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 #Primeiramente,ForaTemer! 
#Marielle&Anderson,presentes!

Introdução

O presente artigo é um manifesto contra os discursos anticientífi cos, a 
diminuição de fi nanciamento de projetos de pesquisa, os cortes de bolsas de 
estudos – expostos nas Figuras 1 e 2 –, o sucateamento de universidade públi-
ca, as políticas neoliberais de privatização da ciência pública, a desvalorização 
do docente-pesquisador, o desmonte dos institutos públicos de pesquisa que 
vêm acontecendo em nosso país, tornando não só a atmosfera científi ca irres-
pirável como a de todo o território nacional. Nesse cenário, não poderíamos 
deixar de mencionar a nossa Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) – 
#UERJResiste! – que vem sofrendo com a política de desmonte da universidade 
pública levada a cabo pelo governo Pezão (PMDB/RJ).
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FIGURA 1 – Corte no orçamento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação

Fonte: Academia brasileira de Ciência e MCTI (apud JUNTA, 2017). 

FIGURA 2 – Corte nos investimentos em bolsas de doutorado e mestrado pelo 
CNPq

Fonte: Junta (2017). 

Este artigo é também um desdobramento da atividade fi nal de nossos es-
tudos na disciplina “Questões Teórico-Epistemológicas em Pesquisa nos/dos/
com os Cotidianos”, em que tecemos problematizações em torno da Ciência na 
contemporaneidade (LATOUR, 2011), principalmente no evento Marcha pela 
Ciência que aconteceu em nível global (RODRIGUES, 2017), abordada na Se-
ção 1. As problematizações dessa seção dialogam com os pressupostos teóricos-e-
pistemológicos de Michel de Certeau (2008, 2012) e de Manoel Castells (2013). 

O objetivo desta pesquisa é compreender e fazer uma análise sistematizada do 
desdobramento da “Marcha pela Ciência” no Brasil pós golpe institucional de 2016. 
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Para fazê-la, bricolamos o método da “cartografi a” com o método da “genealogia” 
(FOUCAULT, 2010; PASSOS; BENEVIDES, 2009), que nos referimos como mé-
todo carto-genealógico, exposto na Seção 2. Ao fazermos o caminho das carto-genea-
logias da Marcha pela Ciência em sites acadêmicos, artigos, reportagens, narrativas, 
vídeos, mapas e imagens on-line em nosso cotidiano, conforme discutimos na Seção 
3, apresentamos redes de indignação, de resistências, de lutas e de esperança a favor 
do desenvolvimento da ciência nacional e mais aberta à sociedade.

Por fi m, nas Considerações da Marcha pela Ciência, destacamos que o 
movimento nas ruas e nas redes se mostrou um importante disparador para a 
problematização acerca da importância da circulação do conhecimento científi co 
dentro-fora dos muros castelares do laboratório e da refl exão em relação à impor-
tância do fazer pesquisa e fazer política / ser pesquisador-político.

Marcha pela Ciência em rede

A Marcha pela Ciência é um movimento mundial que reúne cientistas, 
profi ssionais ligados ao campo das ciências e todos aqueles que compreendem a 
importância e a necessidade da ciência para o desenvolvimento social, ambiental, 
educacional e econômico mundial. Segundo o site internacional da Marcha pela 
Ciência (MARCH FOR SCIENCE, c2017a, tradução nossa),1 o movimento 
tem como objetivos: 

Ampliar o papel da ciência na política;

Empoderar o engajamento público com a ciência; 

Fomentar uma comunidade científi ca diversa e inclusiva; 

Criar uma comunidade global que advoga pela causa da ciência.

Esses objetivos da Marcha pela Ciência podem ser tecidos com as ideias de 
Bruno Latour em “Ciência Ação” (2011), ideias estas que chamam a nossa aten-
ção para o papel que a ciência ocupa na sociedade contemporânea, nosso papel 
enquanto cientistas, como possibilitar o público leigo o acesso ao conhecimento 
científi co restrito a determinado grupo e a defesa da ciência contra as pseudoci-
ências, contra a fraude e a irracionalidade. 

