
 

 

NOTA DA DIRETORIA DO ANDES-SN SOBRE AS ARBITRARIEDADES SOFRIDAS 
POR DOCENTES AO ENTRAR NO MÉXICO PARA PARTICIPAR DA CLACSO 2022 

 

A Conferência Latino-americana e Caribenha de Ciências Sociais é um dos principais 

eventos internacionais reunindo pesquisadoras e pesquisadores desse campo, congregando cerca de 

680 centros de investigação científica e programas de pós-graduação em todo o mundo. Participam 

desse evento todo ano docentes de Instituições Públicas de Ensino brasileiras das diversas áreas das 

Ciências Sociais. No entanto, na edição deste ano, sediada pela Universidade Nacional Autônoma 

do México, foram registrados inúmeros casos de docentes e estudantes de cursos de pós-graduação 

que tiveram sua entrada no México impedida ou dificultada de maneira vexatória. 

Entre alguns instrumentos usados pelas autoridades mexicanas para tolher o livre trânsito de 

conhecimento científico na América Latina, foram deportações e detenções em condições precárias 

praticadas arbitrariamente, com docentes e estudantes tendo de retornar ao Brasil ou sendo 

submetidas e submetidos a interrogatórios constrangedores, bem como interdição à comunicação 

com familiares e embaixada.  

O ANDES-SN avalia que essas medidas nefastas e incompatíveis com a produção e 

circulação de conhecimento não são episódios isolados, mas se inserem num processo amplo de 

recrudescimento da influência imperialista norte-americana no continente. *Como efeito do 

endurecimento da política anti-imigrantes dos EUA ao longo dos governos Trump e Biden, o 

governo do México reproduz um tratamento desumanizador que trata cidadãs brasileiras e cidadãos 

brasileiros, neste caso trabalhadoras e trabalhadores de nossas IES, como “invasore(a)s” em 

potencial.* 

Tudo isso ocorre com a complacência e subserviência do governo Bolsonaro, que já 

manifestou publicamente sua visão deturpada segundo a qual “a maioria do(a)s imigrantes não é 

bem intencionada”. Repudiamos firmemente essa política discriminatória e obscurantista, prestando 

nossa solidariedade a docentes e estudantes que foram impedidas e impedidos de participar da 9ª 

CLACSO pelo consórcio entre imperialismo, neoliberalismo e fascismo. 

Brasília(DF), 8 de junho de 2022 
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