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O tema geral do encontro foi O SINDICALISMO DOCENTE E A CONSTRUÇÃO DA 

PROFISSÃO NA EUROPA E NA AMÉRICA LATINA: CONTRIBUIÇÃO DOS 

SINDICATOS, ESTADO DA INVESTIGAÇÃO E PERSPECTIVAS. 

A organização do evento esteve a cargo da Comissão Científica e da Comissão 

Orginadora, sob a coordenação de Rosa Serradas Duarte (Universidade Lusófona, 

Portugal) e de André Robert (Université Lyon 2, França) neste encontro que teve como 

marca a participação européia. Em nome destes colegas e de Luciano Pereira dos Santos 

estendemos um agradecimento a todos e a todas professores-as e pós-graduandos-as da 

Universidade Lusófona, cujo apoio foi fundamental para a realização do encontro. 

O encontro da Rede ASTE em Lisboa, Portugal, tinha por objetivo abrir a possibilidade 

de participação de pesquisadores europeus. Para firmar que o objetivo foi alcançado 

nomeio a participação de pesquisadores e pesquisadoras portugueses-as (Rosa Serradas 

Duarte, Maria Manuel Calvet Ricardo, Antonio Teodoro, Elsa Estrela, José Viegas 

Brás, Maria das Neves Gonçalves), franceses (André Robert, Paul Boulland, Hervé le 

Fiblec, Alan Dalançon, Yves Verneuil), da Suiça (Frédéric Mole), da Hungria (Ivan 

Bajomi). Além deles é importante destacar todos e todas os-as estudantes pós-

graduandos da Universidade Lusófona e do CeiED que apresentaram contribuições, 

além de integrar-se na organização do encontro. 

A participação de bom número de pesquisadores de fala francesa, obrigou que o 

encontro tivesse um sistema de tradução profissional do francês para o português e do 

português para o francês. Ante o eficiente trabalho de Rosa Serradas Duarte e por meio 

do apoio de tradutores da Universidade Lusófona o problema dissolveu-se. 

Agradecemos a todos-as que atuaram no trabalho de tradução. 

A tradução sequencial empregada exigiu mais tempo do evento, mas foi eficaz.  

Além de pesquiadores-as europeus-eias e pós-graduandos-as da Universidade Lusófona 

(boa parte deles-as latinos-as, africanos-as e brasileiros-as) participaram pesquisadores-

as e pós-graduandos-as brasileiros-as (da UFPR, UFSCAR, UNESP, UNINOVE, UFRJ, 

UnB, etc...). Sentimos a falta de participantes do Brasil e demais países latino-

americanos-as, por diversas razões, sendo provavelmente a principal as crises 

econômicas que impossibilitaram obter apoio econômico para participar do Encontro. 

A participação no Encontro por dia, hora e número de participantes, está apresentada na 

tabela que segue e indica um bom número de participantes durante todo o Encontro. 

 



 

DIA HORA PARTICIPANTES 

12/07/2019 10:30 

16:30 

35 

34 

13/07/2019 11:30 

17:00 (assembléia geral) 

30 

21 

 

 O Encontro de Lisboa também foi importante para testar se a participação a distância 

seria viável. A professora |Márcia Ondina Vieira Ferreira participou na mesa prevista no 

dia 12/07/2019, 16h30-18h30, por intermédio de sistema de videoconferência.  Uma 

participação a distância não logrou êxito por problema de conexão (Sarah Roberts - 

Universidade de Buffalo, USA); outras participações foram enviadas e recebidas, mas 

não houve tempo hábil para divulgá-las durante o VII Encontro (Julián Gindin - 

Universidade Federal Fluminense, Brasil; Adrián Ascolani, Universidad Nacional de 

Rosario, Argentina; Adriana Migliavaca, Universidade Nacional de Luján, Argentina; 

Christián Matamoros, Universidade de Santiago, Chile).  Estarão à disposição no site da 

Rede ASTE e aqueles que desejarem poderão fazer parte do e-book do VII Encontro. 

Em síntese, a conexão tecnológica a distância é viável, mas dificuldades de outro gênero 

podem também dificultar a apresentação. 

A Assembléia Geral foi realizada com a menor participação do Encontro e por isso 

foram retirados outros pontos de pauta que não: a) próximo evento; b) participação 

européia. Foram aprovados os seguintes pontos: o próximo evento intermediário será 

realizado na UNICAMP, Brasil, 2020; e o VIII Encontro, 2021, na Universidade de 

Brasilia, Brasil. Participação européia. É muito bem vinda a participação de 

pesquisadores europeus, que já se faz presente na Rede ASTE há muitos anos. É geral o 

entendimento de que a REDE ASTE é uma organização de alcance geral, mundial. Os 

pesquisadores europeus podem organizar-se por meio de formas tais como os Encontros 

Intermediários Rumo ao próximo Encontro da Rede ASTE, realizados até agora pelo 

grupo da UNINOVE, Brasil;  como secções, núcleos regionais, Rede ASTE-EUROPA, 

etc. 

Também foi mencionada a idéia de lidar com o tema “sindicatos e cinema e imagens”. 

As apresentações feitas ao VII Encontro da Rede ASTE serão publicadas como e-book, 

ora em processo de organização pela professora Rosa Serradas Duarte e estarão à 

disposição de pesquisadores no site da Rede ASTE. 

Brasília, 17 de outubro 2019. 

Relatório elaborado por mim, Sadi Dal Rosso, lido previamente e com aval da 

professora Rosa Serradas Duarte e do professor André Robert. Julián Gindin, Márcia 

Ondina Vieira Ferreira e Luciano Pereira dos Santos também leram e corrigiram o texto. 


