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C O N G R E S S O

Relatório do Congresso LASA2020
 Améfrica Ladina: vinculando mundos y saberes, tejiendo esperanzas

O XXXVIII Congresso Internacional da Associação de Estudos Latino-Americanos (LASA) foi realizado 
virtualmente, pela primeira vez em sua história, de 13 a 16 de maio de 2020. Este Congresso demonstrou 
o grande apoio dos seus membros à Associação. Por isso, gostaríamos de iniciar este relatório 
agradecendo a todos os participantes a sua disponibilidade para se adaptar ao novo formato virtual e a 
sua motivação para estar conosco.

Em termos de participação, tivemos um congresso gratificante e enriquecedor. O LASA2020 atraiu 
3.564 participantes registrados: 1.838 (51,6%) foram apresentadores ou tiveram outro papel durante 
o Congresso, e 1.726 (48,4%) participaram como espectadores e auditores de sessão. Do total de 
participantes inscritos, 32% eram estudantes e 68% não estudantes.

Fatos sobre a LASA2020

 

Taxas de Satisfação

A fim de medir a experiência dos nossos constituintes mais importantes, os nossos membros, foi realizada 
em junho e julho de 2020 a pesquisa anual LASA , a fim de recolher informações demográficas do Congresso 
e o feedback dos entrevistados. Considerando que 34% dos entrevistados participaram pela primeira vez 
de um congresso LASA e 27% participaram de cinco ou mais, suas respostas combinadas são relevantes 
para nos ajudar a melhorar para futuros Congressos. Agradecemos às 456 pessoas que participaram da 
pesquisa deste ano, que representam 13% de todos os participantes registrados da LASA2020. 

Total de Participantes 3.564

Total de Apresentadores  1.838

Total de Sessões e Eventos 623

Filmes e Documentários 35

Expositores de Livros 17

Bolsas LASA 260

Apresentações de Livros 20

Patrocinadores, Colaboradores e Parceiros Institucionais 43
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O Congresso Internacional LASA, em sua versão virtual, continuou a ser o principal fórum global para o 
debate de especialistas sobre a América Latina e o Caribe, de acordo com participantes e comparecentes, 
os quais tiveram a oportunidade de escolher entre mais de 600 sessões e eventos. Em termos gerais, o 
Congresso foi descrito pelos seus membros como um sucesso, pois conseguiu atender as necessidades 
dos painelistas, que foram capazes de apresentar suas pesquisas e gerar o debate intelectual com 
colegas especialistas em um ambiente virtual. No geral, 81% dos entrevistados ficaram satisfeitos com 
o Congresso, e 79% expressaram satisfação com seu tema, Améfrica Ladina: vinculando mundos y 
saberes, tejiendo esperanzas.

Este ano, os entrevistados disseram que a LASA2020 forneceu oportunidades muito boas para aprender 
sobre o trabalho recente em estudos latino-americanos (68%), para apresentar ideias e informações 
(67%), e para aprender sobre o trabalho recente em outras áreas (53%). Estas foram as melhores 
oportunidades oferecidas pela LASA2020, de acordo com os entrevistados.

Em contraste, as oportunidades que LASA2020 proporcionou para participar de reuniões de negócios/
governança e rede com colegas receberam a menor aprovação. Apenas 23% se sentiram muito satisfeitos 
com o Congresso como uma oportunidade de participar de reuniões de governança/negócios, e 27% 
ficaram muito satisfeitos com oportunidades de rede e fazer contatos com colegas. Sabemos que a rede 
deve melhorar em ambientes virtuais. Portanto, novas atividades e eventos para garantir a Interação 
informal entre os registrados estão sendo planejadas para a LASA2021, o Segundo Congresso virtual da 
Associação.

