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Resumo 
O espaço ibero-americano tem reunido esforços na tentativa de organizar metas orientadoras 

das políticas educacionais até o ano de 2021, ano conhecido pelo Bicentenário de independência de 

muitos países da região. Entre as metas propostas encontra-se a da formação docente, entendendo-a 

como fator de importância para o alcance da qualidade na educação. Embora reconheça a 

polissemia que envolve o termo qualidade, os discursos produzidos sobre tal meta apontam para a 

urgente revisão dos currículos da formação de professores e, mais ainda a necessidade de se buscar 

mecanismos de avaliação desses currículos ou processos de certificação desses cursos.  Pretendo 

neste trabalho analisar alguns documentos que têm como proposição influenciar políticas 

curriculares para a formação docente no âmbito da região ibero-americana, produzidos no período 

de 2001 a 2013. Os textos políticos selecionados, têm como finalidade a produção de políticas 

curriculares e foram publicadas por importantes agências multilaterais como Organização dos 

Estados Ibero-Americanos - OEI e International Bureau Education IBE/UNESCO. Tenciono neste 

trabalho analisar os discursos que vêm sendo disseminados para a região ibero-americana sobre 

modalidades de ensino e modelos de organização curricular propostos para a formação docente em 

nível superior. Para as análises focalizarei as demandas  nos discursos ibero-americanos apoiada na 

teoria do discurso (LACLAU), buscando compreender a representação das demandas presentes nos 

textos políticos bem como os processos de produção de políticas a partir de tais textos (BALL). 

Argumentamos que os discursos constituem os sentidos de ser professor e também do que deve ser 

o conhecimento do professor e por isso devem ser analisados para melhor compreensão das 

políticas curriculares que vêm sendo forjadas e dos processos de articulação no qual estão 

envolvidas. 

 

 

 

 

Abstract 
The Ibero-America have gathered efforts in trying to organize educational policies guiding 

goals by the year 2021, known by the Bicentennial year of independence of many countries in the 

region. Among the goals proposed is that of teacher training , understanding it as a factor of 

importance for the achievement of quality education. While recognizing polysemy involving the 
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term quality, the discourses produced on such a goal point to the urgent review of the curricula of 

teacher training and even more the need to find mechanisms to evaluate these curricula or 

certification processes such courses. I intend in this paper to analyze some documents whose 

proposition influencing curriculum policy for teacher training within the Ibero-American region , 

produced in the period 2001-2013. The selected political writings, are intended for the production 

of curriculum policies and were published by major multilateral agencies such as the Organization 

of Ibero-American States - OEI International Bureau and Education IBE / UNESCO. I intend in 

this paper to analyze the speeches that have been disseminated to the Ibero-American region on 

ways of teaching and organization models proposed curriculum for teacher training at the college 

level. For the analysis will focus on the demands in the speeches Iberoamerican supported in 

discourse theory (Laclau), seeking to understand the representation of political demands present in 

the texts as well as the production processes of policies from such texts (BALL). We argue that 

discourses constitute the meaning of being a teacher and also what should be the teacher's 

knowledge and therefore must be analyzed to better understand the curriculum policies that have 

been forged and the articulation processes in which they are involved. 

 

 

Introdução 
Em investigação que venho desenvolvendo intitulada: “Discursos das políticas curriculares 

para a formação de professores no espaço ibero-americano”1, analiso diferentes documentos 

produzidos por organismos internacionais que vêm se destacando como catalisadores de políticas 

públicas na área da educação. Em trabalho anterior com López (2006) analisamos o papel dessas 

agências influenciando e sendo influenciadas por sujeitos e grupos que atuam na produção das 

políticas. O contexto de influência no qual atuam, foi analisado por Ball e Bowe (1998) como ação 

de comunidades epistêmicas no ciclo contínuo de políticas, modelo analítico heurístico para 

investigação das políticas educacionais no Reino Unido, também utilizado em pesquisas brasileiras, 

especialmente em políticas de currículo (DIAS, 2009, LOPES, DIAS, ABREU, 2011, LOPES & 

MACEDO, 2011). Esses textos políticos são disseminados com concepções sobre docência, 

avaliação, ensino-aprendizagem, conhecimento, currículo, entre outras que precisam ser conhecidas 

e interpretadas para a compreensão do processo de produção de políticas curriculares para a 

formação de professores.  

No âmbito da região ibero-americana, conferências foram realizadas com o intuito de 

estabelecerem metas para a Geração dos Bicentenários, período em que a maior parte das nações da 

região estará comemorando duzentos anos de independência. Para a análise neste trabalho, foram 
                                                           
1 Esta investigação, sob minha coordenação, a ser desenvolvida no período de 2013 a 2016, conta com 

o financiamento público do CNPq e da FAPERJ.  
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selecionados textos da OEI – Organização dos Estados Ibero-Americanos e Orealc/UNESCO, no 

período de 2006 a 2012 com as metas orientadoras das políticas educacionais até o ano de 2021. 

