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Lo imposible no existe para una mujer, 
sólo le toma tiempo conseguirlo. 

Carolina Herrera  
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Que educação quero para o futuro? 

Igualdade de Gênero 

 

 

No dia 08 de março celebramos o Dia Internacional da 

Mulher, é triste que ainda hoje, em pleno século XXI, tenhamos que 

celebrá-lo, todavia em um viés de luta e não de comemoração pelas 

conquistas rumo à igualdade de gênero. 

A igualdade de gênero é um direito que deveria ser implícito, 

uma vez que todos somos seres humanos, nem melhores, nem piores 

uns dos outros. Entretanto, a desigualdade histórica assola nossa 

sociedade em diversas perspectivas, que podemos sintetizar na 

dicotomia maioria-minorias, por mais que o conceito de maioria não 

diga respeito a números absolutos. 

Desta forma, como maneira de conscientizar os alunos do 

Centro Interescolar de Línguas 2 de Brasília (CIL 2) a coordenação de 

espanhol organizou um evento, que deu origem a um projeto, a fim de 

levar os alunos de língua espanhola a praticarem o idioma estudado 

dentro de uma perspectiva significativa. 

Para além de ter contato com falantes nativos, o evento 

propôs aos alunos uma atividade que os fizessem produzir uma 
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campanha que levasse outros a refletir a respeito do mesmo problema: 

a desigualdade de gênero. 

A partir de uma conversa com a Prof.ª Dr.ª María Luisa Ortíz, 

os alunos debateram em grupos quais aspectos da nossa sociedade 

atual ainda se configuram como uma barreira em prol da igualdade 

entre os gêneros. A Prof.ª Dr.ª María Luisa compartilhou com os 

presentes sua história de vida: lutas, dificuldades, alegrias e tristezas. 

Contando sua história, desde a infância em Cuba até alcançar o cargo 

de professora na Universidade de Brasília. 

A história da Prof.ª Dr.ª María Luisa nos mostra que muitas 

de suas dificuldades ainda persistem na vida de diversas mulheres, 

mas que sim é possível vencer e não resignar-se a uma posição inferior. 

As mulheres devem lutar por seu espaço e ocupar o que é seu, sem 

diferenças, preconceitos ou desvalorização. 

Assim, os trabalhos aqui apresentados são frutos desta 

reflexão e, o que começou como uma atividade em celebração ao Dia 

Internacional da Mulher, resultou em um grande projeto, com semanas 

de trabalho, materializado em uma exposição com cartazes de uma 

campanha em prol da igualdade de gênero. 

As alunas e professoras de espanhol do CIL 2 (utilizamos aqui 

o feminino genérico já que a maioria das participantes eram mulheres) 
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nos levam a refletir sobre diversas esferas da vida cotidiana, sobre 

aquele preconceito nosso de cada dia, tão implícito que nem o 

percebemos como tal, mas que ainda sim é preconceito e reforça o 

papel doméstico da mulher. 

A igualdade de gênero começa em nossa casa, no nosso 

cotidiano, em nossas salas de aula. A questão aqui não é que as 

mulheres não possam mais ser mães ou donas de casa, entretanto que 

essa seja uma escolha delas e não uma imposição social ou sua única 

opção para serem felizes. 

A educação que queremos para o futuro? É uma educação 

para a igualdade de gênero, para a aceitação das diferenças, que não 

seja mais necessária a tolerância, porque ela se converterá em respeito, 

admiração e igualdade. 

 

Francisco Deivison Sousa Carvalho 

Coordenador de Língua Espanhola 

CIL 2 de Brasília – 2018 
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EDUCAÇÃO SIGNIFICATIVA 

Língua em uso 

 

O trabalho realizado durante a atividade Mujeres que nos 

Inspiran, e que posteriormente se concretizou na exposição Lo que 

sientem las mujeres, é a prova que a escola pode e deve ser mais que 

simplesmente uma fábrica de conteúdo. O professor orientador e os 

professores participantes buscaram expandir o ensino da língua 

espanhola e por meio de outros gêneros textuais trabalhar a 

importância do respeito as mulheres. As alunas trouxeram temas 

importantíssimos ao debate, desde o domínio sobre o próprio corpo, 

perpassando a desigualdade salarial e no mercado de trabalho, não 

esquecendo também das dificuldades da maternidade. De forma 

elegante, esta exposição questionou o papel que se é dado as mulheres 

em nossa sociedade e leva a reflexão aqueles que tem a oportunidade 

de observar o trabalho dessas alunas. 

 

Patrick Ramon Gomes Oliveira 

Supervisor Pedagógico Cil 2 de Brasília 
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EDUCAÇÃO SIGNIFICATIVA 

Engajamento Social 

 

 

Este ano de 2018 será lembrado como um ano marcante na 

vida social do país. 

