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Preocupações e esclarecimentos sobre a LASA
por Milagros Pereyra, Diretora Executiva da LASA, e Gerardo Otero, Presidente da LASA

Devido às várias preocupações manifestadas pelos afiliados, através de diversos meios de comunicação,
a respeito da organização de congressos, custos, afiliação, gestão administrativa e financeira da LASA,
queremos dar os seguintes esclarecimentos.

PREOCUPAÇÃO

INFORMAÇÕES DE ESCLARECIMENTO

O congresso poderia ser realizado
em cidades de médio porte (por
exemplo, Columbus, Detroit,
Richmond, Raleigh, etc.) e sairia
mais econômico.

Cidades de médio porte não possuem infraestrutura
suficiente (por exemplo, número de salas de reunião) para
um congresso do tamanho dos Congressos da LASA.

Nas seções, muitos compartilham
da opinião que os congressos
deveriam ser realizados nas
universidades, seguindo o
modelo latino-americano e
europeu. Para outros o luxo da
LASA e dos hotéis são atraentes.

A LASA tem 3 modelos de congresso: 1) hotel 2) universidade
3) centro de convenções.
Os locais do congresso são selecionados de acordo com a
infraestrutura de cada cidade. Na maioria das cidades latinoamericanas, por exemplo, optaríamos pela realização do
congresso na universidade ou centro de convenções. Mas
você tem que pagar outros custos como transporte, equipe,
uso das salas de aula, etc.
Nos Estados Unidos e no Canadá optam geralmente pela
realização do congresso em um hotel devido aos benefícios
que oferecem: local bem amplo com luxo, e salas de reuniões
gratuitas. Conclusão: é muito mais econômico fazer o
congresso da LASA em um grande hotel nos Estados Unidos
ou no Canadá.

A LASA tem dinheiro.

A LASA possui um fundo de auxílio destinado a bolsas de
viagem e para apoiar projetos especiais (LASA-Ford Special
Projects), além de uma reserva equivalente ao valor de 1 ano
do orçamento (exigido pela legislação tributária dos Estados
Unidos - país em que a LASA foi fundada e, portanto, opera sob
esses parâmetros) para ser usada em uma emergência ou para
cobrir as perdas. Informações detalhadas sobre as finanças
da LASA podem ser encontradas aqui. As demonstrações
financeiras da LASA podem ser encontradas aqui.
Em suma, a LASA tem seu fundo de auxílio, o qual está
vinculado para usos legais específicos. Sem a receita
de inscrição no congresso e a afiliação, a LASA acabaria
encerrando suas atividades.
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A LASA busca e consegue gerar
uma receita. Onde está? A quem
está beneficiando? A LASA
opera mais como uma empresa
acadêmica do que como uma
afiliação sem fins lucrativos.

A receita proveniente de afiliações e inscrições é usada
para custear as despesas do congresso e suas operações.

A LASA é cada vez mais
desigual. Desde aqueles que
tem condições financeiras e
poderão viajar pessoalmente
e têm dinheiro para isso e
aqueles que não comparecerão
ou “conformam-se” com a
apresentação virtual. Portanto,
quem vai frequentar apenas o
virtual deve pagar menos porque,
caso contrário, “acima” disto
tudo, estariam subsidiando a
aqueles que estarão presentes
pessoalmente - o que acentua
a desigualdade (ou seja, quem
mora nos Estados Unidos é
favorecido, tem acesso a vacinas,
recursos ou financiamento para
viagens acadêmicas, etc.).

O custo de realização de um congresso híbrido (tanto
presencial quanto virtual) é maior do que um congresso
apenas presencial. Ou seja, ter um congresso presencial
de 6.000 pessoas sairia mais econômico do que ter 3.000
participantes presenciais e 3.000 no modo virtual. No
entanto, a LASA considera que a modalidade virtual permite
a inclusão de afiliados que, por diversos motivos, não
poderiam comparecer pessoalmente.

Existem duas (ou até três)
LASAs. A dos acadêmicos
financiados pelas instituições,
e a dos estudantes, e a
dos pesquisadores sem
financiamento, etc.

A LASA é diversificada por natureza, e esse é um dos
aspectos que torna a LASA uma organização muito valiosa
para os acadêmicos, estudantes e pesquisadores sem
afiliação acadêmica. A LASA é uma das poucas associações
que oferece bolsas de viagem precisamente para ajudar
pesquisadores sem financiamento.