Diagnosticada pelo cenário ainda carente na universalização da escolarização básica, estratégias e 

planos são formulados para o alcance desse importante objetivo. Entre as metas propostas nos 

textos políticos analisados, a formação de professores assume centralidade colocando na profissão 

docente responsabilização pelo desempenho escolar de seus alunos, maior controle do trabalho e da 

formação curricular, foco deste trabalho. 

Entendemos que os discursos produzidos sobre as políticas curriculares para a formação de 

professores projetam determinados papéis para o trabalho docente e influem no conteúdo e 

organização curricular pretendido. Tais discursos expressam e difundem ideias sobre as políticas 

curriculares que se pretendem hegemônicas a partir das demandas defendidas nos textos políticos 

analisados. Na análise desenvolvida neste trabalho focalizamos o currículo de formação de 

professores a partir do exame das demandas (Laclau, 2005) enunciadas nos documentos dos 

organismos internacionais selecionados identificando sentidos que estejam sendo disputados. Para 

a análise três documentos são selecionados, dois da OEI, Metas 2012 para os Bicentenários (2010) 

e Miradas (2011) e dois da UNESCO assinado por uma consultora do organismos internacional, 

Denise Vaillant (2006) e Antecedentes y Criterios para la Elaboración de Políticas Docentes en 

América Latina y el Caribe (2012). O foco de análise está dirigido às demandas voltadas às 

modalidades de ensino e modelos de organização curricular para a formação docente. 

 

 

Modalidades de ensino e modelos de organização curricular propostos para a 

formação docente em nível superior 
Os discursos difundidos sobre as metas para a formação de professores estão associados ao 

alcance da qualidade da educação, afirmadas pela Organização das Nações Unidas – ONU, na 

Declaração Mundial sobre a Educação para Todos. Nos documentos analisados, alcançar as metas 

pretendidas na formação de professores garantirá os resultados de sucesso na escola. Tal 

correspondência entre formação de professor e desempenho do aluno está presente na história 

curricular da formação docente há mais de cinco décadas (DIAS & LOPES, 2003) e podemos 

verificar sua presença no fortalecimento de políticas de responsabilização do professor em 

processos de avaliação dos alunos em exames de larga escala. No documento Metas (OEI, 2010) 

como também no texto da UNESCO (2006), essa relação é comparada como “as duas faces de uma 

mesma moeda” (p.134). 

Com o propósito de “profissionalizar e dar protagonismo aos educadores” (OEI, 2010, p. 20) 

na oitava meta geral: fortalecer a profissão docente, apresentada no documento Miradas (OEI, 

2011), a formação docente é indicada para ser desenvolvida em nível superior, esperando-se o 
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alcance da totalidade dos professores da educação básica formados nesse nível. O argumento para a 

elevação do nível da formação está amparado na necessidade de maior valorização da profissão 

com a diminuição de ofertas diversificadas que ainda se colocam para essa formação, em escolas 

normais, centros de capacitação ou universidades pedagógicas (p.221). A formação em nível 

superior é defendida por possibilitar “a acreditação das instituições formadoras de docentes e a 

certificação de quem se integra ao serviço educativo” (p.221) de modo a operar também com o 

controle do currículo da formação diante da perspectiva de estandardizar os perfis docentes, 

conforme defendido no documento. Busca-se também na formação universitária que ela 

desempenhe o papel de buscar a relação com a escola básica: 

 
“(...) la vinculación de los centros de estudios superiores con el sistema de enseñanza 

escolar es también un factor importante para el avance de los países. Por medio del apoyo de 
las universidades a la enseñanza primaria y secundaria, la participación entre los distintos 
actores de la comunidad educativa se consolida contribuyendo al fortalecimiento de los lazos y 
cooperación entre los distintos niveles educativos. La universidad es fuente de contenidos y de 
estrategias pedagógicas irremplazables en la cadena educativa. Más aún cuando la educación 
escolar pretende incorporar crecientemente un pensamiento científico, respecto del cual las 
universidades pueden proporcionar un aporte decisivo.” (OEI, 2010, p.139) 

 

Nos documentos da OEI o espaço para a formação inicial dos professores não é polarizado. 

Já no texto da UNESCO (2006) há a explicitação de um antagonismo em relação ao currículo de 

nível superior ao se referir à universidade. Traduzindo o debate, o texto vai apontar que o espaço 

universitário para a formação é defendido por uns que reconhecem seu papel na formação 

considerando o tripé ensino, pesquisa e extensão, outros opõem-se ao ensino universitário 

criticando-o por não estabelecer a tão desejada relação teoria-prática. Ao longo do documento há 

um posicionamento por currículos centrados na prática como estratégicos para o atendimento das 

necessidades de formação docente. Nessa perspectiva, é apontado o trabalho com tutorias em que o 

professor recém-formado possa ter uma experiência colaborativa com um professor de longo tempo 

de magistério. Em outro documento da UNESCO (2012) critica-se a pouca ênfase dada aos 

currículos de cunho generalista, às didáticas voltadas ao conhecimento escolar e às estratégias 

voltadas à aprendizagem escolar sem destacar a crítica a um determinado locus de formação. 