Convocada originalmente nos Estados Unidos, com a intenção de mobilizar 
todos os setores da sociedade como forma de reação ao discurso “anticientífi co” do 
presidente Donald Trump, que anunciava cortes de investimentos nas pesquisas 

1  No original: “Amplify the Role of Science in Policy; Empower Public Engagement with Science; Foster 
a Diverse and Inclusive Scientifi c Community; Build a Global Community of Science Advocates”.
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científi cas do país e a retirada dos EUA do Acordo de Paris, a Marcha pela Ciência 
se tornou, em pouco tempo, um evento mundial e vários países se uniram à causa. 
No dia 22 de abril de 2017, Dia da Terra, cerca de 630 atos públicos ocorreram em 
várias cidades do mundo, totalizando 69 países participantes. 

A insatisfação da comunidade científi ca estadunidense com o discurso e a 
política caótica de Donald Trump, no que se refere ao meio ambiente, às pesqui-
sas científi cas e aos direitos humanos, alavancou 

O surgimento de um ativismo de resistência que promete não ceder 
um milímetro contra ações que restrinjam e ou diminuam direitos 
fundamentais. Um ativismo incentivado pela intelectualidade esta-
dunidense – da qual Noam Chomski é o mais conhecido represen-
tante – que resgata profundas raízes da ação cívica e comunitária 
estadunidense, aliado ao novíssimo cyberativismo impulsionado 
pelas redes digitais. (RODRIGUES, 2017)

O movimento da Marcha pela Ciência nos aponta sinais de uma crise de 
“autoridade” (CERTEAU, 2012), onde cientistas de diversas nacionalidades se 
mobilizaram por não concordarem com o discurso “anticientífi co” de Trump, 
com os constantes cortes orçamentários nas áreas relacionadas, e com o cresci-
mento do que nomeiam de “obscurantismo”, exemplifi cado pelo aumento da 
difusão de terapias ou medicamentos sem comprovada efi cácia – ex. pílula do 
câncer –, assim como a crescente adesão a movimentos antivacinas que colocam 
em risco toda a sociedade.

Certeau (2012, p. 40) salienta que autoridade é “tudo que dá (ou pre-
tender dar) autoridade – representações ou pessoas – e que se refere, por-
tanto, de uma maneira ou de outra, àquilo que é ‘aceito’ como ‘crível’”. Ela 
é responsável por tornar o ar de uma sociedade respirável, repousa sobre a 
adesão de um grupo ou uma comunidade e o seu descrédito revela problemas 
que tornam a atmosfera social irrespirável. Esse descrédito pode ser fabricado 
por múltiplas maneiras nas (micro)operações da vida cotidiana, como por 
exemplo pelo “uso” do humor (CERTEAU, 2008): um praticante na Marcha 
pela Ciência em Washington, EUA, carregava um cartaz com a mensagem: 
“Faça a América pensar novamente”, em alusão ao slogan da campanha de 
Trump ao cargo de presidente dos EUA: “Faça a América grande de novo”. 
(MARCHA..., 2017a) O uso do humor, além de ser um ato político, é uma 
operação de modo tático que o praticante lançou mão para demonstrar no 
espaço público o seu descrédito a Trump (autoridade), ressignifi cando o slo-
gan usado pelo político.

Nessa mesma trama de pensamento, ao analisar os diversos movimentos so-
ciais em rede – revolução na Tunísia, revolução egípcia, os indignados na Espanha, 
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Occupy Wall Street, jornadas de junho Brasil – e seus desdobramentos nos espaços-
tempos das cidades. Castells (2013) argumenta que eles emergem por uma rejeição 
a uma política ou a representantes por se sentirem traídos, manipulados, gerando 
redes de indignação que se desdobram em redes horizontais de autonomias e de 
esperança, que são tecidas pelo companheirismo na relação todos-todos. Os cortes 
orçamentários, o discurso anticientífi co e o crescimento danoso do “obscurantis-
mo” se tornam, desse modo, gatilhos disparadores dessa rejeição e da formação de 
redes de indignação materializada no movimento mundial da Marcha pela Ciência. 

Carto-genealogia das redes da Marcha pela Ciência 

Uma vez que nos interessa realizar uma análise sistematizada de um mo-
vimento muito recente, e fundamental no sentido de combater a vertiginosa 
redução dos recursos para pesquisa em ciência, reconhecemos ser desafi ador apre-
ender os traços mais marcantes e, por conseguinte, a problemática de seus en-
frentamentos. A nós se apresenta desafi ador os desdobramentos da Marcha pela 
Ciência na medida em que o movimento se encontra em processo de realização, 
implicado por questões que nos são muito importantes, em um conjunto de 
atravessamentos demasiadamente presentes em nossas vidas.

