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Comunicado  
de Imprensa 

OEI APRESENTA A CAMPANHA #FAÇAHISTÓRIA PARA 
DESTACAR A VIDA DE 10 MULHERES IBERO-AMERICANAS 

INVISÍVEIS NOS MANUAIS ESCOLARES 
 
 

• Em vésperas do Dia Internacional da Mulher, a Organização de Estados Ibero-
americanos convida-o a descobrir Egeria, Carmen de Burgos ou Gabriela 
Mistral e a refletir sobre os feitos silenciados de tantas outras mulheres 
desconhecidas.  
 

• A campanha consiste num vídeo que traça uma linha temporal para destacar 
as suas contribuições para a história, a publicação Vidas Apaixonantes de 
Mulheres Ibero-Americanas, para descarregar gratuitamente, e um microsítio 
com projetos de igualdade da organização. 

 
• A organização tem desenvolvido este projeto pioneiro pelo seu tratamento 

inclusivo da história e pela sua abordagem ibero-americana na seleção de 
mulheres de referência na região.  

 
 

Lisboa, 3 de março de 2021 – Por ocasião do Dia Internacional da Mulher, que se 
comemora na próxima segunda-feira, 8 de março, a Organização de Estados Ibero-
americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) lança a campanha 
#EscreveAHistória, uma iniciativa que visa destacar a vida de 10 mulheres ibero-
americanas, cujas contribuições para a história das artes, política ou literatura foram 
elididas nos manuais escolares.  
 
Neste sentido, #FaçaHistória convida-o a descobrir as ações de mulheres importantes 
como Egeria, a primeira mulher hispânica a produzir um roteiro de viagem após a sua 
viagem pela Terra Santa, de grande valor histórico e narrativo; ou Carmen de Burgos, 
considerada a primeira mulher correspondente de guerra em espanhol, bem como uma 
incansável ativista da Lei do Divórcio ou do sufrágio feminino, no início do século XX. 
Também analisa as conquistas de importantes figuras femininas da região como a 
escritora chilena Gabriela Mistral, a primeira mulher ibero-americana a ganhar um 
Prémio Nobel da Literatura e a primeira mulher cônsul do seu país, ou a pintora 
mexicana Frida Kahlo, cujas contribuições para a arte e originalidade ibero-americanas 
continuam a cativar o mundo inteiro. 
 
A campanha, que pode ser seguida nas redes sociais através do hashtag 
#FaçaHistória, gira em torno de um vídeo, que faz uma viagem histórica através do 
papel desempenhado por estas quatro mulheres, e um microsítio com dezenas de 
projetos e iniciativas levados a cabo pela OEI em toda a Ibero-América nos últimos anos 
que têm um enfoque no género e têm contribuído para reivindicar valores como a 
igualdade, a igualdade de oportunidades e o empoderamento das mulheres na região. 
Inclui também os materiais educativos Vidas Apaixonantes de Mulheres Ibero-
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Americanas, que podem ser descarregados gratuitamente a partir da próxima sexta-
feira, coincidindo com a apresentação oficial da campanha.  
 
O evento de lançamento terá lugar a 5 de março às 10:00h (hora de Lisboa), na Casa 
da América (Madrid) e pode ser seguido em streaming através do canal da OEI no 
YouTube no seguinte link. O evento contará com a presença do Secretário-Geral da 
OEI, Mariano Jabonero; da Subdiretora de Planeamento Académico e Responsável da 
Unidade de Igualdade do Ministério da Educação e Formação Profissional de Espanha, 
Montserrat Grañeras; da escritora espanhola-uruguaia Carmen Posadas; e de 
Esmeralda García Sánchez, coordenadora do material educativo Vidas Apaixonantes 
de Mulheres Ibero-Americanas. 
 
Vidas Apaixonantes de Mulheres Ibero-Americanas disponibiliza guias de leitura e 
atividades para trabalhar com os estudantes. Os autores desta publicação são 
Anunciación Barriuso Ovejero, Ana María Cepeda Gómez, Esmeralda García Sánchez 
(coordenadora), María Teresa González Alarcón, Rosa Jiménez Asensio e Nieves 
Soriano Nieto.  
 
A seleção de biografias foi feita seguindo uma proporcionalidade entre continentes, 
países, períodos históricos e ocupações profissionais das protagonistas, destacando-se 
figuras como a humanista Beatriz Galindo, "La Latina", - que dá o seu nome ao famoso 
distrito de Madrid -; Inês de Castro e María de Molina, nobres espanholas cujas vidas 
inspiraram inúmeras narrativas em espanhol e português, assim como a memorável 
Rainha Juana I de Castela. Da mesma forma, figuras como Josefa Amar y Borbón, 
ensaísta do Iluminismo, ou protagonistas mais contemporâneas como a pintora 
vanguardista Tarsila do Amaral do Brasil, também se destacam na exposição.   
 
 
Aceda a todos os materiais da campanha aqui. 

 

Sobre a Organização de Estados Ibero-americanos (OEI) 
 

Sob o lema "Fazemos a cooperação acontecer", a Organização de Estados Ibero-
americanos para a Educação, Ciência e Cultura (OEI) é, desde 1949, a primeira 
organização intergovernamental de cooperação Sul-Sul no espaço Ibero-Americano. Tem 
atualmente 23 estados-membros e 18 escritórios nacionais, para além do seu 
Secretariado-Geral em Madrid. 

Com mais de 500 acordos ativos com entidades públicas, universidades, organizações 
da sociedade civil, empresas e outras organizações internacionais, a OEI representa uma 
das maiores redes de cooperação na Ibero-América. Entre os seus resultados, a 
organização contribuiu para a redução drástica do analfabetismo na Ibero-América, 
proporcionando alfabetização e educação básica a quase 2,3 milhões de jovens e 
adultos, bem como formação para mais de 100.000 professores ibero-americanos. 

 


