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111 O Centro de Estu-
dos Sociais (CES) da Uni-
versidade de Coimbra, 
num texto assinado pelo 
sociólogo Boaventura 
Sousa Santos, apela à “so-
lidariedade internacional 
para com os docentes e in-
vestigadores brasileiros”. 
No artigo publicado no 
sábado, o diretor do CES 
manifesta o seu repúdio às 
“iniciativas de desmante-
lamento do sistema públi-
co universitário e de apoio 
à pesquisa, em curso no 
Brasil”.

“Pela estreita articulação 
que, ao longo dos anos, o 
CES UC tem mantido com 
a academia brasileira, foi 
possível testemunhar o 
impacto do investimento 
público na última déca-
da e meia para o alarga-
mento e qualificação de 
uma comunidade cientí-
fica que deu significati-
vos passos na excelência 
da produção científica, 
tecnológica e artística, 
na internacionalização e 
reconhecimento interna-
cional do trabalho reali-
zado e na capacidade para 
participar ativamente no 
processo de democrati-
zação do ensino (e do co-
nhecimento) no Brasil”, 
afi rma no texto.

Muito crítico, Boaventu-
ra Sousa Santos sublinha 
que “é com imensa preo-

cupação que se constata, 
nos últimos tempos, a 
implementação de cortes 
profundos e ameaças de 
destruição das institui-
ções públicas de conhe-
cimento e dos órgãos de 
fomento das atividades 
de pesquisa, criação e 
inovação, que colocam 
em causa tanto a situação 
profi ssional de professo-
res, criadores e pesquisa-
dores, como a sustentabi-
lidade de um percurso de 
justiça social e cognitiva 
no sistema de ensino e 
ciência do Brasil”. O res-
ponsável acrescenta ainda 
que o CES recebeu “com 
preocupação, angústia e 
indignação muitas no-
tícias desmoralizadoras 
sobre os problemas hoje 
enfrentados pelos colegas 

da academia brasileira”. 
E especifi ca: “salários em 
atraso, degradação de 
condições de ensino, pes-
quisa e extensão, cortes 
nos incentivos à interna-
cionalização de professo-
res e estudantes, ameaças 
de fecho ou privatização 
de universidades públicas, 
suspensão de concursos 
docentes e de servidores, 
redução das políticas de 
inclusão social de grupos 
desfavorecidos no espaço 
universitário”.

Apelo para assinar petição
Em nome do CES, o 
sociólogo apela à comu-
nidade internacional 
académica “para que 
manifeste o seu apoio 
aos colegas do Brasil e às 
lutas pela dignifi cação e 
reconhecimento do papel 
social das instituições de 
pesquisa e ensino naque-
le país”. Na solicitação, é 
pedido em concreto para 
que os colegas de outros 
países demonstrem o seu 
apoio assinando uma 
petição online, redigida 
em três línguas, de modo 
a “assegurar a máxima 
difusão e o maior número 
de assinaturas”. Boaven-
tura Sousa Santos remata 
o documento referindo 
que o apelo será entregue 
“em devido tempo” às 
autoridades brasileiras.

Boaventura Sousa Santos assina pedido de apoio à comunidade académica internacional

Coimbra solidária com 
docentes brasileiros

R O CES recebeu com 
preocupação, angústia 
e indignação muitas 
notícias desmoralizadoras 
sobre os problemas hoje 
enfrentados pelos colegas 
da academia brasileira.
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