Como forma de apreender parte desses atravessamentos que constitui a pro-
blemática da Marcha pela Ciência, e nos auxiliaria a compreender as redes de indig-
nação, resistência e luta acionadas, pensamos ser indispensável realizar um mapa dos 
processos de mobilização e seus respectivos desdobramentos. Nesse sentido, compor 
um mapa de tais processos signifi ca praticar uma cartografi a do presente que envolva 
o campo da ciência e seus tensionamentos, especialmente no que diz respeito à circu-
lação de sua produção em diferentes instâncias e espaços da sociedade.

Optamos pela cartografi a por se tratar de um campo metodológico que 
se esforça por incorporar no processo investigativo transformações epistémicas e 
sensoriológicas realizadas em diferentes níveis, como as pequenas revoluções que 
se dão em nossos cotidianos por efeito de uma microfísica das ações. No entanto, 
como poderá ser visto ao longo do trabalho, não nos limitamos a seus proce-
dimentos na medida em que nos interessa acentuar determinados aspectos da 
contenda contemporânea e, consequentemente, dos enfrentamentos enunciados 
pelo movimento Marcha pela Ciência.

A cartografi a está longe de prescrever procedimentos metodológicos que ga-
rantiriam a elucidação de um determinado grupo de hipóteses previamente deduzi-
das de sua articulação teórica, num regime de produção do conhecimento pautado 
pelo verdadeiro e falso. Antes, a orientação cartográfi ca presume um primado do 
vivido em relação às expectativas do que se espera conhecer, conduzindo o processo 
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investigativo pelos desdobramentos de seu percurso, de modo que o conhecimento 
passa a ser suposto pela experiência e seus efeitos.

Ao mesmo tempo em que não seria apenas o objeto da pesquisa que estaria 
em questão pela cartografi a, mas o próprio sujeito do conhecimento que passa a 
ser produzido ao longo do processo investigativo. A orientação cartográfi ca trata 
tanto de um campo de produção dos objetos como também dos sujeitos, no 
qual tudo passa a ser atravessado pela problemática da pesquisa, em permanente 
transformação dos saberes envolvidos. Ou seja, sob esta perspectiva, o pesquisa-
dor estaria tratando de um campo de produção de uma objetividade e uma sub-
jetividade, dinamicamente realizadas, que bordejaria pelos diferentes elementos 
mobilizados uma série de problemas.

Como nos explicitam Eduardo Passos e Regina Benevides (2009, p. 18): 

Considerando que objeto, sujeito e conhecimento são efeitos 
coemergentes do processo de pesquisar, não se pode orientar a 
pesquisa pelo que se suporia saber de antemão acerca da reali-
dade: o know what da pesquisa. Mergulhados na experiência do 
pesquisar, não havendo nenhuma garantia ou ponto de referên-
cia exterior a esse plano, apoiamos a investigação no seu modo 
de fazer: o know how da pesquisa.

Estando a objetividade e subjetividade comprometidas em uma série 
de processos, a cartografi a pretende, dessa forma, incorporar em sua proble-
mática o modo de produção da realidade, uma vez que seu empreendimento 
não cessa de recriar os objetos e sujeitos da pesquisa, especialmente quanto 
ao papel do sujeito do conhecimento. Assim, não se pode mais pretender as 
fronteiras que encastelariam o pesquisador frente ao seu campo de estudos, 
procedendo a uma assepsia dos rudimentos metodológicos em seu desve-
lamento da realidade. Pelo contrário, na medida em que se vê em contato 
com os contextos estudados, são os atravessamentos aí realizados que põe em 
transformação o próprio pesquisador, impossibilitando a crença em qualquer 
fronteira que supostamente se estabeleça entre o sujeito do conhecimento e 
objeto pesquisado.

