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Pronunciamento sobre as ameaças à liberdade 
acadêmica no México

A Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA, conforme as suas siglas em inglês) está 
profundamente preocupada com a ameaça à liberdade acadêmica e aos direitos humanos resultantes 
de acusações injustas da Procuradoria Geral da República do México contra 31 entidades acadêmicas 
vinculadas ao Fórum Consultivo Científico e Tecnológico (Foro Consultivo Científico y Tecnológico). 
Os delitos alegados colocam em risco a integridade física e a reputação dos envolvidos, gerando um 
ambiente hostil com tal investigação e debilitando a confiança geral na academia mexicana.

Os delitos alegados, até o momento contestados por dois juízes, estão direcionados contra às pessoas 
vinculadas a este Fórum, assim como ao CONACYT também, a principal agência de financiamento 
de pesquisa acadêmica e evolução tecnológica.1 Entre outros, os delitos alegados incluem crime 
organizado e uso de fundos de procedência ilícita e envolvem severas penas de prisão. Tais acusações 
são gravemente desproporcionais em relação ao tema em questão, de modo mais pormenorizado, 
apontam a manipulação de fundos públicos para o apoio e desenvolvimento de políticas de ciência e 
tecnologia, políticas tais que inclusive são anualmente auditadas.

Lamentavelmente, a Procuradoria Geral da República deixou clara a intenção de que pretende prosseguir 
com estas acusações novamente pela terceira vez. Assim, a liberdade acadêmica está em risco, quando 
pessoas que trabalham na vida acadêmica temem ser acusadas de crimes graves simplesmente por 
cumprirem suas obrigações legalmente estipuladas.

Como a maior associação profissional do mundo que agrupa pessoas e instituições comprometidas com 
os estudos da América Latina, a LASA não pode ignorar as violações incididas à liberdade acadêmica 
de nossos associados, nem os atentados aos direitos humanos, os quais são fundamentos essenciais 
para o exercício de suas atividades profissionais de um modo livre de ameaças, intimidações e sanções. 
A pesquisa acadêmica tem um papel fundamental a desempenhar na luta por justiça e contra a 
corrupção. Nossa associação está, portanto, consternada com a perspectiva de que o México, uma 
nação com universidades renomadas e comunidades de pesquisa vibrantes, possam ver extirpados os 
seus direitos humanos e acadêmicos.

1 O Fórum Consultivo é o órgão autônomo de consulta permanente do Poder Executivo Federal, do CGICDTI e da Junta do Governo do Conselho 
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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 entrar em contato com 
o escritório de comunicações da LASA pelo telefone (412) 648-7929 ou pelo e-mail lasa@lasaweb.org.
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