
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL (AG) DA REDE ASTE REALIZADA NO DIA 

12/08/21, 15 00 - 17:30 . 

ATIVIDADE ONLINE. PRESENÇA: 21 PESSOAS PRESENTES ÀS 15:15 HS. 

COORDENADORES DA AG : SADI DAL ROSSO E ADRIAN ASCOLANI 

PAUTA: 1. INFORMES;  

2. AVALIAÇÃO DO VIII ENCONTRO;  

3. IX ENCONTRO DA REDE ASTE, 2023;  

4. PRÓXIMO EVENTO INTERMEDIÁRIO, 2022;   

5. DIREÇÃO COMPARTILHADA DA REDE ASTE;  

6. PAPEL E FORMAS DE PARTICIPAÇÃO NA REDE. 

1. INFORMES 

1.1. DEMISSÕES DE HELIDA LANÇA E DE PROFESSORES-AS DO SETOR 

PRIVADO DA EDUCAÇÃO.  Estão sendo demitidos muitos professores e muitas 

professoras . Prof, Carlos Bauer e outros participantes sugeriram nota de repúdio pelas 

demissões e de solidariedade com  a recentemente  demitida professora Hélida Lança. A 

moção será levada à deliberação ao final da AG. 

1.2. RETIRADA DE TÍTULO UNIVERSITÁRIO EMÉRITO A DIRIGENTE DO 

REGIME DITATORIAL. Professora Aparecida Neri de Souza  relatou que a direção da 

ADUNICAMP está lançando uma ação política pela retirada de títulos acadêmicos 

conferidos pela UNICAMP a Jarbas Passarinho durante a ditadura militar. Sugeriu nota 

de apoio à ADUNICAMP. A moção será levada à deliberação ao final da AG. 

1.3. O professor Adrián Ascolani informou que a participação de pesquisadores da 

Argentina foi menor neste evento em função de  menos teses, dissertações e pesquisas em 

andamento. Informou ainda que a Revista do IRICE, que tem elevada avaliação, recebe 

propostas e publica artigos sobre o tema sindicalismo em educação. 

2. AVALIAÇÃO DO VIII ENCONTRO. Os participantes analisaram muito 

positivamente as contribuições apresentados e os debates realizados. A professora Márcia 

Ondina destacou dois elementos: que a Rede ASTE conseguiu atingir a profissionalização 

e o domínio de tecnologias de realização de eventos e que verificou uma maior 

participação de mulheres do que de homens no evento. 

Foi observada, também,  grande presença de apresentadores. A média de participação por 

sala foi de 25 pessoas. Outro indicador de participação foi de 141 visualizações médias e 

de 31 likes em média. 



A professora Hélida Lança avaliou que a transmissão via Streamyard permitiu que o 

evento fosse gravado e deixado para consultas e visualizações de quem quisesse. 

Recursos.  A professora Deise Mancebo relatou que os recursos empregados para pagar 

a contribuição de Ezequiel, para serviços técnicos, atingiu o montante  de R$ 6.000,00 

(seis mil reais) - em duas prestações de R$ 3.000,00 - procedentes da .... para esta 

finalidade. Grande parte do trabalho necessário para a realização  do evento foi feito pela 

Comissão de Organização e pelos demais participantes do evento.  

3.  IX ENCONTRO DA REDE ASTE, 2023. O prof. Christián Matamoros relatou 

contatos realizados na Universidad Santiago de Chile, Facultad de Humanidades, cuja 

diretora concordou em apoiar a realização do IX Encontro naquela universidade (itens 

como tradução, certificados, gastos em café, água, espaço físico - auditório, salas etc 

foram mencionados). Christián relatou também que na mesma época comemoram-se 50 

anos de Salvador Allende e que esperava pela data do próximo evento uma nova 

constituição para o pais. Relatou também sobre o forte movimento estudantil, que 

despertou também ações sindicais, e que está conduzindo o país a mudanças profundas, 

tais como no financiamento do sistema de educação básica. 

A proposta do professor Christián Matamoros foi aprovada por aclamação. 

4. PRÓXIMO EVENTO INTERMEDIÁRIO, 2022. Foram propostas a UNICAMP e a 

UNINOVE, neste ordem, como candidatas a organizar o próximo encontro intermediário 

em preparação para o IX Encontro internacional. 

A proposta foi aprovada por unanimidade. 

5. COORDENAÇÃO COMPARTILHADA DA REDE ASTE. A professora Márcia 

Ondina propôs a inclusão da professora Adriana Migliavaca e do professor Christián 

Matamoros como membros da  Coordenação Compartilhada. O professor Carlos Bauer 

propôs incluir também a professora Hélida Lança e o professor Cassio Diniz. O professor 

Sadi Dal Rosso  propôs ainda o nome do professor Evaldo Piolli. Os nomes foram 

aprovados por unanimidade. 

6. PAPEL E FORMAS DE PARTICIPAÇÃO NA REDE ASTE. Professor Adrián 

Ascolani tomou a palavra e disse que o site do IRICE, no qual estão materiais da Rede 

ASTE, é bom e seguro. Entretanto, muitos membros da  

Rede não acessam as informações. O professor Julian Gindin avaliou que a Rede REMIR 

é um exemplo que a Rede ASTE poderia seguir para compartilhar informações entre seus 

participantes. Vários outros participantes da AG advogaram a criação de uma comissão 

para avaliar problemas que a Rede ASTE enfrenta e apresentar soluções no espaço de 

dois meses. A proposta de nomes para a Comissão incluiu Julián, Adrián, Hélida, 

Toninho, Dimitri e Ezequiel (técnico administrativo). Submetida à votação a Comissão 

foi aprovada. 

Foi levantado o tema da não regularidade da Coordenação Colegiada que, por decisão da 

Assembleia, ficou estabelecida em bimensal. 



Foi levantado pelo professor Cássio Diniz e outros participantes o tema da filiação à Rede 

ASTE. Foram feitos vários pronunciamentos no sentido de que a Rede tem sua 

peculiaridade. A Rede é um espaço de estudos e pesquisas sobre associativismo e 

sindicalismo dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação. Que pesquisadores e 

pesquisadoras que apresentam produção em eventos e publicações da Rede são 

automaticamente aderentes à ela, exceto por manifestação específica de não interesse em 

participar. Que sindicatos e outras instituições participaram de mesas de debates em 

eventos anteriores, com o objetivo de esclarecer problemas de estudo, pesquisa, análise e 

interpretação. A exemplo, ainda não temos uma visão clara do sindicalismo em educação 

em escala mundial. Tal relação com movimentos organizativos da educação na sociedade 

deve ser estimulada ainda mais, sem se pretender criar uma clivagem na Rede.  

As moções contra demissão de professoras e professores no setor privado e de repúdio 

pela demissão da professora Hélida Lança foi aprovada por voto unitário. Assim como 

também o foi a moção em apoio a ADUNICAMP pela retirada de títulos acadêmicos a 

apoiadores do regime militar, em particular a Jarbas Passarinho. 

Após duas horas e meia de trabalhos a Assembleia foi encerrada. Redigi esta ata para 

preservar as decisões, que assino. 

Brasília, 15 de agosto de 2021. Sadi Dal Rosso 

 

  

 

 

 

 

 


