
VIII Seminário Internacional da Rede 
ASTE 

Programação 
 
09/08/2021 
 
14:00 
Mesa de Abertura: Trabalho e sindicalismo dos trabalhadores e 
trabalhadoras em Educação 
Fátima Silva (Internacional da Educação) 
Christián Matamoros Fernández (Universidad de Santiago de Chile/CHILE); 
Mediação: Julián Gindin (UFF/ BRASIL) 
 

10/08/2021 

9:30 Apresentação de trabalhos 

Sala 1: Coordenação: Adriana Migliavaca - Universidad Nacional de Luján 
(Argentina) 

Autoria Títulos Trabalhos 

Caroline Lima; Eblin 
Farage; Jacqueline Lima 

A participação das mulheres no ANDES-SN – 40 anos 
de história 

Luciano Pereira dos 
Santos 

A pauta LGBT+ nas correntes sindicais da CNTE 

Márcia Ondina Vieira 
Ferreira 

Feministas em sindicatos de trabalhadoras/es em 
educação 

Zulma Lenarduzzi 
(Argentina) 

Experiencias de profesoras sindicalistas argentinas: 
trabajos visibles e invisibles en tiempos generizados 

Paula Vielmo; Patrícia 
Conceição de Souza 

O rosto TAE é de mulheres: um relato de experiência 
da atuação da Coordenação de Assuntos TAE do 

SINASEFE IFBA durante a pandemia 

Carmen Beatriz Lübke 
Ücker 

Reflexos da precarização do trabalho na participação 
das mulheres em sindicato 

Rebecca Samara Fidelis 
de Almeida 

Precarização e feminização do trabalho em educação 
a distância 

Matheus do Nascimento 
Santos; Jussara Marques 

de Macedo 

A associação de docentes da UFRJ (ADUFRJ) frente 
as políticas de ação afirmativa na graduação 

  



Sala 2:  Coordenação: Carlos Bauer - Universidade Nove de Julho (Brasil) 

Autoria Títulos trabalhos 

Trajano Jardim; Erlando da 
Silva Rêses 

Análise sócio-histórica dos rumos do sindicalismo 
brasileiro desde a primeira conferência da classe 

trabalhadora (CONCLAT) 

Erlando da Silva Rêses; 
Antonio Carlos Andrade de 

Souza 

História da primeira associação de professores de 
Brasília (APPEMB) e contexto socioeconômico e 

educacional antes do golpe militar de 1964 

Isabella Delcorso; Carlos 
Bauer 

Breve história do sindicalismo docente internacional 
(1912-1993) 

Maria Crisneilândia 
Bandeira de Oliveira; 

Carlos Bauer 

História do sindicato dos educadores da infância 
(SEDIN) e sua presença nas lutas sociais, políticas e 

educacionais na capital paulistana 

Juan Pablo Casiello 
(Argentina) 

Docentes autoconvocados nacionales de rosario: 
potencias, límites y resultados de una experiencia 

sindical novedosa 

Trinidad Iralde (Uruguai) 
Los sentidos de lo gremial en la prensa del magisterio 

uruguayo (1937-1942) 

Jannaiara Barros 
Cavalcante- 

Origens e trajetórias do associativismo docente em 
Pernambuco: uma análise sobre a APEMOPE 

Adrián Ascolani 
(Argentina) 

El sindicalismo docente en la provincia del chaco, 
argentina: desarrollo y obstáculos en su organización 

federativa (1971-1991) 

 

14:00 Mesa de Debate: Crise Sanitária, Condições de Trabalho e 
Sindicalismo da Educação I 
 
Eblin Farage (UFF/Brasil) 
Amanda Moreira da Silva (ASDUERJ/Brasil) 
Mediação: Erlando da Silva Rêses (UnB/Brasil) 

 

11/08/2021 

9:30 Apresentação de trabalhos 

Sala 3: Coordenação: Antônio Carlos Andrade de Souza – Universidade de 
Brasília (Brasil) 

Autoria Títulos Trabalhos 

Gabriela Vilariño; 
Matías Remolgao 

(Argentina) 

¿Cómo nos ven desde la vereda de enfrente? La mirada de 
militantes sindicales que abandonan los espacios de 

izquierda 



Marta Rosani Taras 
Vaz; Gisele Masson 

As particularidades organizativas, ideológicas e 
reivindicativas do sindicalismo do magistério público 

municipal: em busca da unidade de classe da perspectiva 
revolucionária 

Luiz Carlos Galetti 
Combativos sindicatos de trabalhadores da educação básica 

pública em Sergipe - o SINTESE e o SINDIPEMA 

Robson Santos 
Camara Silva 

O estado da arte das produções acadêmicas existentes 
sobre sindicalismo docente da educação básica no distrito 

federal e suas preocupações analíticas 

Carin Moraes; Carlos 
Bauer 

A formação histórica do sindicato dos professores do abc 
(SINPRO-ABC) [1984-1990] 

Daniela Wieder 
(Argentina) 

La docencia tucumana durante los primeros años de la 
dictadura “revolución argentina” (1966 - 1968): protesta y 

oposición en tiempos de crisis 

Solange Leoni; 
Rosiley Teixeira; 

Carlos Bauer 

História e memória do sindicato dos trabalhadores no ensino 
público de Mato Grosso (1979-1989) 

André Luís Gabriel; 
Carlos Bauer 

Vestígios históricos do processo de proletarização dos 
professores na cidade do Rio de Janeiro (1870-1930) 

  

Sala 4: Coordenação: Aurora Loyo - Universidad Nacional Autónoma de 
México (México) 

