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C O N G R E S S O

Relatório do Congresso LASA2021 
 Crisis global, desigualdades y centralidad de la vida

O XXXIX Congresso Internacional da Associação de Estudos Latino-Americanos (LASA), de 26 a 29 de 
Maio de 2021, foi o Segundo Congresso virtual da LASA. Seu planejamento começou como um congresso 
híbrido que permitiria a participação presencial na cidade de Vancouver, Canadá, e sessões virtuais. No 
entanto, o avanço da COVID-19, o surgimento de novas variantes e a incerteza sobre a saúde pública 
global forçaram o Conselho Executivo da LASA a tomar a difícil decisão de eliminar o elemento presencial 
do Congresso até novembro de 2020.

Levando em consideração a experiência do Congresso Virtual LASA2020, a LASA trabalhou duro para 
realizar este Segundo Congresso virtual com sucesso e conseguiu aumentar os números de participação 
de 3.564 em 2020 para 6.021, o número de apresentadores de 1.838 (2020) para 4.742, e o número de 
eventos e sessões de 623 (2020) para 1.198.

Fatos da LASA2021

 

Taxas de Satisfação

Todos os anos, durante junho e julho, imediatamente após o Congresso, a LASA envia uma pesquisa 
para coletar informações demográficas do Congresso e o feedback dos entrevistados com o objetivo de 
medir a experiência de nossos constituintes mais importantes, nossos membros.

Suas opiniões são altamente relevantes, ainda mais quando 72% dos entrevistados compareceram a 
dois ou mais Congressos da LASA e 49% compareceram a quatro ou mais sessões durante a LASA2021. 
Apenas 28% participaram de um congresso da LASA pela primeira vez. Portanto, suas respostas são 
relevantes para nos ajudar a melhorar futuros Congressos. Agradecemos às 760 pessoas que participaram 
da pesquisa deste ano, que representam 12,6% de todos os participantes registrados no LASA2021.

Total de Participantes 6.021

Total de Apresentadores 4.742

Total de Sessões e Eventos 1.198

Filmes e Documentários 40

Expositores de Livros 30

Favorecidos da LASA 590

Apresentações de Livros 23

Patrocinadores, Colaboradores e Parceiros Institucionais 27



LASA  2CONGRESSO  |  Relatório do Congresso LASA2021

Como no primeiro Congresso virtual, A LASA2021 também demonstrou o grande apoio de seus membros 
à Associação. Por isso, gostaríamos de iniciar este relatório agradecendo a todos os participantes por 
sua vontade de continuar conosco no formato virtual e compartilhar suas pesquisas, apresentações e 
conhecimentos no espaço acadêmico que a LASA ofereceu.

Prova desse apoio dos membros é que, quando questionados sobre a satisfação geral do Congresso 
LASA2021, 79% dos entrevistados disseram estar satisfeitos, aproximadamente o mesmo que no ano 
passado. Apenas 9% ficaram neutros e 12% estavam insatisfeitos.

Sobre o tema do Congresso, Crisis global, desigualdades y centralidad de la vida, este ano, 77% 
responderam que estavam um pouco ou muito satisfeitos com isso, um número semelhante ao de 
2020, 79%. Entre os elementos acadêmicos da LASA2021, os dois que obtiveram maior satisfação foram 
os painéis organizados, com 86%, seguidos pelos painéis de seção, com 83%.

Figura 1. Satisfação geral com elementos acadêmicos da LASA2021
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Estas foram as porcentagens de aprovação (entrevistados que responderam que estavam um pouco 
ou muito satisfeitos) com os elementos acadêmicos do Congresso:

 Painéis Organizados 86%
 Painéis de Seção 83%
 Tema do Congresso 77%
 Painéis Convidados 76%
 Livro do Programa 68%
 

 Sessões Presidenciais 64%
 Festival de Cinema 63%
 Cerimônia de Boas-Vindas 52%
 Exposição de Livros 52%
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O espaço online do Congresso LASA2021 foi o Hub LASA2021, um site disponível em espanhol e inglês 
que os participantes registrados visitaram para participar de ou assistir a qualquer sessão acadêmica, 
reunião ou atividade de Congresso, incluindo a exposição de livros, o Festival de Cinema, o Gran Baile, 
a sala de reuniões informais, sessões de ioga e muito mais. 80% dos entrevistados ficaram satisfeitos 
com este site, 10% ficaram neutros e apenas 10% responderam que não estavam satisfeitos com o site.

O hub LASA2021 tinha um link direto para baixar o aplicativo móvel LASA2021. Mais de um terço (36%) 
dos entrevistados baixaram o aplicativo e a maioria dos que baixaram o aplicativo (88%) o usou. Além 
disso, o Hub LASA2021 forneceu suporte técnico de um especialista da LASA. Este serviço recebeu uma 
taxa de satisfação de 83%.