Longe de sustentar tais assepsias metodológicas e a transcendência do su-
jeito, a cartografi a tem como pressuposto ser concebida enquanto efeito dos pro-
cessos de mudança da realidade, isto é, enquanto estiver comprometida com os 
atravessamentos que encontra em sua relação com os contextos estudados. Dessa 
forma, é ela propriamente que está em transformação com os mundos realizados 
em seu percurso, exigindo do pesquisador um maior envolvimento de modo a 
incorporar essas mudanças e deslocamentos em sua produção, sobretudo no que 
diz respeito aos afetos encontrados nesse contato com o que lhe é diferente.
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Quanto à dimensão política da cartografi a e as mudanças que reconhece 
promover, Suely Rolnik (2014, p. 70, grifo nosso) destaca: 

[...], dizer aqui que a prática de análise (do cartógrafo) é política 
tem a ver com o fato de que ela participa da ampliação do alcance 
do desejo, precisamente em seu caráter de produtor de artifício, 
ou seja, de produtor de sociedade. Ela participa da potencialização 
do desejo, nesse seu caráter processual de criador de mundos, tan-
tos quantos necessários, desde que sejam facilitadores de passagem 
para as intensidades vividas de forma aleatória nos encontros que 
vamos tendo em nossas existências.

Dessa maneira, a cartografi a se articula também como um traçado das re-
lações de força que são atualizadas num determinado contexto, oferecendo-nos 
um quadro dos movimentos de mudança e resistência, bem como das estratégias 
de manutenção e conservação, de que se valem seus praticantes ao habitá-lo. 
A esse recurso que compõe igualmente os mapas das relações de força, apre-
sentando-nos uma dimensão diagramática do espaço, a cartografi a se aproxima 
dos interesses da abordagem genealógica pensada por Foucault (2010), na qual 
as estratégias do poder são permanentemente interrogadas em prol daquilo que 
pretendem subjugar.

A genealogia não procura responder à historiografi a que se constituiu no 
Ocidente com um traçado mais pormenorizado dos acontecimentos, nem subs-
tituir seu estatuto epistêmico sem provocar nesse mesmo gesto deslocamentos 
entre o atual regime de conhecimento. Seu propósito é articular-se com os sabe-
res historicamente subalternizados, por reconhecer neles perspectivas que teste-
munham os limites e impossibilidades dos saberes instituídos. Ao mesmo tempo 
em que estas perspectivas produzem fi ssuras entre os modos de produção do 
conhecimento, denunciando outras maneiras de proceder ao saber sem o recurso 
ao sujeito transcendental.

Antes, são as estratégias do poder que interessam à genealogia em sua ne-
cessidade de estabelecer o verdadeiro e desqualifi car o falso, em um jogo de in-
visibilização dos saberes, sensibilidades e das existências, e principalmente de 
um soterramento dos enfrentamentos dos movimentos de resistência. Seu in-
vestimento político não se encerra em absoluto no que passa a ser denunciado, 
como não pretende oferecer qualquer conclusão à problemática evidenciada, mas 
procede a abertura epistêmica de uma determinada contenda, na qual as catego-
rizações e seus respectivos rudimentos são constantemente postos em questão.

Dessa maneira, a genealogia se dispõe como um instrumento de luta em 
que o modo de produção do conhecimento passa a ser tematizado, enunciado 
em todas as dimensões de que é composto, a partir de uma historiografi a das 
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contendas locais. E, como instrumento de luta, igualmente se dispõe como um 
produto do presente que serve à atualidade dos enfrentamentos, sempre mobili-
zada pelas estratégias de resistência, que, acionadas de forma momentânea, são 
capazes de produzir abalos consistentes e duradouros nos saberes instituídos. 
Foucault (2010, p. 11) argumenta que

A genealogia seria, pois, relativamente ao projeto de uma inserção 
dos saberes na hierarquia do poder próprio da ciência, uma espécie 
de empreendimento para dessujeitar os saberes históricos e torná-
-los livres, isto é, capazes de oposição e de luta contra a coerção 
de um discurso teórico unitário, formal e científi co. [...] Eu diria 
em duas palavras o seguinte: a arqueologia seria o método próprio 
da análise das discursividades locais, e a genealogia, a tática que 
faz intervir, a partir dessas discursividades locais assim descritas, os 
saberes dessujeitados que daí se desprendem.

O que está em questão também é a historicidade dos enfrentamentos que 
são tidos como concluídos pelo regime atual de produção de conhecimento, e 
recobrem com uma aura de neutralidade os seus produtos bem como os meios 
pelos quais se consagra enquanto conhecimento. E essa historicidade retomada 
pela genealogia, está longe de pretender revelar uma realidade escamoteada, mas 
um acontecimento social em que está em jogo a própria produção da realidade, 
que, reduzido à determinada categorização, termina por favorecer a partilha do 
que seria tido por natural e social.