Figura 1. O LASA2020 ofereceu a oportunidade de:

Muito

Um pouco

Neutro

Pouco

Muito pouco

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Apresentar 
ideias e/ou 
informações

Aprender sobre 
trabalhos recentes 
nos estudos 
latino-americanos

Aprender sobre 
trabalhos 
recentes em 
outros campos

Comparecer 
a reuniões 
de negócios/
governança

Fazer conexões 
e contato com 
colegas



LASA  3

O espaço online do Congresso LASA2020 foi um site onde todos os participantes puderam desfrutar 
dos eventos tradicionais de um Congresso LASA com dois cliques. As sessões presidenciais, a cerimônia 
de boas-vindas, a Exposição de Livros, O Festival de cinema e o Gran Baile foram acessíveis a partir 
desse site, o que foi muito apreciado por 82% dos entrevistados, que o classificaram positivamente. 
Outros 9% consideraram o site neutro, e os restantes 9% tiveram dele opinião negativa. 

Uma parte essencial do Congresso virtual foi a colaboração de anfitriões designados da LASA, cujo principal 
papel era o de iniciar as sessões a tempo, dar as boas-vindas aos palestrantes e demais participantes do 
ambiente virtual e permanecer conectados durante a sessão a fim de ajudar a todos os participantes com 
qualquer problema técnico que pudessem encontrar. Temos muito orgulho em informar que 70% dos 
entrevistados na pesquisa ficaram muito satisfeitos com o trabalho dos anfitriões da LASA. Do mesmo 
modo, 72% dos entrevistados ficaram muito satisfeitos com o apoio técnico da LASA. 

Em relação ao aplicativo móvel do Congresso LASA2020, 45% dos entrevistados baixaram o aplicativo, 
e quase todos os que baixaram o usaram (92%).

A maioria dos entrevistados também gostou dos painéis organizados, dos painéis presidenciais e do 
Festival de Cinema, que apresentou 35 filmes, entre outros elementos do Congresso. Para a pergunta 
"até que ponto você estava satisfeito com os seguintes elementos acadêmicos do Congresso virtual 
LASA2020", a maioria respondeu que eles estavam um pouco ou muito satisfeitos com: 

Painéis Organizados (86%)
Painéis de Seção (79%)
Painéis de Convidados (76%)
Painéis Presidenciais (69%)
Festival de Cinema (66%)
Livreto do Programa (63%)
Cerimônias de Boas-Vindas e Premiação (60%)

Demografia

Cinquenta e cinco por cento dos entrevistados na pesquisa deste ano eram residentes latino-americanos, 
36% eram residentes dos Estados Unidos ou Canadá, 8% eram da Europa e 1% da Ásia. Isso representa 
um aumento nos estudiosos residentes na América Latina (44% em 2019). 

À semelhança dos anos anteriores, a maioria dos entrevistados trabalha principalmente com pesquisa 
(48%) e educação (37%). No entanto, em comparação com o ano passado, houve uma ligeira diminuição 
nos participantes focados na pesquisa (54% em 2019) e um ligeiro aumento nos participantes focados 
na educação (33% em 2019).

Figura 2. Atividade Principal
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4338 Bigelow Blvd
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Como em todos os congressos, a LASA está muito grata aos nossos fiéis patrocinadores e fundações e ao 
Fundo de Doações, que continuam ano após ano a conceder subsídios parciais aos nossos participantes. 
Este ano, a LASA foi capaz de oferecer 260 bolsas para participação no Congresso virtual LASA2020.

Além disso, nesta ocasião, e para incentivar a participação de estudantes indígenas e afrodescendentes 
neste Congresso, a LASA e a Fundação Kellogg concederam vinte bolsas de estudo com paridade de 
gênero. Estas bolsas consistiam em 500 dólares, e cobriam o custo de inscrição no Congresso virtual. 

Embora neste momento o formato dos Congressos futuros da LASA seja incerto, é importante mencionar 
a grande receptividade dos entrevistados em relação a um Congresso que permite a participação 
virtual aliada à a participação presencial, uma vez que85% dos entrevistados disseram que estariam 
interessados em um Congresso híbrido.

Agradecemos a todos aqueles que tiveram tempo para completar a pesquisa. O seu feedback ajuda-nos 
a melhorar ao reconhecer situações de que podemos não ter tido conhecimento, e assim nos permite 
focar em nossos membros e suas necessidades. Como sempre, por favor, sinta-se à vontade para nos 
contactar com qualquer dúvida ou sugestão.
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