Latin American Studies Association
Seção de Educação e Políticas Educacionais
Relatório da assembleia geral da seção, 25 de maio de 2018
Por: Jorge Enrique Delgado, co-presidente 2018-2019
A assembléia geral da Seção de Educação e Políticas Educacionais da LASA foi realizada em 25
de maio de 2018 na cidade de Barcelona, na Espanha. A reunião contou com a participação de 35
membros que elegeram o novo comitê executivo (2018-2019), que é composto por: José David
Alarid Diéguez (Universidade Nacional Pedagógica, México), co-diretor; Jorge Enrique Delgado
(Universidade de Pittsburgh, EUA / Pontifícia Universidade Javeriana, Colômbia), co-diretor; e
Adriana Pineda Robayo (Universidade do Atlântico, Colômbia), secretária / tesoureira; e Fernanda
Saforcada (Universidade de Buenos Aires, Argentina), Javier Campos (Universidade de
Massachusetts-Amherst, EUA), Sergi Roberto Kieling Franco (Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Brasil), Gabriel Asprella (Universidade Nacional Três de Febrero, Argentina) e
Karina Nossar (Universidade de La República, Uruguai), conselheiros. Em 2018, aceitando a
sugestão de Javier Campos, prêmios seção PRÊMIOS/DESPESAS DE VIAGEM 2018 PARA
ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO (MESTRADO OU DOUTORAL) E DOUTORES RECENTEMENTE
GRADUADOS, estabeleceu-se um saco de US $2.000,00, que foi dividido igualmente entre os
candidatos que preencheram os critérios de elegibilidade (ser atual ou recém-formado - entre
janeiro de 2013 e fevereiro de 2018 - mestrado ou doutorado; ter uma proposta única ou primeira
autoria aceita sobre um tópico de educação para a Conferência da LASA; ser um membro atual da
LASA e da Seção de Educação; e ter se inscrito para a Conferência). A Seção recebeu sete
indicações e seis concessões / subsídios de viagem foram concedidos a Pamela Ayala Arancibia,
Carmen Chávez Irigoyen, Ana Maria Clementino, Karina Nossar, Jorgelina Sassera e Juan Molina
Bolívar. Cada um recebeu US $ 285,00. Durante a XXXVI Conferência LASA, a Seção de
Educação teve dois painéis convidados: “Educação Pública na América Latina: Restauração
Conservadora, Resistência e Alternativas”, organizado por Dalila Andrade Oliveira (Universidade
Federal de Minas Gerais, Brasil), e “Universidade, Política e Poder: Cem Anos da Reforma
Universitária de 1918”, organizado por Pablo Gentili (CLACSO). Este ano, Norberto Fernández
Lamarra (Universidade Nacional Tres de Febrero) e Lorenza Villa Lever (UNAM, México)
atuaram como track chairs de Educação e Políticas Educacionais da Conferência e avaliaram mais
de 300 trabalhos em papel e propostas de painéis, submetidos a este conferência. Os artigos aceitos
foram organizados em 56 painéis, alguns deles agrupados em simpósios por linhas temáticas. Para
a Conferência de 2019 em Boston, Oresta Lopez (Faculdade de San Luis Potosí, México) e Jorge
Gorostiaga (Universidade Nacional de San Martin, Argentina) representarão a Seção como track
chairs de Educação, Cidadania e Inclusão. Uma recepção social seguiu a reunião de negócios.
Alguns dos projetos que o novo comitê executivo de 2018-2019 focará incluem: identificação de
trilhas temáticas e três (3) painéis convidados para a conferência de 2019, por meio de
comunicação com os membros da seção; atualizar o site da seção; desenvolvimento de novas
mídias sociais; rever as condições e critérios dos prêmios / subsídios de viagem; criar uma rede
internacional de pesquisadores em educação ibero-latino-americana; revisar o processo eleitoral
dos funcionários da Seção; e identificando track chairs para a Conferência 2020, considerando que
a LASA aprovou uma resolução em que os organizadores da conferência devem se comunicar com
as seções para convidar os presidentes das pistas. Os três tópicos gerais que foram propostos para
os painéis de convidados de 2019 foram: a) A disputa pelo (s) significado (s) da educação pública
latino-americana; b) Responsabilidade histórica, interesses geracionais e novas hegemonias no

ensino superior latino-americano; e, c) Discursos sobre educação pública na América Latina:
comunicação e influência da mídia. A nova diretoria definirá os títulos e a orientação dos painéis,
convidará os organizadores do painel e fará uma chamada aberta para propostas de trabalhos. O
endereço de e-mail da seção é educacionlasa@gmail.com.

