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 INSTITUÇÃO PROMOTORA: Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação
a Ciência e a Cultura (OEI) Aprovada pelos Ministérios de Educação da Ibero-América. 

 PAÍSES PARTICIPANTES: Todos os países ibero-americanos.

 CIMEIRA EM QUE FOI APRESENTADA: IX Cimeira Ibero-Americana de Chefes de Estado
e de Governo (Havana, 15 e 16 de Novembro de 1999).

 OBJECTIVOS DO PROGRAMA:
O propósito principal da Cátedra é contribuir para o desenvolvimento e consolidação da
Comunidade Ibero-Americana de Nações através do fortalecimento e da afirmação da sua
identidade regional partilhada, avançando num maior e mais profundo conhecimento críti-
co dos processos históricos que subjazem à sua matriz cultural.

Objectivos específicos da Cátedra:

 Linha Editorial
Produção de um conjunto de publicações para o fomento do estudo da História da Ibero-
América como unidade de referência no nível de ensino médio ou secundário dos países
ibero-americanos. As publicações têm um propósito fundamentalmente didáctico, cujo
conteúdo foi encomendado a historiadores de reconhecido prestígio académico.

 Redes de apoio
Criação de redes sub-regionais ou nacionais de apoio à Cáte d ra com o pro p ó s i to de co n-
seguir a sinergia nece ssária para o desenvo lv i m e n to de uma importa n te co o p e ra ç ã o
h o r i z o n tal entre Ministérios de Educação, unive rsidades e instituições dos países ibero -
a m e r i ca n o s .
Cada rede pode especializar-se num tema específico embora existam actividades comuns
como:

 A capacitação e o aperfeiçoamento do professorado de História da Ibero-
América.
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 O fortalecimento da capacidade das instituições integrantes da rede em rela-
ção com o desenvolvimento de investigações especializadas sobre a história das
sociedades ibero-americanas e o seu ensino.
 O desenho de materiais escolares adequado aos currículos nacionais que faci-
litem a incorporação dos temas relativos à Historia da Ibero-América.
 A elaboração de uma proposta curricular para a formação de professores de
História da Ibero-América.

 BENEFICIÁRIOS:
A iniciativa beneficia directamente os docentes de história de nível médio e professores
universitários; indirectamente os alunos de nível médio, os estudantes de carreiras do-
centes em história e em geral o conjunto da cidadania ibero-americana na medida em que
se fortaleça e alargue o conhecimento de uma matriz histórica partilhada.

 ACTIVIDADES REALIZADAS EM 2005: 

1.Linha editorial:

 Edição do 1º e 2º tomo dos cinco correspondentes à colecção de “Análise de livros
de textos Ibero-Americanos sobre as Independências”.
Madrid, Espanha, Novembro de 2005.

A OEI em colaboração com a fundação MAPFRE Tavera, edita esta colecção para
analisar os livros de textos dos países Ibero-Americanos e conhecer como tratam o
tema das independências. No 11 tomo da colecção foram analisados os livros de tex-
tos da Bolívia, Colômbia, Equador, Espanha, Peru e Venezuela. No 2º tomo foram
analisados os livros de texto da Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. Os seguintes
tomos vão ser trabalhados no próximo ano.

 Caderno metodológico para o ensino da História sem mediações para toda a
Ibero-América.
Madrid, Espanha, Agosto de 2005
Este caderno metodológico iniciou-se este ano por meio da Rede Andina e do
Convénio Andrés Bello.

 Cadernos de História da Ibero-América.
No quadro do Plano Editorial contempla-se a colecção “Cadernos de História da
Ibero-América” como proposta conjunta da OEI e da editorial SM, que se compõe de
uma série de vinte títulos relativos a processos históricos de média e longa duração
e que se agrupam nas seguintes áreas temáticas:

 Transformação dos cenários naturais na história. O impacto humano.
 População: dimensiones, padrões de dobramento e movimentos migratórios.
 Economia, produção e relações de trabalho.
 Intercâmbios materiais e culturais transoceânicos e continentais.
 Religiosidade, crenças e cultos.
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 Sociedade e Poder: governo e organização política e territorial. Movimentos
sociais e participação política.
 A Cultura e as suas diferentes expressões.

Em 2004 foi editado o 1º Caderno “Transformação dos cenários naturais na história.
O impacto humano”. Este ano a OEI esteve em negociação com a Secretaria de
Educação Pública (SEP) do México e a editorial SM para publicar o 2º e 3º Caderno
de História da Ibero-América: “População: dimensões, padrões de dobramento e
movimentos migratórios” e “Economia, produção e relações de trabalho”.

 Publicação de actas do congresso sobre “Capitais Vice-reais”.
Sevilha, Espanha, Junho de 2005.

Estas actas serão publicadas em colaboração com a União Latina.

2. Redes de apoio

Rede Ibérica
Contraparte da rede Portuguesa: Universidade de Lisboa, Universidade do Algarve,
Cátedra de Estudos Sefarditas e Instituto de Cultura Ibero-Atlântica, Ministério da
Ciência e Ensino Superior, Ministério da Educação.
Contraparte da rede Espanhola: Universidades e instituições de: Barcelona, Cáce-
res, Castellón, Huelva, Madrid, Valência e Valladolid. Associação de Professores de
História. Fundação MAPFRE Tavera.
Escritório OEI Responsável: OR Madrid.

A união destas duas redes forma a rede Ibérica, que pretende planificar acções
encaminhadas a promover um melhor conhecimento da Ibero-América em Espa-
nha, nomeadamente entre o professorado de ensino secundário.

Actividades realizadas:
 II Encontro de jovens investigadores sobre o tema das Independências.
Madrid, Espanha, 24 a 28 de Outubro de 2005.

Em colaboração com o Ministério de Defesa de Espanha realizou-se este encontro
das universidades espanholas de Madrid, Valência, Sevilha, Castellón, Cáceres,
Huelva e de universidades da Colômbia, Argentina, Venezuela, Peru, Bolívia e Mé-
xico.

 I Reunião da Plataforma para a comemoração das Independências.
Madrid, Espanha, Fevereiro de 2005.

Esta reunião contou com as seguintes instituições Espanholas: Ministério da Cul-
tura, Fundação Carolina, MAPFRE Tavera e da Secretaria de Cooperação Ibero-
Americana (SECIP).
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 II Reunião da Plataforma para a comemoração das Independências.
Madrid, Espanha, 21-22 de Novembro de 2005.

Para esta segunda reunião juntaram-se, além dos já referidos anteriormente, rep-
resentantes das comissões das Independências Latino-Americanas da Argentina,
Chile, Colômbia, Equador, México, Peru e Venezuela.

 Realização do Congresso “As Cortes Virreinais”.
Sevilha, Espanha, 21-22 de Junho de 2005.

Este congresso foi realizado em colaboração com a União Latina, Fundação El Monte
e a Fundação MAPFRE Tavera.

Actividades de formação:
 Curso sobre “Brasil: Realidade e Cultura”.
Madrid, Espanha, Novembro 2005 a Janeiro 2005.

 NOME DA PESSOA RESPONSÁVEL OU CONTACTO DA PROPOSTA:
Hugo Camacho
Director Geral de Programação
Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação,
a Ciência e a Cultura (OEI).
C/ Bravo Murillo 38
28015, Madrid
Espanha
Telefone: (34 91) 594 4382/ 4442 
Fax: (34 91) 5943286
E-mail: hcamacho@oei.es
Página Web: www.oei.es
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