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D E C L A R A Ç Õ E S

Ameaça crescente à Liberdade Acadêmica no Brasil  

A Associação de Estudos Latino-Americanos (LASA), com mais de 12.000 membros, incluindo 
acadêmicos de todas as disciplinas e regiões do mundo cuja pesquisa seja focada em algum aspecto 
da sociedade, história e cultura latino-americanas, considera a liberdade acadêmica crucial para a sua 
missão acadêmica e para os interesses de seus membros. 

Consideramos que a censura, bem como qualquer forma de agressão física ou intimidação verbal contra 
membros das comunidades universitárias ou outros centros de produção de conhecimento constituem 
uma grave ameaça para o livre intercâmbio de ideias, tão necessário a todos os campos da investigação 
acadêmica. Portanto, observamos com grande preocupação os acontecimentos recentes no Brasil.

Os repetidos episódios de policiais armados entrando em câmpus universitários e de ameaças a 
professores acusados de fazer declarações políticas em sala de aula violam até mesmo a menor das 
noções de liberdade acadêmica e autonomia universitária. Desde as eleições, tem havido sinais de 
interferência crescente por meio da dita “Escola sem Partido”, um movimento que define a educação 
adequada de modo contraditório a todas as normas acadêmicas, deixando virtualmente qualquer 
instrutor vulnerável à acusação de “doutrinação”. Funcionários do governo que solicitam aos alunos 
que acusem professores que violem algum padrão imaginário de instrução apolítica fazem lembrar a 
condição de universidades brasileiras sob o regime ditatorial miliar, e tal vigilância ameaça suprimir o 
tipo de pesquisa inovadora e de ideias desafiadoras que fizeram da academia brasileira um locus global 
de inovação acadêmica.

Em vista dessas tendências alarmantes, o Conselho Executivo da LASA expressa vigoroso apoio à 
liberdade acadêmica em escolas e universidades brasileiras. Exortamos os funcionários governamentais 
brasileiros a respeitar a autonomia da comunidade acadêmica, e rogamos aos poderes legislativo e 
judicial que se oponham a tentativas, por parte de apoiadores da Escola Sem Partido, de colocar em 
vigor leis que suprimiriam a liberdade acadêmica e estariam em violação dos direitos garantidos na 
Constituição Brasileira de 1988.

Janeiro 2019 



LASA 2DECLARAÇÕES  |  Janeiro 2019

LATIN AMERICAN STUDIES ASSOCIATION
416 Bellefield Hall
University of Pittsburgh
Pittsburgh, PA 15260
lasa@lasaweb.org
Tel: 412-648-7929
Fax: 412-624-7145 

Sobre a LASA

A Associação de Estudos Latino-Americanos (LASA) é a maior associação profissional do mundo composta 
de indivíduos e instituições dedicadas ao estudo da América Latina. Com mais de 12.000 sócios, mais 
de 65% dos quais residindo fora dos Estados Unidos, a LASA é uma associação que reúne especialistas 
de todas as disciplinas e profissões que dedicam-se ao estudo da América Latina em todo o mundo. A 
missão da LASA é promover o debate intelectual, a pesquisa e o ensino sobre a América Latina e Caribe 
e seus povos em todas as Américas, promover os interesses do seu quadro diversificado de sócios e 
incentivar a participação cívica por meio do aumento de uma rede de relacionamentos e debate público.

Se você deseja entrevistar um membro do Conselho Executivo da LASA, pode entrar em contato com o 
escritório de comunicações da LASA pelo telefone (412) 648-7929 ou lasa@lasaweb.org.


