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Carta da Presidente sobre o Congresso Virtual LASA2020
Bogotá, 18 de abril de 2020

Prezados membros da LASA
Depois de algumas comunicações institucionais da LASA (dois comunicados e uma sessão virtual
"postada" no Facebook) sobre as decisões tomadas diante do Congresso, gostaria de me dirigir a vocês,
em um tom mais pessoal, para compartilhar em detalhes como foi o processo de decisão de ter um
Congresso Virtual e as implicações disso na vida da Associação.
Sei que alguns de nossos associados sentiram que a LASA não expressou a solidariedade que a situação
de crise gerada pela COVID-19 merece em relação e que houve uma falta de comunicação entre as
diretrizes da LASA em relação a seus membros. Outros podem não ter compreendido completamente
o motivo da organização de uma conferência em circunstâncias tão delicadas. Em todos os momentos,
o secretariado, todo o Conselho Executivo (CE) e eu, como presidente, tentamos explicar a diferentes
pessoas, quando consultadas, a razão das decisões. Lamento muito que nem todos tenham sido claros
sobre isso e acho necessário explicar melhor como tem sido esse processo interno em uma situação
que tem sido muito desafiadora para todos.
O primeiro comunicado foi enviado em 11 de março, e foi escrito três dias antes da COVID-19 ser declarada
pandêmica; esta foi uma época em que ainda era possível imaginar realizar um congresso parcialmente
presencial em meados de maio, na calorosa e acolhedora cidade de Guadalajara, México. Naquela
época, achamos que valia a pena transmitir um pouco de otimismo ao apontar que o Congresso ainda
aconteceria, embora de maneira híbrida (presencial e virtual), "devido à importância desse encontro
para revitalizar e fortalecer nossa comunidade acadêmica". Ao mesmo tempo, "nosso compromisso
e responsabilidade, como associação profissional, para com a saúde, segurança e cuidado dos nossos
associados" foi indicado.
Naquele mesmo 11 de março, as evidências eram inegáveis. Neste mundo globalizado, o grau de
contágio da doença estava causando a queda de todas as certezas macro e micro sociais, como em um
jogo de dominó. Havia um imperativo de saúde pública ao qual tínhamos que responder, e a prioridade
era a segurança e saúde dos participantes da nossa conferência.
A opção de reprogramação do congresso foi considerada, mas após ponderar os prós e contras, tanto
os membros da Comissão de Caminhos e Meios (doravante W&M, incluindo a mim, a ex-presidente, o
presidente eleito, o tesoureiro e o diretor executivo da LASA, com voz) e os da CE da LASA (11 membros
eleitos democraticamente) votaram unanimemente por um congresso totalmente virtual. O programa
acadêmico da LASA2020 não pôde ser reprogramado para 2021, pois a LASA2021 tem seu próprio
conselho acadêmico, o qual vinha trabalhando nesse congresso e que, de acordo com a constituição
da LASA, deveria assumir a instituição a partir de 1º de junho de 2020.
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Há também considerações operacionais que não são conhecidas por todos os associados, a saber, a
única data em 2021 em que um congresso da LASA poderia ser realizado seria nas datas já firmadas
para o congresso seguinte, em Vancouver. Por outro lado, Guadalajara, para nosso pesar, não era mais
uma opção possível. O tamanho do Congresso da LASA significa que há poucos locais para realização de
um congresso presencial, e vários dos contratos necessários são assinados com anos de antecedência.
Por estes motivos, a W&M e o CE só tinham a opção de cancelar o presente congresso ou de fazê-lo
virtualmente. Optamos por fazê-lo virtualmente, para proteger o trabalho realizado por mais de 400
pessoas (professores, alunos e funcionários) e preservar, na medida do possível, a proposta do programa
LASA2020; como forma de contribuir não só para a sustentabilidade da vida acadêmica da LASA, mas
para a proteção de um elo de pensamento, reflexão e solidariedade de que todos nós precisamos para
passarmos juntos por esta crise global. As considerações financeiras não foram, em momento algum,
relevantes nesta decisão.
Assim, enviamos um segundo comunicado, em 19 de março, lamentando "a difícil situação causada
em todo o mundo pela epidemia da COVID-19" e expressando "nosso apoio e solidariedade às pessoas
afetadas e suas famílias". Também declaramos, com alguma humildade, que estávamos "aprendendo,
como organização, como gerir a crise pública global gerada por esta pandemia" e respondemos a ela
"com a implementação de um novo formato de diálogo".
Desde o início, temos consciência de que esta aposta do Congresso virtual não é uma solução perfeita
e, na verdade, nos confrontou com emoções desconfortáveis e inevitáveis. Apesar dos nossos esforços
para tentar dar as melhores respostas possíveis, nem todos que quiseram participar deste Congresso o
poderão fazer. A pandemia nos atingiu a todos e nos encontrou como somos, desiguais. Seu impacto
é diferente, tanto por critérios regionais como por todos os fatores de desigualdade que caracterizam
nossas sociedades.
A tomada desta decisão implicou em muitas modificações práticas, e por isso decidimos realizar uma
sessão virtual, no dia 28 de março passado, para responder ao vivo às perguntas que estavam sendo