Ainda em 2018, o CIL 2 de Brasília decidiu fazer pública uma 

questão de Direitos Humanos, como é a situação da mulher no mundo 

– ou pelo menos, no nosso mundo circundante – por meio de uma 

exposição de trabalhos de estudantes. Na verdade, a exposição, linda, 

foi o resultado do processo – e ressaltamos a importância dos 

processos e não só dos resultados nesta tendência imediatista na qual 

todos nós estamos – de reflexão de um grupo de jovens, sobre o papel 

da mulher na sociedade em relação à aparência e as roupas.  

A importância desta reflexão reside no fato de expor as duas 

medidas tão díspares que se aplicam para 51% da população mundial, 

de colocar em vitrines e em cartazes o olhar de jovens que vão mudar, 

necessariamente, esta situação.   

Estes jovens vêm para dizer que vão conquistar cada vez 

mais seu espaço na sociedade, a igualdade e, a própria mudança. A 

busca pela liberdade de expressão, neste mundo opressivo para 
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muitos, o despertar é imprescindível nos âmbitos educativos, que se 

convertem em espaços de libertação, criação e reflexão, tal e como lhes 

corresponde. Decidem, por tanto, não ignorar os fatos reais e 

estabelecem significações reais com as figurativas. 

Graças ao engajamento dos internautas nas redes sociais e à 

ascensão dos movimentos sociais, expressões como feminismo, 

empoderamento, sororidade – palavras que nem sequer o corretor 

ortográfico reconhece ainda, de maneira muito significativa – e 

equidade estão em diversas expressões políticas e sociais. É evidente, 

basta um simples olhar para perceber que os direitos entre homens e 

mulheres ainda não são iguais. E não só falando em relação aos direitos 

de escolhas, mas também questões muito tangíveis e do nosso dia a 

dia, como salários iguais, acesso à educação, horas trabalhadas e 

dedicação aos filhos e ao lar etc. 

Esta exposição intitulada Lo que sienten las Mujeres foi mais 

uma evidencia da mudança, da força e da esperança dos jovens que 

lutam e dizem o que querem, o que gostam e o que não gostam, assim 

como nós, menos jovens, queremos também fazer, pelo menos criando 

os espaços que possibilitem esse grito: nós educadores, nós 

progenitores, nós cidadãos. 
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É especialmente importante criar consciência na população 

sobre existência de um sem-fim de situações nas quais as mulheres 

sofrem algum tipo de violência, exercício de poder ou domínio sobre 

seus corpos, mentes e escolhas. Por este motivo, exposições como esta 

conseguem quebrar as pautas estabelecidas que não respeitam os 

direitos humanos. 

 

 

Sonia Izquierdo 

Chefe de Estudos do Instituto Cervantes de Brasília 
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Mujeres que nos Inspiran 

O evento 

 

O evento Mujeres que nos Inspiran foi realizado dentro de um 

grande projeto do CIL 2 de Brasília: Conversas com Especialistas. Foi 

realizado em 14 de março de 2018. 

Na ocasião, convidamos a Prof.ª Dr.ª María Luisa Ortíz a 

conversar com nossas alunas e professoras a respeito de sua história 

de vida a fim de inspirar-nos a lutar por uma vida e um mundo melhor. 

Sua história é realmente inspiradora, tanto que sua conversa 

conosco resultou em uma exposição. Inicialmente, o evento convidou a 

algumas alunas e professoras (porque infelizmente o espaço físico não 

possibilitou a participação de todas) a este evento e a um segundo 

momento de produção de cartazes para uma campanha em prol da 

igualdade de gênero. 

As produções das alunas e professoras ficaram tão boas que 

decidimos que esta campanha não deveria ficar restrita a nossa escola, 

mas leva-la a outros espaços. Assim, o projeto deu origem à exposição: 

Lo que Sienten las Mujeres, com os cartazes da campanha produzida por 

nossas alunas e professoras. 
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Lo que Sienten las Mujeres 

A exposição 

 

Em 13 de abril de 2018, realizou-se a abertura da exposição 

Lo que sienten las Mujeres, no Instituto Cervantes de Brasília. A 

exposição foi realizada com os cartazes confeccionados pelas alunas e 

professoras de Língua Espanhola do CIL 2 de Brasília. 

A exposição  é a materialização dos trabalhos realizados 

como parte do projeto Mujeres que nos Inspiran. Este projeto se iniciou 

como parte das comemorações ao Dia Internacional da Mulher e foca 

no empoderamento feminino por meio de histórias de vida 

inspiradoras de mulheres de sucesso. 