LASA

A LASA é uma organização sem fins lucrativos que opera
como tal sob a legislação de receita dos Estados Unidos (501c3).

A área de maior custo é o equipamento audiovisual e a
Internet necessários para facilitar a participação virtual
remota. A LASA procura equilibrar o custo de modo que seja
justo para quem pode participar pessoalmente e para quem
participa remotamente, que terá a oportunidade de acessar
praticamente tudo o que o congresso tem a oferecer - exceto
a sociabilidade.
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Os EUA (o governo dos EUA)
financiam a LASA. O Comitê
Executivo (ou a administração da
LASA, ou ambos) é financiado pelo
governo dos Estados Unidos.

Nenhum governo está financiando a LASA, aos membros
do conselho executivo ou à administração. A LASA é
autossustentável e depende principalmente de sua
renda de afiliação (35%), congresso (52%) e outros (13%).
Ocasionalmente, a LASA recebe financiamento (grants),
sem quaisquer vinculações, de fundações privadas ou
governamentais. Os participantes eleitos para constituir o
Conselho Executivo não recebem nenhuma remuneração
por seus serviços. Eles pagam a afiliação e a inscrição no
congresso, além de fazerem doações voluntárias como
qualquer outro membro da LASA. Os funcionários da
secretaria da LASA recebem um salário e benefícios anuais
como funcionários da LASA (8 funcionários em tempo
integral e 6 funcionários em meio-período). Seus salários são
competitivos e condizentes com o mercado.

O Comitê Executivo (ou a
administração da LASA, ou ambos)
é financiado por Havana.

Nenhum governo está financiando a LASA, aos membros
do conselho executivo ou à administração. A LASA é
autossustentável e depende principalmente de sua
renda de afiliação (35%), congresso (52%) e outros (13%).
Ocasionalmente, a LASA recebe financiamento (grants),
sem quaisquer vinculações, de fundações privadas ou
governamentais. Os participantes eleitos para constituir o
Conselho Executivo não recebem nenhuma remuneração
por seus serviços. Eles pagam a afiliação e a inscrição no
congresso, além de fazerem doações voluntárias como
qualquer outro membro da LASA. Os funcionários da
secretaria da LASA recebem um salário e benefícios anuais
como funcionários da LASA (8 funcionários em tempo
integral e 6 funcionários em meio-período). Seus salários são
competitivos e condizentes com o mercado.

Deveriam ser realizados mais
congressos na América Latina. Além
disso, seria mais barato do que nos
EUA (e seriam evitados problemas
relativos a visto). Este comentário
foi ouvido de forma muito
contundente durante os congressos
realizados em Boston e Chicago.

Os congressos na América Latina tendem a ser muito
mais caros do que nos Estados Unidos. Um dos principais
motivos é o custo do local das reuniões que, nos Estados
Unidos, é oferecido gratuitamente nos hotéis, enquanto na
América Latina tem um custo altíssimo. Além disso, há um
custo adicional de transporte dos hotéis até a universidade e/
ou centro de convenções que deve ser considerado. Então, a
LASA tenta se reunir na América Latina pelo menos a cada 2-3
anos, apesar da dificuldade econômica que isso representa.

LASA
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A LASA não está dando atenção a
jovens, estudantes, pesquisadores
que não podem pagar ou
pesquisadores de países com
menos recursos.

Há alguns anos, a LASA implementou uma escala de preços
de afiliação com subsídio duplo: por salário e por país de
residência do pesquisador. Também desde 2020, a LASA vem
implementando taxas progressivas para o seu congresso a
fim de torná-lo mais acessível e inclusivo, e a maioria de suas
bolsas de viagem é recebida por alunos da pós-graduação.

Com essa crise e a desigualdade
na região, a LASA “vai se tornar
cada vez mais uma elite”. Estamos
“voltando a uma época de elite”.

Tanto as universidades quanto as associações profissionais
fazem parte das elites de todos os países, mas a LASA não é a
causa disso. A LASA simplesmente reflete a sociedade de um
modo mais geral. No entanto, a proporção de seus afiliados
que mora nos Estados Unidos mudou significativamente
de 65% para 36%. Indicando que os esforços da LASA para
integrar afiliados de fora dos Estados Unidos estão sendo
proveitosos.

Aqueles que falam inglês
conseguem aproveitar melhor a
LASA do que aqueles que não falam
inglês (as reações são consideráveis
quando mesmo um pequeno
documento ou mensagem é
apresentado apenas em inglês).