Reconhecemos também que o empreendimento genealógico não se limita 
à realização historiográfi ca, fazendo-se dela para acionar uma determinada con-
tenda com efeitos ainda atuais e, por essa razão, necessita ser melhor elaborada. 
Assim, entendemos também pertencer à alçada da genealogia a elaboração acerca 
das relações de força, que promovem diferentes atravessamentos nos regimes atu-
ais de produção do conhecimento, intimamente envolvidos com o projeto colo-
nial do Ocidente. Pois interessaria ao fazer genealógico os acontecimentos que 
não cessam de desestabilizar o poder vigente e, por conseguinte, elaborar saberes 
em intensa resistência ao seu domínio.

Nesse sentido, acreditamos ser importante proceder a uma carto-genealo-
gia como forma de conhecer a Marcha pela Ciência pelos tensionamentos e fi ssu-
ras que produz, já que não é incomum encontrar em seus discursos o rompimen-
to com práticas amplamente aceitas pelo campo científi co. Mas a realização aqui 
de uma carto-genealogia supõe a acentuação de seu viés político, concebendo o 
momento mesmo de sua manifestação como emergência de outros rearranjos 
de forças, que se dispõem contrários aos processos instituídos de produção do 
conhecimento. 
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Esperamos, portanto, que as referências reunidas neste trabalho possam 
evidenciar sumariamente um mapa da Marcha como um diagrama dos focos de 
resistência, produtores de novas alianças no cenário contemporâneo em rede, 
correspondente à complexidade dos problemas que nos atravessam na atualidade.

Redes: de indignação, de resistências, de lutas e de esperança

Convocada e organizada pela Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ci-
ência (SBPC), a Marcha pela Ciência no Brasil faz parte de um movimento que 
surge em resposta aos severos cortes orçamentários a que vem sendo expostas as 
áreas de Ciência e Tecnologia do país desde o ano de 2014 e que se intensifi ca-
ram após o golpe institucional de 2016, durante o governo ilegítimo de Michel 
Temer, e que, em março de 2017, anunciou um corte de 44% no orçamento do 
recém fusionado Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
(MCTIC). 

Pelos cálculos da SBPC, de cada R$ 100 gastos pelo governo fede-
ral atualmente, só R$ 0,32 são destinados à ciência e tecnologia. ‘As 
universidades já estão à míngua’, diz Helena. ‘A ciência e tecnologia 
não é mais míngua, nem pão e água – talvez água, porque pão não 
vai ter para todo mundo.’ (ESCOBAR, 2017a)

Em carta de convocação, Helena Nader (2017), presidente da SBPC, con-
vida “estudantes, professores, cientistas, pesquisadores e amigos da ciência” a par-
ticiparem da marcha pela ciência, enfatizando que 

Os organizadores da Marcha pela Ciência entendem, como nós 
da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), 
que a ciência está em todo lugar e afeta a vida de todos. Por-
tanto, a aplicação da ciência para a sociedade não pode estar à 
margem das grandes tomadas de decisão no campo político. E o 
melhor caminho para garantir que a ciência possa infl uenciar di-
retamente nas políticas públicas é encorajar as pessoas a apreciar 
e se envolver com a ciência. Entendemos que o fortalecimento 
da ciência passa também pelo fortalecimento da democracia em 
todos os países. 

Marcando o início de uma mobilização social pela valorização da ciên-
cia, os atos públicos ocorreram em 22 cidades de 16 estados brasileiros e foram 
também organizados e compartilhados via Facebook, conforme ilustrados nas 
Figuras 3 e 4 a seguir:
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FIGURA 3 – Marcha pela Ciência em SP

Fonte: Marcha pela Ciência (2017).

FIGURA 4 – Marcha pela Ciência no RJ

Fonte: Brasil2036 e Adufrj SSind (2017).