Os trabalhos apresentados vão desde as veladas 

discriminações e imposições que as mulheres sofrem diariamente até 

as formas mais explicitas de agressões vivencias por elas. O objetivo é a 

conscientização, em um primeiro momento, dos próprios participantes 

e, em seguida, o debate sobre este tema que necessita ainda ser 

discutido em nossa sociedade. 
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MUJERES QUE NOS INSPIRAN 
 

ETIQUETAS ESTÁN HECHAS PARA PRODUCTOS 

NO PARA MUJERES 
 

 

Para elaborar una propaganda inteligente y buscar la mirada del 

consumidor se utiliza algo atrayente y agradable. La imagen casi siempre 

es de alguien muy famoso, como se ve en las propagandas de gaseosas, 

cervezas, vinos... y en general se exhibe el cuerpo de una mujer guapa y 

famosa, como se fuera una etiqueta o algo descartable. 

Elegimos este tema porque nos pareció una comparación 

apropiada para la condición de la mujer en la sociedad. Nuestro objetivo es 

valorar el papel de la mujer que, desde hace mucho, busca cambiar de 

posición. Podemos desarrollar nuestra capacidad física mental e intelectual. 

La mujer nunca debe olvidar de que es un ser humano igual al hombre. 

Para tanto buscamos ejemplos de mujeres que ampliaron sus horizontes y 

se destacaron en la política, literatura, filosofía, asistencia social, ayudando 

a los más necesitados. 

La educación que queremos para el futuro es la educación que 

prepare a las mujeres conscientemente vivas y sigan siendo desafiadoras de 

si mismas. Pienso que el primer paso para ser feliz es justamente querer 
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serlo, ya decía nuestro poeta chileno Pablo Neruda: “La felicidad no 

depende de lo que tenemos sino de lo que somos”. 

Geralda Maria Pereira Ramos,  

Rafaella Araújo Ribeiro  

Gabriel Rezende de Lima Mendes 

Alumnos de Lengua Española del CIL 2 de Brasilia 
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LO QUE SIENTEN LAS MUJERES 

 

Condição feminina: passos de uma conquista 

 

 

Século XXI, reflexões acerca do papel da mulher na sociedade e 

suas contribuições para o processo social, político, econômico, cultural e 

educacional são ainda norteados por uma luta que busca o respeito, a 

emancipação feminina e visa impulsionar conquistas dentro da estrutura 

organizacional.  

Dentro de um contexto histórico, no século XIX, os primeiros 

ensaios de luta feminista no Brasil surgiram relacionados à instrução 

feminina e à capacidade de mudar os rumos das decisões. Passos 

importantes foram dados e vitórias foram conquistadas, questões foram 

surgindo e ganhando posições de destaque nos vários cenários que 

compõem a sociedade do país como o debate público em torno de pautas 

feministas, o empoderamento da mulher e sua postura positiva diante das 

adversidades. E o que a mulher tem procurado fazer com tudo isso? 

Certamente dar o seu melhor em tudo nas atribuições diversas e procurado 

conciliar família, carreira, projetos e sonhos com disciplina, 

profissionalismo, responsabilidade, foco e muito trabalho. 
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Com o desenvolvimento econômico do país e a consequente 

integração de mão-de-obra no mercado de trabalho, as mulheres, ao 

estudarem cada vez mais, contribuem para conquistar novos espaços. 

Assumem não apenas outras funções no mercado de trabalho, mas 

comandam, lideram cargos que eram destinados somente aos homens. No 

entanto, mesmo com todas as mudanças, ainda há desigualdade de salários, 

acúmulo de funções consideradas domésticas e assimiladas culturalmente 

como de mulheres. Além disso, aquela mulher idealizada e retratada nas 

histórias infantis tradicionais como um padrão de fragilidade e passividade, 

já não faz parte da postura e realidade das mulheres deste século. 

Cora Coralina, ícone da literatura brasileira, modelo de superação 

e força feminina, coloca o seguinte: “Eu sou aquela mulher que faz a 

escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores”. Com 

essa citação se pontua a força da mulher, o poder de direcionamento que 

ela pode ter através de escolhas e atitudes. E como conquistas mais 

espaços? Intensificar debates sobre o tema, enfatizar o posicionamento de 

educadores e mediadores em atividades acadêmicas e familiares, contribuir 

para reconstrução dos papéis masculinos e femininos introduzindo a 

questão da igualdade, aproveitando datas comemorativas, atividades 

culturais e literárias com o objetivo de combater a discriminação e reforçar 
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lutas e conquistas através de um trabalho árduo e contínuo de 

conscientização. 

De fato, a mulher, em muitas circunstâncias, deixou de ser 

coadjuvante para assumir diferentes lugares na sociedade com novas 

liberdades, possibilidades e responsabilidades, destacando suas opiniões e 

senso crítico. Apesar de muitas ainda não terem a oportunidade de se 

posicionarem e seguirem os seus sonhos, muita coisa tem mudado e tem 

traçado novos horizontes através dos passos da educação. 

 

Adriana Araújo 

Escritora 
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Que educação quero para o futuro?

A educação que privilegia a memó-
ria, os museus e a cibercultura – 

porque navegar é preciso, sempre.
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