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A LASA expressa preocupação com ameaças contra
acadêmicos na América Latina
Janeiro 2019

O Conselho Executivo da Associação de Estudos Latino-Americanos (LASA) está preocupada com
que muitos acadêmicos trabalhando na América Latina, por conta da natureza de sua pesquisa,
venham enfrentando instâncias de assédio e outras formas de agressão, intimidação e ameaças a sua
segurança e bem-estar. Na grande maioria dos casos, os acadêmicos sujeitos à intimidação e a ataques
não recebem proteção adequada das instituições estatais e autoridades relevantes nos países em que
ocorrem essas ameaças. Além disso, em algumas ocasiões, instituições acadêmicas também falham em
fornecer o suporte necessário. A proteção e a preservação dos direitos humanos foram fundamentais à
criação da LASA, em 1966, e têm sido valores orientadores na atividade acadêmico e ativista de nossos
membros. Os direitos humanos estão em jogo na onda atual de ataques e ameaças contra acadêmicos
trabalhando na América Latina.
Cada vez mais, junto aos ativistas dos direitos humanos, os acadêmicos também constituem um
grupo em risco, com um número crescente de ameaças e assédios perpetrados contra si. Entretanto,
não parece haver uma consciência clara da seriedade e da extensão dessa situação. A LASA procura
promover a conscientização sobre este problema, e exorta os atores principais do cenário a abordá-lo
como uma prioridade urgente. Em particular, a LASA faz um chamado aos governos, às instituições
acadêmicas e a corpos internacionais a fim de reforçar os mecanismos internacionais para que
garantam o exercício da liberdade acadêmica, bem como os direitos humanos e a integridade pessoal
de acadêmicos envolvidos em pesquisas sobre e na América Latina.
Um relatório preparado por acadêmicos com base em uma oficina realizada no XXXXVI Congresso
Internacional da LASA em Barcelona em 2018 demonstra que muitos acadêmicos, incluindo os próprios
membros da LASA, sofreram ou passam atualmente por diferentes formas de assédio, ameaças e ataques
a sua integridade física e segurança pessoal. Isso afetou acadêmicos que vivem e trabalham pela região,
incluindo a Argentina, o Brasil, a Colômbia, El Salvador, Guatemala, México, Nicarágua, Peru e Uruguai.
Acadêmicos trabalhando nos seguintes tópicos de pesquisa estão sendo especialmente almejados:
violação de direitos humanos e justiça transicional, especialmente a responsabilidade do Estado e outros
atores não estatais; o papel das indústrias extrativas e projetos de megadesenvolvimento e seu impacto
socioambiental; desigualdade e pobreza; povos e direitos indígenas; e violência baseada em gênero e
sexualidade. As modalidades de assédio e agressão são variadas. Alguns dos casos trazidos à atenção
da LASA abarcam o seguinte: ameaças de morte a pesquisadores trabalhando na responsabilização
por crimes contra a humanidade no Uruguai, ataques físicos e roubo de documentação e dados
coletados cometidos contra pesquisadores e advogados trabalhando em casos de crimes corporativos,
responsabilização por crimes da época da ditadura na Argentina e campanhas de estigmatização e
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descrédito na imprensa contra acadêmicos em colaboração com ONGs locais na Colômbia. Esses são
apenas alguns exemplos. Outras questões preocupantes surgem das respostas, por parte de algumas
instituições acadêmicas, incluindo a ameaça de demissão, o bloqueio de publicações ou a rejeição de
propostas de pesquisa cujos termos sejam percebidos como inconvenientes.
A LASA estende a sua solidariedade a todos os acadêmicos que passaram por esses ataques inaceitáveis
e encoraja as autoridades políticas e judiciais relevantes a investigar rigorosamente tais incidentes, de
modo que os indivíduos responsáveis possam ser trazidos à justiça e que tais ataques cessem de uma
vez por todas.
A LASA também dá as boas-vindas ao estabelecimento da rede internacional “Acadêmicos sob ameaça
/ Acadêmicos e Academias em Risco”, e encoraja todos os membros interessados da associação a se unir
a rede a fim de trabalhar juntos e abordar esse problema. Para saber maiores informações, consulte:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?A0=ACADEMICSUNDERTHREAT
Sobre LASA
A Associação de Estudos Latino-Americanos (LASA _ Latin American Studies Association) 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.
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