O registro online foi o elemento não acadêmico mais apreciado, com 84% de satisfação (os entrevistados 
que disseram estar um pouco ou muito satisfeitos com ele). Vale ressaltar que, para a LASA2021, foi 
implementada uma política de registro progressivo com base no tipo de adesão e no país de origem 
para facilitar a participação de pessoas financeiramente afetadas pela pandemia de COVID-19.

Além disso, em janeiro de 2021, o Conselho Executivo reconheceu que esse modelo de registro 
progressivo não era suficiente para responder aos sérios encargos da comunidade acadêmica e aprovou 
duas novas categorias de registro para a LASA2021: Pague o que puder para pessoas que desejam 
participar da LASA2021, mas incapazes de pagar a taxa no modelo progressivo, e Taxa de Solidariedade, 
uma categoria de inscrição de US $400 para quem deseja contribuir com a LASA e gostaria de ajudar a 
subsidiar o registro daqueles que, por causa de sua situação econômica, escolheram a categoria Pague 
o que puder.

Figura 2. Satisfação geral com elementos acadêmicos da LASA2021

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Hub Virtu
al

Hosts da LASA 

Suporte
 Técnico

Inform
ações da Plataform

a Virtu
al

Boletin
s Diário

s

Libro del Programa Im
preso

Aplicativo Móvel

Certifi
cados

Inscrição Online

Subsídio de Crianças

Gran Baile

Meditação Zen

Hatha Yoga

Muito

Um pouco

Neutro

Pouco

Muito pouco

CONGRESSO  |  Relatório do Congresso LASA2021



LASA  4

A satisfação com os elementos não-acadêmicos do Congresso foi classificada da seguinte forma:

 Inscrição Online 84 %
 Suporte Técnico 83 %
 Hub Virtual 80 %
 Hosts da LASA 80 %
 Informações da Plataforma Virtual 77 % 
 Boletins Diários do Congresso 71 % 
 Certificados do Congresso 70 % 
 Aplicativo Móvel 63 % (se utilizado)
 Livro Impresso do Programa 52 % (se adquirido) 
 Gran Baile 30 %
 Meditação Zen 28 %
 Hatha Yoga 26 %
 Subsídio de Acolhimento de Crianças 19 %

Sabemos que a situação da COVID-19 afetou a renda familiar dos acadêmicos, bem como os orçamentos 
universitários na América Latina e, consequentemente, influenciou as decisões de muitos de nossos 
membros de participar de um Congresso presencial. De fato, quando perguntados em que medida os 
custos de viagem são importantes para sua decisão de participar de um Congresso da LASA, 91% dos 
entrevistados disseram que era um pouco ou muito importante. Outros fatores, como apelo de viagens 
para a cidade, alinhamento acadêmico e segurança também são considerados por nossos membros.

Figura 3. Extensão dos fatores nas decisões de participar de um Congresso da LASA
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Nesse sentido, e apesar da situação pandêmica, mais da metade (51%) dos entrevistados disseram que 
planejam comparecer ao Congresso da LASA no próximo ano, 40% não tinham certeza e 9% disseram 
que não planejavam comparecer. Além disso, quando questionados sobre a possibilidade do Congresso 
híbrido, 89% dos entrevistados disseram que estariam interessados, enquanto 11% não mostraram 
interesse.
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LATIN AMERICAN STUDIES ASSOCIATION
4338 Bigelow Blvd
Pittsburgh, PA 15213
lasa@lasaweb.org
Tel: (412) 648-7929
Fax: (610) 492-2791

Demografia

Os números demográficos dos participantes do Congresso da LASA permaneceram semelhantes 
em comparação com o ano passado, sendo a América Latina o local onde a maioria reside (57%), em 
comparação com 55% em 2020. Da mesma forma, 34% dos estudiosos eram dos Estados Unidos e 
Canadá, e apenas 8% dos entrevistados eram da Europa.

Figura 4.
Residência Acadêmica

Em relação à atividade primária de nossos participantes, houve um aumento nos focados em pesquisa, 
de 48%, em 2020, para 57%, em 2021, e uma ligeira diminuição nos focados em educação (34%), em 
comparação com 37% no ano passado.

Figura 5.
Atividade Primária

Como em todos os congressos, a LASA é muito grata aos nossos fiéis patrocinadores e fundações e ao 
fundo de doações, que continuam ano após ano a fornecer subsídios parciais aos nossos participantes. 
Este ano, a LASA conseguiu oferecer 590 bolsas para participar do Congresso virtual LASA2021.
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