
RELATÓRIO 
 

IV SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA REDE DE PESQUISADORES SOBRE ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO DOS 

TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO (REDE ASTE) 
 

De 17 a 19/4/2013 ocorreu, na Faculdade de Educação da Universidade Federal 
Fluminense (UFF), o IV Seminário Internacional da Rede de Pesquisadores sobre Associativismo 
e Sindicalismo dos Trabalhadores em Educação (Rede ASTE), com o financiamento e apoio da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-
Graduação e Inovação da UFF (PROPPI-UFF) e da Universidade Nove de Julho (UNINOVE). 
Assim, a Rede ASTE voltou a encontrar-se passados dois anos, embora, desde o III Seminário, 
realizado em 2011, tenha promovido eventos acadêmicos descentralizados na UNINOVE (São 
Paulo), na UFMG (Belo Horizonte) e na UnB (Brasília). 
 

A programação do Seminário desenvolveu-se por meio de mesas centrais, comissões 
de trabalho, plenária final para organização da Rede e lançamento de livros. Inscreveram-se 
e/ou participaram das atividades em torno de 85 pessoas (incluindo palestrantes, que 
estiveram presentes a maior parte do tempo). 
 

Nas mesas centrais, em número de 6, destacaram-se as intervenções de André Robert 
(Université Lumière, França); Adrián Ascolani (Universidad Nacional de Rosario, Argentina) e 
Gary McCulloch (University of London, Inglaterra); Andrea Gouveia (UFPR, Brasil) e Heleno 
Araújo (CNTE); Marcelo Badaró (UFF, Brasil) e Deise Mancebo (UERJ, Brasil); Pere Polo 
(Director Escola de Formació STEI INTERSINDICAL, Espanha); e Sadi Dal Rosso (UnB, Brasil). 
 

Nas comissões de trabalho foram apresentados 41 textos de pesquisadores do Brasil, 
Argentina, Chile, Peru e Estados Unidos, embora originalmente tenham sido aprovadas mais 
algumas propostas. As discussões teóricas e de natureza metodológica, desenvolvidas durante 
o Seminário, bem como a presença ativa de muitas pessoas que têm retornado a cada edição 
do mesmo, indicam o caráter já consolidado da Rede ASTE e sua internacionalização, 
considerando os vários membros de outros países que têm nos brindado com sua companhia. 
Outros indicadores dessa internacionalização são a ampliação da Direção Colegiada da Rede, 
que já contava com membros da Argentina e México, e que agora contará com colegas da 
França e Portugal; e a proposta de realização do futuro V Seminário na Argentina, em 2015. 
 
 Os sindicatos tiveram destaque nas mesas centrais, com a participação de Heleno 
Araújo (da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE) e de Pere Polo 
(Director Escola de Formació STEI INTERSINDICAL, Espanha). Também foi discutida a greve da 
rede federal das universidades brasileiras, a partir da exposição de Marcelo Badaró 
(Associação dos Docentes da UFF). Nas comissões de trabalho participaram o Sindicato de 
Professores de Minas Gerais (Brasil) e o Sindicato Argentino de Docentes Privados (Argentina). 
 
 O evento contou com dois grandes produtos (ambos apoiados pela CAPES): o livro, 
impresso; e os anais, em forma de CD-ROM. O primeiro, intitulado "Associativismo e 
sindicalismo em educação: teoria, história e movimentos" e organizado por Julián Gindin, 
Márcia Ondina Vieira Ferreira e Sadi Dal Rosso, corresponde ao 2º volume da Biblioteca 
"Sindicalismo em Educação", que vem contando com o financiamento da CAPES. O material se 
constitui numa importante contribuição aos estudos no campo do sindicalismo da educação, 
na medida em que reúne, por convite, importantes pesquisadores e pesquisadoras da área, do 
Brasil, Argentina, Peru, Estados Unidos, México, Portugal e França. Os anais acolhem 
produções enviadas, para apresentação no próprio IV Seminário (tanto das mesas centrais 



quanto as enviadas por demanda espontânea), agrupando um total de 30 textos elaborados 
por brasileiros e estrangeiros, sendo esses últimos originários da Argentina, Chile, Peru, 
México e Inglaterra. 
 
 Além disso, foram lançados também, no evento, as seguintes coletâneas: "Educação e 
conflito: luta sindical docente e novos desafios", organizada por Marcos Ferraz e Andréa 
Gouveia (Curitiba: Appris, 2012), e "Sindicalismo e Associativismo dos Trabalhadores em 
Educação no Brasil", organizada por Carlos Bauer, Cássio Diniz e Maria Inês Paulista (Jundiaí: 
Paco Editorial, 2013). Esse conjunto de produções expressa uma significativa contribuição aos 
estudos internacionais sobre sindicalismo na área de educação. 
 
 Na reunião plenária da Rede ASTE, no dia 19 de abril, foi destacada a consolidação da 
Rede. Diferentes pesquisadores colocaram sua preocupação por construir uma relação 
orgânica com o movimento sindical e por colocar as discussões sobre o sindicalismo docente 
em relação com a situação do conjunto da classe trabalhadora. Na plenária foi decidido: 
 

(1) Incorporar à direção colegiada da Rede ASTE a Rosa Serradas (Universidade Lusófona, 
Portugal), André Robert (Université Lumière, Lyon) e Carlos Bauer (UNINOVE, São Paulo). 

(2) Organizar o V Seminário Internacional da Rede ASTE na cidade de Rosario, Argentina, em 2015. 
A proposta foi feita por Adrián Ascolani (Universidad Nacional de Rosario). 

(3) Realizar, em 2014, um evento acadêmico em São Paulo para, entre outras coisas, definir as 
características do V Seminário. A proposta foi feita por Carlos Bauer (UNINOVE, São Paulo). 

(4) Atribuir maior importância e atenção ao boletim da Rede ASTE, de formato digital, do qual até 
agora só foi publicado um número (março 2012). O Boletim será editado rotativamente pelos 
diferentes grupos de pesquisa que participam da Rede ASTE. O próximo número será editado 
por Ricardo Pires de Paula (Universidade Estadual Paulista). 
 

Pela Comissão Organizadora, 
Márcia Ondina Vieira Ferreira e Julián Gindin 