O site da LASA é publicado em 4 idiomas (espanhol,
português, francês e inglês). Todas as comunicações enviadas
aos afiliados são produzidas em pelo menos dois idiomas,
em espanhol e inglês. Quando solicitado por um afiliado,
traduções podem ser feitas para o português e o francês.

Os decisores na LASA são brancos,
não indígenas, idosos.

O Conselho Executivo é eleito pelos afiliados com base nas
indicações recebidas dos próprios afiliados. Atualmente o
presidente da LASA é originário do México, e os presidentes
anteriores eram do Equador e da Colômbia. Além disso, a
idade média dos afiliados do conselho executivo mudou
significativamente e, ao contrário dos anos anteriores, a idade
média é de 55 anos.

É possível realizar o congresso
em locais mais acessíveis e
menos dispendiosos? Talvez
devêssemos pensar em lugares
onde a acomodação, a alimentação
e o transporte não sejam tão
dispendiosos. Esse foi um problema
sério no caso do congresso de
Boston, e imagino que o será
também em San Francisco.

É possível, desde que se encontre disponível o local de
reuniões adequado. Mas os lugares mais econômicos estão
longe de poder acolher um congresso da LASA. Por outro lado,
alguns lugares como Las Vegas e Orlando são mais baratos
e têm espaço suficiente para um congresso da LASA. Mas,
de acordo com a pesquisa de 2004 após o congresso em Las
Vegas, a maioria não tinha gostado do ambiente e alguns
saíram da LASA. Fora isso, mais de 25% latino-americanos
preferiu Barcelona a Lima, o que significa que as pessoas
optam por cidades atraentes, sem necessariamente procurar
apostar em uma escolha na América Latina.

LASA
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Por que é necessário pagar pela
afiliação antes de o painel ser
aprovado? Eu entendo que esta
medida foi estabelecida para
garantir a ida das pessoas ao
congresso, no entanto, para muitas
pessoas, isso é um problema
(pagar muito tempo antes do
congresso, sem ter certeza de que
o painel será aceito ou de que se
poderá viajar).

O comitê do programa oferece serviço de avaliação
voluntária aos afiliados da LASA. A afiliação é exigida
no momento da apresentação da proposta porque o seu
processamento envolverá custos administrativos. A inscrição
no congresso serve para cobrir as despesas do próprio
congresso e parcialmente as despesas gerais dos custos
operacionais possíveis com a sua organização anterior.

Quais são as vantagens de ser
membro da LASA? Esta questão
é vital em um mundo com tantas
organizações e congressos. Com
tanto acesso às informações, é
importante explicar melhor esses
benefícios. Muitas pessoas não
comparecem em nenhum outro
evento que não seja o congresso
da LASA, mas a afiliação é de um
período anual.

Os benefícios da afiliação à LASA podem ser lidos aqui. Esta
página está sendo revisada e terá informações adicionais em
breve para explicar melhor os benefícios. Resumidamente,
os benefícios incluem: acesso a recursos acadêmicos (por
exemplo, Projeto Muse, “anais de conferências”, Latin America
Research Commons, jornal mensal, etc.); economia com
descontos para afiliados (por exemplo, tarifas reduzidas
para inscrição no congresso, desconto em hospedagem e
passagens aéreas para assistir o congresso, descontos para
obtenção de outras revistas especializadas, possibilidade
de solicitação de subsídio de viagem e bolsa de estudos);
desenvolvimento profissional (por exemplo, acesso ao diretório
on-line de afiliados da LASA, colaboração com acadêmicos
em mais de 40 seções, acesso às listas de oportunidades
de emprego, etc.); visibilidade (por exemplo, participação
na governança da LASA, liderança de uma seção ou ser um
participante de um dos comitês de premiação, etc.)

É possível, a longo prazo, repensar
o congresso da LASA? O sistema
que temos é viável?

É viável, está sendo analisada uma reformulação da LASA e
do congresso da LASA por uma comissão encarregada de seu
plano estratégico. A adoção de um modelo híbrido é uma das
reformulações mais importantes. O plano estratégico mais
recente pode ser lido aqui.

LATIN AMERICAN STUDIES ASSOCIATION
4338 Bigelow Blvd
Pittsburgh, PA 15213
lasa@lasaweb.org
Tel: 412-648-7929
Fax: 610-492-2791
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