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Declaração da LASA sobre a situação da comunidade 
acadêmica e da sociedade na Nicarágua

O cancelamento sem o devido processo legal para com a pessoa jurídica de sete universidades e 
dezesseis associações e fundações ligadas a universidades pelo governo nicaraguense, e sua posterior 
nacionalização em menos de dois meses (entre 13 de dezembro de 2021 e 2 de fevereiro de 2022) alarma 
nossa associação, pois implica o cancelamento dos próprios valores da academia: autonomia, liberdade 
de pensamento e espaço para o pensamento crítico. 

Assumir o controle das universidades e das associações a elas ligadas contraria os padrões básicos 
de liberdade acadêmica e autonomia universitária. Isto é agravado pelos danos aos estudantes e 
professores, os membros fundamentais desta comunidade. 

Estas violações da liberdade acadêmica e dos direitos humanos estão ocorrendo em um contexto mais 
amplo de autoritarismo, como ilustrado pelo exílio de Sergio Ramírez e Gioconda Belli, entre muitos 
outros; a prisão e condenação da historiadora Dora María Téllez, do cientista político José Antonio Peraza, 
do professor Arturo Cruz, da jornalista Cristiana Chamorro e do estudante Léster Alemán, condenados 
a 15 anos de prisão sem direito a defesa. 

A Associação de Estudos Latino-Americanos, LASA, expressa sua séria preocupação com a comunidade 
acadêmica internacional sobre o que está acontecendo na Nicarágua e rejeita a violação dos 
fundamentos da liberdade acadêmica e as violações dos direitos humanos de seus membros e da 
população nicaraguense.

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 e Caribe. A LASA conta 
atualmente com mais de 12 000 membros de todo o mundo, bem como com um comitê que defende 
a liberdade acadêmica e os direitos humanos.

Se desejar entrevistar um membro do Conselho Executivo da LASA, você pode enviar um e-mail para 
lasa@lasaweb.org.
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