beaude Pierre (Canadá), Perro Pastor Mauricio (Argentina), Bissonnette 
Jean-François (Canadá), Bitoun Jan (Brasil), Bitoun Pierre (França), Davi Hendrik 
(França), Dávila Jorge (Venezuela), Deneault Alain (Canadá), Doralice Maia (Brasil), 
Durand Folco Jonathan (Canadá), Escamez Sacha (Suecia), Ferrand Laure 
(França), Fonseca Paulo (Brasil), Girard Charlotte (França), Guay Charles (Canadá), 
Guay Emanuel (Canadá), Harari-Kermadec Hugo (França), Hawes Gustavo (Chile), 
Kish Kaitlin (Canadá), Laurin-Lamothe Audrey (Canadá), Martin Eric (Canadá), 
Mignot-Gérard Stéphanie (França), Modicom Pierre-Yves (França), Moysés Arlete 
(Brasil), Nunes Geraldo (Brasil), Pol Patricia (França), Rodriguez Juan Manuel 
(Espanha), Roque Alain (França), Rubin Sabine (França), Saint-Martin Arnaud 
(França), Slaughter Sheila (Estados Unidos), Sondarjee Maïka (Canadá), Sposito 
Maria Encarnação (Brasil), Theurillat-Cloutier Arnaud (Canadá), Tremblay-Boily 
Guillaume (Canadá), Tremblay-Pepin Simon (Canadá), Würmann Carsten 
(Alemanha), Zaga-Méndez Alejandra (Canadá), Zúñiga Mónica (Costa Rica) 
 