O movimento em rede da Marcha pela Ciência vai ao encontro das discus-
sões de Castells (2013, p. 162) em relação aos movimentos sociais na internet: 
são simultaneamente locais e globais; conectados em rede de múltiplas formas; 
virais, “isso se dá não apenas pelo caráter viral da difusão das mensagens em si, 
particularmente das imagens das mobilizações, mas em função do efeito de de-
monstração movimentos que brotam por toda parte”; amplamente espontâneos 
em sua origem, geralmente desencadeados por uma centelha de indignação; e 
profundamente autorefl exivos, conforme exposto nas narrativas a seguir:
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Participei da Marcha pela Ciência em Porto Alegre e considerei 
bastante emblemático. É fundamental cientistas irem a público 
demonstrar a importância da pesquisa no cotidiano das pessoas, 
desde a questões de alimentos até o desenvolvimento de remédios 
e curas para epidemias, passando pelo aperfeiçoamento de equipa-
mentos eletrônicos como os celulares, que, sem pesquisa, seriam 
restritos a uma elite e jamais fariam parte do cotidiano das pessoas. 
Sem ciência, não há desenvolvimento, não há independência de 
um país, não há bem estar. Isso tem que ser passado para a popu-
lação, particularmente nesses ‘novos tempos’, que tem maltratado 
universidades e outras instituições de pesquisa Brasil afora [Ale-
xander Kellner – Membro Titular, Universidade Federal do Rio de 
Janeiro/UFRJ]. (ACADÊMICOS..., 2017)

Chega de classifi car os cientistas e a ciência como gasto! Nós so-
mos investimento, é isso que nós somos. Para cada 100 reais que o 
governo gasta com a Presidência e os ministérios, 32 centavos vão 
para ciência. Onde a gente fi ca, então, na sociedade do conheci-
mento? A nossa economia sobrevive por causa da ciência. A Embra-
pa, cujas pesquisas ajudaram a aumentar a produtividade agrícola, 
e a Petrobras, que desenvolveu tecnologia de extração de petróleo 
em águas profundas, não contrataram extraterrestres para isso. Foi 
a ciência que alcançou esses resultados, e ciência totalmente desen-
volvida neste país [Helena Nader – Membro Titular, Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp) e presidente da SBPC]. (ACADÊ-
MICOS..., 2017)

Durante muito tempo fi camos encerrados em nossos laboratórios 
achando que o respeito pela ciência seria óbvio. [...] Ledo engano. 
[...] Temos que recuperar o tempo perdido. [Walter Colli – profes-
sor aposentado do Instituto de Química da Universidade de São 
Paulo – USP]. (ESCOBAR, 2017b)

A gente tem de aprender a falar com a sociedade. [...] Para a popu-
lação, é muito claro que as prioridades são saúde e educação. Mas 
ninguém explicou para ela que não existe saúde e educação sem 
ciência. Quem tem que dizer isso somos nós. [Natália Pasternak 
– Bióloga e divulgadora de ciência do Instituto de Ciências Biomé-
dicas da USP]. (ESCOBAR, 2017b)

O apelo ao público mais amplo é recorrente em muitos dos atos praticados 
pela Marcha pela Ciência, o que evidencia um grande desconforto dos profi ssio-
nais da ciência quanto à circulação de sua produção entre a população, e se mos-
tra esclarecedor no que diz respeito à maneira como pretendia conduzir as suas 
pesquisas. Um menor apreço pela ampla circulação do conhecimento científi co 
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caracteriza os investimentos dos cientistas durante o processo de produção das 
pesquisas, restringindo seus produtos a uma pequena comunidade de especialis-
tas sem avaliar sua inserção em diferentes espaços da sociedade. 

Latour (2011, p. 23), ao apontar a necessidade de abrirmos as “caixas pre-
tas” da ciência para podermos melhor compreender o cotidiano do fazer ciência 
e dos seus praticantes, salienta que: 

Apesar do quadro rico, desconcertante, ambíguo e fascinante que 
assim se revela, poucas pessoas de fora já penetraram nas atividades 
internas da ciência e da tecnologia e depois saíram para explicar, 
a quem continua do lado de fora, de quem o do tudo aquilo fun-
ciona. ‘[...] Alguns cientistas falam de ciência, de seus métodos e 
meios, mas poucos se submetem à disciplina de também agirem 
como leigos; o que eles dizem sobre o que fazem é difícil de con-
ferir sem um esquadrinhamento independente.’ [...] Longe dos 
obstáculos residirem exclusivamente num público maior, o fato da 
comunidade científi ca negligenciar a circulação de sua produção 
aprofunda os desconhecimentos e mistifi cações que, atualmente, 
parecem tratar as Ciências como um campo ‘alienígena’, de não 
pertencimento e pouco relevante a sociedade.