Dia 11 de agosto (quarta-feira) 

Autoria Títulos Trabalhos 

Jussara Marques de Macedo; 
Belmiro Cabrito 
(Brasil/Portugal) 

O plano 21/23 escola+ e a indignação intensificada 
da federação nacional dos professores em Portugal 

Julián Gindin 
As charter schools e o sindicalismo docente nos 

Estados Unidos 

Andréa Barbosa Gouveia 
Sindicalismo docente no brasil e nos estados 

unidos: possibilidades de uma agenda de pesquisa 
comparada 

Aldo Muñoz Armenta; 
Christopher Chambers-Ju 

(México/EUA) 

Los maestros mexicanos ante la pandemia: 
abandono gubernamental y desmovilización 

sindical y política 

Anna Paulla Artero Vilela; 
Ricardo Pires de Paula 

Velhos e novos aspectos da precarização do 
trabalho em meio à pandemia do covid-19 e os 

desafios do sindicalismo docente 

Deise Mancebo 
Educação superior no brasil em tempos de 
pandemia: trabalho remoto e sindicalismo 

Fernanda Landolfi Maia; Kelen 
Aparecida da Silva Bernardo 

O ensino remoto emergencial e a (re) organização 
do trabalho docente: um olhar para as condições 

objetivas e acordos coletivos 



Marluce Souza de Andrade 
O papel formativo do sindicato no período da 

pandemia de covid-19 

14:00 Mesa de Debates: Crise Sanitária, Condições de Trabalho e 
Sindicalismo da Educação II 
Aparecida Neri de Souza (Unicamp/Brasil) e Liliane Bordignon (Unital/Brasil) 
Luiz Carlos Galetti (UnB/Brasil) 
Mediação: Evaldo Piolli (Unicamp/Brasil) 

 

12/08/2021 

9:30 Apresentação de trabalhos 

Sala 5: Coordenação: Savana Diniz Gomes Melo- Universidade Federal de 
Minas Gerais (Brasil) 

Dia 12 de agosto (quinta-feira) 

Autoria Títulos Trabalhos 

Savana Diniz Gomes 
Melo; Rosilene Horta 

Tavares 

Isolamento sindical dos professores da UFMG durante a 
pandemia do covid 19: de que lado da luta o 

APUBH/UFMG vai ficar? 

Andressa de Araújo 
Moreira; Savana Diniz 

Gomes Melo 

A sintonia entre o sindicalismo docente universitário de 
matriz gerencial e lobista e o paradigma da excelência: a 

experiência da UFMG (2003-2016) 

Emerson Duarte Monte Memórias da ANDES aos 40 anos 

Catharina Marinho 
Meirelles; Julio Carlos 

Figueiredo 

Pandemia e terceirização nas IES: pauta e desafios para 
o sindicalismo classista 

João Paulo de Faria 
Cardozo; Júlio César 

Alves Santos 

Alternativas para a ação sindical em tempos de 
pandemia: o caso do SINDIUPES 

Sadi Dal Rosso 
Sobre a formação do sindicalismo de ensino superior (rel. 

Exp.) 

Maria da Consolação 
Rocha; Raquel Farnese; 

Talita Barcelos 

As políticas de estabelecimento do ensino remoto na rede 
municipal de educação de belo horizonte e a resistência 
d@s trabalhadores em educação de BH - 2020/2021 (rel. 

Exp.) 

Joyce Cordeiro Rebelo 
O sindicalismo e a proposta pedagógica adotada em meio 

à pandemia: uma experiência da cidade de marabá – 
Pará (rel. Exp.) 

  

Sala 6: Coordenação: Cássio Diniz - Universidade do Estado de Minas Gerais 
(Brasil) 



Autoria Títulos Trabalhos 

Viviane Freitas; 
Lucilene Schunck C. 
Pisaneschi; Carlos 

Bauer 

História e presença da FASUBRA no movimento Fora 
Collor! (1992) 

Vanessa Amorim; 
Carlos Bauer 

Da problemática das fontes na construção da história do 
associativismo e do sindicalismo dos trabalhadores da 

educação maranhense 

Hélida Lança; Carlos 
Bauer 

Cartografia histórica do associativismo e do sindicalismo 
dos trabalhadores em educação na região norte (1952-

2017) 

Cássio Diniz 

Debates e contribuições em torno dos referenciais 
teóricos, historiográficos e metodológicos nas pesquisas 

sobre a história do associativismo e sindicalismo em 
educação no brasil 

Thiago Granja Belieiro 
A produção acadêmica sobre sindicalismo docente: 
questões teóricas e metodológicas de um campo 

interdisciplinar 

Hélida Lança 
Participacionismo e negacionismo: o combustível da 

gestão dória/rossieli para ações sindicais unificadas na 
educação paulista 

Mayara Regina 
Lourenço; Andréa 
Barbosa Gouveia 

Valorização profissional docente e as demandas 
expressas nas pautas sindicais: uma análise a partir de 

dois casos municipais (Curitiba e Piraquara) 

Fonlana Cheung e 
Carlos Bauer 

A história da fundação do sindicato único dos 
trabalhadores da educação do Ceará (1983-1991) 

 

14:00 Mesa de Lançamento de livros (14h00-15h00) 

15:00 Assembleia Geral da Rede ASTE (15h00-16h00) 

 

13/08/2021 

14:00 Mesa de Encerramento: Perspectivas e desafios da luta docente na 
Europa e América 

Rivânia Lucia Moura de Assis (ANDES/BRASIL); 
André Robert (Lyon 2/França) 
Mediação: Ricardo Pires de Paula (Unesp/BRASIL) 

 