Em grande parte das experiências em que os docentes buscam alcançar a formação superior 

relatadas nos textos analisados, encontramos a modalidade de ensino semi-presencial ou a EAD, 

mas podemos identificar essa modalidade sendo oferecida na formação continuada ou em serviço, 

aspecto focalizado nas políticas como forma de adquirir atualização profissional como também de 

participar de processos de avaliação baseado no mérito e progressão na carreira. O alcance da meta 

de formação superior para os professores que atuam no ensino médio/secundário se destaca como 

um problema. Ressalto o silenciamento nos documentos sobre as experiências dos professores nas 
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escolas e comunidades nas quais atuam como forma de conhecimento que pode contribuir na sua 

formação curricular universitária.  

No tocante à organização curricular, os documentos da OEI, Miradas e Metas não apontam 

de forma direta para um determinado modelo, mas indicam ser a organização por competências um 

dos valorizados, indicando as competências, no corpo do texto, como mecanismo de avaliação para 

a formação de professores. Em outras publicações exploradas em trabalho anterior (DIAS, 2013) há 

discussões em torno de modelos de organização curricular por parte de lideranças destacadas na 

formação de professores no âmbito iberoamericano. Nesse debate, podemos identificar uma forte 

tendência pela organização do currículo por competências em disputa com outras formas de 

organização curricular integrada, como o interdisciplinar e contextualizada, que são mencionadas 

no documento Metas (OEI, 2010). No documento da UNESCO (2006) a defesa pelo modelo 

currículo por competências é assumido como aquele que permite o melhor desempenho, o que 

entendemos pela associação forte entre esse modelo curricular e a realização de testes de avaliação 

de desempenho como forma de verificação da atividade docente. 

 

 

Conclusões 
Embora o debate sobre as demandas para a formação de professores para o espaço 

iberoamericano ainda não esteja presente no dia-a-dia, faz-se importante o conhecimento e a crítica 

do que vem sendo projetado para essas políticas. Um dos aspectos que precisa ser criticado é o da 

correspondência entre a formação docente e o desempenho de seus alunos. O discurso de 

responsabilização, incluindo “o nível de compromisso docente com as atividades e com o corpo 

estudantil tem maior relevância” (CEPAL, 2007,  UNESCO/OREALC, 2000 apud OEI, 2010) deve 

ser refletido considerando as diversas dimensões que envolvem o sucesso escolar. Como os cursos 

superiores de formação docente têm incorporado essa proposição regional sobre os currículos é 

uma questão que merece atenção no âmbito das investigações sobre currículo e formação docente. 

Em que medida os currículos de nível universitário estão sendo condicionados pelos exames de 

avaliação para a docência que vêm sendo implementados em alguns países iberoamericanos 

conforme apontando no texto da UNESCO?  

As diferentes posições acerca de tema tão importante, como as políticas curriculares de 

formação docente para uma região como a iberoamericana que representa muitas demandas sociais 

não atendidas, constitui-se um problema que implica pensar essas políticas como campo de tensões 

e disputas de projetos, concordando com Laclau (2005) e Mouffe (2005). Para os autores, a 

formulação de projetos que pretendem constituir hegemonia não apaga as diferenças existentes nas 

diversas demandas produzidas no contexto político. Os discursos que os documentos analisados 

difundem nos indicam a influência de determinadas concepções representadas por determinados 
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grupos e sujeitos. Mas também indicam como são incorporados nossas experiências nos currículos 

universitários nas proposições expressas nos documentos ibero-americanos. Com base em Ball 

(1994) e Laclau (2005) entendemos que os discursos não são fixados ad infinitum, pois são lidos e 

interpretados a todo o momento por diferentes sujeitos e grupos e expressam, portanto, a 

contingência e precariedade de sua constituição, como prática social articulatória. 
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Resumen 
¿Es plausible pensar a la educación superior mediada por Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC’s) como una oportunidad con anhelos de inclusión social para América Latina 

y, en particular, para  nuestro país? 

En ese sentido, a las acciones desarrolladas desde el Estado que promuevan esta estrategia, 

¿se las puede interpretar como políticas sociales de democratización de la educación superior? 

¿Cuáles son los aspectos sugeridos, en una aproximación de evaluación ex ante, para una 

legítima apropiación del conocimiento? (Pichardo Muñiz A., 1993).1 

En este escenario, ¿cuáles se sugieren como indicadores para orientar la evaluación ex post 

desde: los beneficiarios directos, las instituciones  involucradas y la sociedad argentina?  

Discurrir alrededor de estos interrogantes, es el objetivo de esta presentación.  

Con este objetivo, se realiza una breve descripción del escenario de las TIC’s en Educación 

Superior, un análisis de las potencialidades y limitaciones de la conectividad en América Latina y 

                                                           
1PICHARDO MUÑIZ, Arlette (1993) “Evaluación del Impacto Social” Editorial Humanitas. Bs. As. 