feitas à Associação, em relação a diferentes temas: a plataforma que será utilizada para as sessões
remotas do Congresso e as razões da escolha dessa plataforma; a forma como será feita a Exibição e
apresentação do livro, o Festival de Cinema; a transformação do Programa para se adequar ao encontro
virtual; o custo, as opções de pagamento da inscrição ao Congresso, "no valor que todos podem pagar" para garantir que o dinheiro não fosse um obstáculo - e as modalidades de inscrição para esse Congresso
virtual; a política de reembolso para aqueles que não quiseram participar deste formato; o efeito sobre
as bolsas de viagem da LASA já alocadas e as novas opções e limites para os beneficiários das bolsas;
o funcionamento dos painéis e reuniões da Seção LASA, bem como outras questões mais específicas.
Desde então, questões, dúvidas e preocupações não deixaram de ser levantadas, o que é compreensível
dado o caráter inédito e incerto da situação. Em alguns casos, as pessoas viram suas dúvidas resolvidas;
em outros, ao contrário, foram geradas e aumentadas preocupações e foi manifestado até mesmo
insatisfação com a Associação, insatisfação essa não diretamente vinculada à situação e que não pode
ser resolvida no curto período de um ano da Presidência da LASA.
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Como Presidente, sinto a necessidade de responder e acolher as suas preocupações. As de curto prazo,
que são as que posso resolver neste curto espaço de tempo, foram resolvidas, e como exemplo aponto
duas: foi confirmado às seções que, dadas as circunstâncias, a LASA flexibilizaria as regras que regem
as reuniões das seções, abrindo a possibilidade de realizá-las quando seus membros puderem, desde
que seja neste ano, e na modalidade que preferirem (por e-mail ou como acharem melhor). Da mesma
forma, os painéis pré-selecionados pela Seção cancelados este ano podem ser mantidos no próximo
congresso, e entende-se que estes painéis não passam pela avaliação dos track chairs. A consideração
do número de painéis a que cada seção tem direito, dependente do número de membros, será o tema
de discussão na próxima reunião do CE.
Um segundo exemplo, que expressa a vontade da LASA de apoiar os associados participantes do
Congresso Virtual LASA2020 e de considerar o impacto financeiro do COVID-19 entre seus associados,
é, como consta em seu site, a oferta de apoio financeiro para serviços de creche aos participantes
cadastrados que necessitam deles, durante o período de sua participação ativa como organizador,
coordenador, moderador ou palestrante no Congresso Virtual.
A LASA, como associação em desenvolvimento, precisa mobilizar debates que busquem reforçar seu
projeto de "fomentar a discussão intelectual, a pesquisa e o ensino sobre a América Latina, o Caribe e
seus povos em todas as Américas, promovendo os interesses de seus diversos membros e incentivando
o engajamento cívico através do trabalho em rede e do debate público", bem como o comprometimento
de seus membros com este projeto. O desafio é fazê-lo de tal forma que os desafios de crescimento
e diversificação dos associados em uma associação da magnitude da LASA sejam uma fonte de
transformação e fortalecimento da associação, sem gerar rupturas, desqualificações e acusações que
polarizem seus associados.
O contexto em que estamos trabalhando atualmente nos ensina que não podemos pensar de forma
unívoca sobre o que o ambiente virtual oferece ou não a um congresso. Embora, como já mencionado,
afete colegas que não têm acesso ou têm acesso limitado a redes de Internet em seu país ou região,
em outros casos, a realização do Congresso nesta modalidade permitiu o acesso a pessoas que não
planejavam participar do Congresso, devido a limitações financeiras, de tempo ou de mobilidade física.
É também uma oportunidade de experimentar uma nova forma de encontro, mais compatível com o
meio ambiente e que pode se tornar muito mais comum em um futuro não muito distante. Trata-se,
portanto, de não ver as tecnologias como necessariamente sinônimo de exclusão. No momento, mais
de 40% das pessoas que se inscreveram originalmente já o fizeram novamente, e novas inscrições
ainda estão sendo recebidas. Portanto, há cerca de 2.500 pessoas inscritas, o que indica que há um
grande número de pessoas interessadas em participar.
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A pandemia trouxe à tona, de forma por vezes desastrosa, a necessidade de fortalecer as comunidades
e manter laços de pró-atividade. Gostaria de terminar citando um parágrafo que escrevi para o último
LASA Forum, do qual estarei encarregada como presidente: "Da imperfeição desta ou de qualquer
decisão atual, permito-me esperar que este próximo Congresso, em seu modo virtual, contribua para
corroer o isolamento e a retirada sobre nós mesmos que a situação da COVID-19 gera e nos convide a
entrelaçar mundos e conhecimentos e tecer esperanças pessoais, coletivas e planetárias".
Saudações cordiais

Mara Viveros-Vigoya
Presidente da LASA

LATIN AMERICAN STUDIES ASSOCIATION
416 Bellefield Hall
University of Pittsburgh
Pittsburgh, PA 15260
lasa@lasaweb.org
Tel: 412-648-7929
Fax: 412-624-7145
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