
RELATÓRIO 

III SEMINÁRIO DA REDE DE PESQUISADORES SOBRE ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO DOS TRABALHADORES 

EM EDUCAÇÃO (REDE ASTE) 

(18, 19 E 20 DE ABRIL DE 2011) 

 

O III Seminário da Rede ASTE1 foi realizado no campus Maracanã da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Para a organização e realização do seminário num novo local 
(os anteriores foram realizados no Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, 
IUPERJ) foi de fundamental importância a colaboração do Programa de Pós-Graduação 
Políticas Públicas e Formação Humana, que funciona no campus Maracanã, e do programa de 
Pós-Graduação em Sociologia da mesma Universidade. O evento contou com o apoio da 
Fundação Konrad Adenauer, da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado 
do Rio de Janeiro (FAPERJ) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES). Contou também com o apoio do GESTRADO (UFMG), grupo de pesquisa vinculado à 
Rede ASTE. 

Os objetivos do Seminário foram consolidar a Rede e aprofundar sua 
internacionalização. O evento, do qual participaram aproximadamente 90 pessoas, foi 
organizado em seis mesas centrais (nas quais foram apresentadas 16 exposições) e seis 
comissões de trabalho (onde se discutiram 34 trabalhos). Além da presença brasileira, 
destacou-se a presença argentina (com cinco participantes), portuguesa (quatro) e mexicana 
(três). A participação estrangeira foi completada com pesquisadores do Chile, Peru, Paraguai e 
França. 

No marco do Seminário foi lançado o livro “Associativismo e Sindicalismo em 
Educação. Organização e Lutas”, organizado por Sadi dal Rosso e editado pela Paralelo 15. O 
livro reuniu 24 autores que apresentaram suas contribuições em 18 capítulos. A importância 
desta publicação radica em três fatos: tratar-se de uma obra distribuída gratuitamente; reunir 
trabalhos apresentados nos dois primeiros seminários da Rede; e se constituir no primeiro 
número e inaugurar a biblioteca “Sindicalismo em Educação” que se concretiza como fruto da 
Rede ASTE. 

Foram também lançados, durante o evento, o livro “Uma história da APEOESP”, escrito 
por Ricardo Pires de Paula e publicado por Paco Editorial, e a publicação periódica “História em 
Movimento”, originada de uma articulação entre o Programa de Pós-Graduação em Políticas 
Públicas e Formação Humana (PPFH) da UERJ e a Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Educação (CNTE). Desta última apresentação participaram Zacarias Gama, professor do 
PPFH/UERJ, e Roberto Leão, presidente da CNTE. 

Aproximadamente a metade dos pesquisadores estrangeiros e a maioria dos 
brasileiros tinham participado do seminário realizado em 2010. Este fato confirma a 
solidificação e a parcial internacionalização da Rede ASTE. A consolidação da Rede como o 
principal espaço de debate acadêmico sobre a temática sindicalismo em educação na América 
Latina, os laços estabelecidos com pesquisadores dos Estados Unidos, Portugal e França nos 
dois últimos seminários e o lançamento da citada biblioteca “Sindicalismo em Educação” 
permitem dizer que a Rede ASTE está protagonizando um processo de legitimação e 
qualificação da pesquisa na área. 

A última atividade desenvolvida no marco do Seminário foi a Plenária da Rede ASTE. 
Nela foi decidido que:  

                                                           
1 A Rede estava integrada, no momento da organização do evento, por doze grupos de pesquisa 
brasileiros, cinco pesquisadores estrangeiros e uma organização sindical. 



(1) A Rede ASTE tem como atividades exclusivas a organização do próximo 
seminário, a manutenção da página web 
(http://nupet.iesp.uerj.br/rede.htm) e a coordenação da biblioteca 
Sindicalismo em Educação. 

(2) Estas atividades são coordenadas por uma direção colegiada integrada por Sadi 
Dal Rosso (UnB), Savana Diniz Gomes Melo (UFMG), Amarílio Ferreira Jr. 
(UFSCAR), Márcia Ondina Vieira Ferreira (UFPel), Deise Mancebo (UERJ), 
Julián Gindin (NUPET-UERJ), Ricardo Pires de Paula (UNESP), Adrián 
Ascolani (UNR, Argentina) e Aurora Loyo (UNAM, México). 

(3) O próximo seminário da Rede ASTE será realizado em 2013, em local a ser 
definido. Antes de lançar o próximo seminário a direção colegiada tem o 
compromisso de dialogar, com as organizações que vêm se fazendo 
presentes mais fortemente nos seminários (SINPRO-MG, CNTE, IPLEC-
FLATEC e SINTE-PI), sobre as características do programa do evento e, 
particularmente, a maneira sob a qual participarão os sindicatos. 

(4) A Rede ASTE alenta aos pesquisadores da área para que promovam atividades, 
publiquem investigações e desenvolvam projetos de pesquisa conjuntos, 
aprofundando os intercâmbios entre os especialistas que se dedicam aos 
estudos sobre Associativismo e Sindicalismo dos Trabalhadores em 
Educação. 

 

Pela comissão organizadora 

Márcia Ondina Vieira Ferreira, 
Savana Diniz Gomes Melo e 
Julián Gindin 
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