Nesse sentido, o que a Marcha pela Ciência parece apresentar é o enten-
dimento tácito de que, entre a comunidade científi ca, o processo de elaboração 
do conhecimento não pode se realizar senão também por um exercício político, 
envolvendo a sociedade em suas dinâmicas e implicações, de modo que a própria 
elaboração do conhecimento se vê atravessada pela prática política e seus efeitos. 
Este momento de infl exão do campo científi co parece estar implicado com uma 
questão muito cara a Foucault (2010, p. 13): 

o que é esse poder, cuja irrupção, cuja força, cuja contundência, 
cujo absurdo aparecem concretamente no decorrer destes últimos 
quarentas anos, ao mesmo tempo na linha de desmoronamento do 
nazismo e na linha de recuo do stalinismo? O que é o poder? 

Não podemos precisar os atuais efeitos das questões que envolvem o poder 
no processo de produção científi ca, nem mesmo ter ainda o alcance da Marcha pela 
Ciência entre a sociedade, mas o movimento tem nos evidenciado um elemento sig-
nifi cativo para um novo estatuto científi co que parece emergir. A aparição no cenário 
contemporâneo do cientista com sua política não pode ser subestimada, na medida 
em que foi justamente essa articulação entre ciência e política combatida pelo regime 
moderno de produção conhecimento. Uma vez presente na contenda contemporâ-
nea, percebemos ser a sua emergência não correspondente à prática de um sujeito 
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isolado, convicto de sua verdade científi ca, mas, como fi gura política, sujeito que não 
cessa de se afi rmar em um coletivo e pensar o efeito de suas produções em diferentes 
setores da sociedade. Acreditamos que esta nova articulação de “um cientista que vai à 
rua” é extremamente rica para sua prática, já que o expõe a multiplicidades de enfren-
tamentos vivenciados no cenário contemporâneo, possibilidades de pensar e elaborar 
o modo mesmo como procedem à elaboração de seus estudos. 

Acreditamos ser a emergência desse personagem a retomada de uma con-
tenda importante para o campo das ciências, dado que se pretende aqui envol-
ver a sociedade em suas pautas e, assim, organizar novas vias de acesso aos seus 
espaços, bem como o de frequentar espaços antes negligenciados. Não se pode 
ignorar, nesse empreendimento, a produção de outros saberes e novos sujeitos do 
conhecimento que, pela sua proliferação, avaliamos ser enriquecedor não somen-
te para as ciências como também para a sociedade, os diferentes posicionamentos 
dos cientistas que possibilitam emergir outras formas produção e articulação.

Mas como todo enfrentamento requer muitos avanços e reveses, não 
consideramos encerrada essa carto-genealogia, que tem aqui apenas o princípio 
de sua avaliação, como um mapa com linhas ainda por serem traçadas. O cená-
rio é ainda muito recente e não podemos dizer se estes novos sujeitos da ciência 
obterão consistência num prazo mais alargado. Ponderamos que se os esforços da 
Marcha pela Ciência ganharem cada vez mais vulto as possibilidades de reorgani-
zação do campo científi co seriam sem dúvida maiores. 

Refl exões carto-genealógicas da Marcha pela Ciência

Neste presente artigo, discutimos a dinâmica do movimento Marcha pela 
Ciência, que aconteceu em múltiplos espaços-tempos do globo, nosso objetivo 
foi compreender e fazer uma análise sistematizada do seu desdobramento em 
nosso contexto pós golpe institucional de 2016. Para tanto, tecemos com pres-
supostos teóricos-metodológicos-epistemológicos que nos possibilitaram apre-
sentar redes de indignação, de resistências, de lutas e de esperança a favor do 
desenvolvimento da ciência nacional e mais aberta à sociedade.

No caminhar desta carto-genealogia da Marcha pela Ciência, compreende-
mos que o movimento nas ruas e nas redes se mostrou um importante disparador 
para a problematização acerca da importância da circulação do conhecimento 
científi co dentro-fora dos muros castelares do laboratório e da refl exão sobre a 
importância do fazer pesquisa e fazer política / ser pesquisador-politico. 

A Marcha pela Ciência, portanto, se apresenta talvez como uma caixa preta 
em abertura, um experimento de ciência em ação, que, mesmo inconscientemente, 
expõe seu processo de construção, possibilitando as “olhadelas dos leigos” e permi-
tindo seus praticantes a “agirem como leigos”.
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