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Carta da Presidente da LASA, Gioconda Herrera

Prezados membros da LASA,

Hoje começo meu mandato como Presidente da Associação em um contexto complexo para a região. 
Estes são tempos dolorosos para nossas sociedades e tempos muito incertos para nossa comunidade 
acadêmica. Em nossa região, a COVID-19 tem tido um impacto devastador sobre os mais necessitados, 
exacerbando as desigualdades existentes e devastando as economias. A comunidade latina nos Estados 
Unidos, tão presente na nossa Associação, é também uma das mais atingidas pela pandemia, com taxas 
de mortalidade muito elevadas e enormes dificuldades para reproduzir suas vidas. Nossas diásporas 
latinas na Europa também têm enfrentado grandes dificuldades, especialmente nos destinos migratórios 
mais afetados pela COVID-19, como Itália e Espanha. 

Estes tempos, porém, são também períodos de reflexão, de intenso questionamento sobre nossos 
modos de vida, nossos mundos desiguais e esta nova/antiga dimensão da globalização que nos 
chegou com a doença. Uma comunidade tão diversa, criativa e forte como a de nós que formamos 
a LASA não pode ignorar a necessidade preponderante de seguir seus debates, de traçar caminhos e 
de buscar mundos melhores. Na verdade, esta crise global desencadeou profundas reflexões sobre a 
importância da vida no coração dos modelos econômicos e sociais, enunciou a urgência de enfrentar as 
desigualdades sociais e a necessidade de exigir dos Estados a proteção de seus cidadãos e de garantir 
processos democráticos.

A crise atual, de fato, exacerba várias tendências que já estavam presentes na vida social e política da 
região. Nos últimos anos, a América Latina e o Caribe têm vivido situações generalizadas de protesto 
social que já tocaram em vários dos problemas que agora se instalaram. Convido-os a continuar estas 
buscas nas deliberações do nosso próximo congresso em Vancouver 2021: crisis global, desigualdades 
y centralidad de la vida. 

O congresso virtual 2020 mostrou que a LASA é uma associação consolidada, que se responsabiliza 
pelas dificuldades que enfrenta e coloca tudo ao seu alcance para oferecer o melhor que pode. Apesar 
do contexto adverso pelo qual estamos passando, nosso último congresso teve 2539 participantes, 623 
sessões e um número recorde de espectadores no festival de cinema. 

O trabalho feito para tornar o Congresso possível significou uma implementação tecnológica e logística 
que foi difícil de dimensionar ao abrir nosso link para entrar em uma sessão e participar dos debates. Isto 
não teria sido possível sem a participação fervorosa dos membros da Associação que generosamente 
apostaram neste novo tipo de reunião. Em tempos de incerteza, a LASA tem sido capaz de manter 
os laços entre seus membros, que são fundamentais neste momento.  Sabemos, entretanto, que um 
número significativo de nossos membros não pôde participar dessa experiência virtual por muitas 
razões, e que devemos trabalhar para superar os obstáculos que impedem a participação plena.

Quito, 1º de junho de 2020
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O próximo Congresso, se as tendências continuarem, terá que ser igualmente imaginativo. Claro, 
queremos o maior número possível de pessoas em Vancouver e para isso teremos um número 
significativo de bolsas de estudo para estudantes e jovens pesquisadores. Entretanto, para se adaptar 
aos novos ambientes, o Comitê Executivo da LASA aprovou em sua última sessão, nos dias 21 e 22 de 
maio de 2020, avançar para um congresso híbrido, que possibilitará as reuniões e debates entre os 
membros da Associação na cidade de Vancouver e, ao mesmo tempo, garantirá a possibilidade de 
apresentar trabalhos, organizar sessões e assistir de forma virtual. Queremos fazer de Vancouver 2021 
um congresso que proporcione novas formas de participação para seus membros e que estimule o 
rigor acadêmico e a qualidade dos trabalhos e apresentações.

Mas nossa Associação é muito mais do que o Congresso. Há vários anos, a LASA mantém ao longo do 
ano as atividades promovidas pelas suas diferentes seções -temática, regional e nacional - que com 
suas ações fazem a vida da Associação e que requerem mais visibilidade e apoio. Além disso, como 
vocês sabem, um dos projetos mais importantes da LASA é sua política editorial de acesso aberto tanto 
para sua revista Latin American Research Review (LARR) quanto para os livros de sua editora: Latin 
America Research Commons (LARC). Este projeto possibilita um importante escopo regional para 
a produção acadêmica que os associados devem valorizar. A Associação também oferece bolsas de 
estudo para apoiar redes de pesquisa entre seus membros, o que permite um diálogo mais amplo 
entre pesquisadores e centros acadêmicos em diferentes países.

O crescimento do número de associados, especialmente entre os jovens, e na América Latina e Caribe, 
assim como a diversificação de suas atividades, impõem uma reflexão sobre a natureza da governança 
da Associação e sua sustentabilidade. O Conselho Executivo, acolhendo essas necessidades, também 
resolveu em sua última reunião que essas duas questões deveriam ser o foco de consultas com os 
membros no âmbito do próximo planejamento estratégico 2020-2025.

Ao assumir estas funções, convido todas as pessoas que compõem a Associação: aqueles que fazem 
parte dela há várias décadas e que lhe deram prestígio através de seu trabalho e presença, jovens 
acadêmicos e estudantes, membros da América Latina e Caribe, América do Norte, Europa e outras 
regiões do mundo, a participar, a gerar propostas e iniciativas e a trabalhar para fortalecer ainda mais 
esta comunidade acadêmica única no mundo. Eu fico à sua disposição.
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