
“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: (...) homens e mulheres são iguais em 
direitos e obrigações, nos termos desta Constituição.” (CF/88, art. 5º, inciso I)

Mulheres, Gênero e Política
Direitos civis, sociais e políticos: justiça social e cidadania

° mulheres urbanas ° rurais ° jovens ° idosas ° brancas ° negras ° quilombolas ° indígenas ° mulheres de todas as 
raças e etnias ° mulheres com deficiência ° mulheres LBT ° mulheres de todas as religiões e de todas as classes sociais °



Exerça o seu direito de cidadã!
Seja a mudança que você quer ver acontecer!

Mais mulheres na política, mais políticas para as mulheres!

Uma sociedade verdadeiramen-
te justa e democrática passa, 
necessariamente, pela participa-
ção da mulher na política.

E para uma verdadeira mudança, 
é preciso que as mulheres acom-
panhem o cenário político de 
sua região, participem das 
discussões e defendam pautas 
especí�cas de interesse da sua 
comunidade, em âmbito munici-
pal, estadual e federal. 

Falar sobre direitos civis, sociais 
e políticos é incentivar o exercí-
cio da cidadania, de cada mulher 
e de toda a sociedade.

Respeitar esses direitos e per-
mitir diferentes formas de 
pensar, de ser e de agir, sem 
discriminações e intolerân-
cias, é cumprir o que determi-
na a Constituição Federal.

Vamos juntas, incentivar a 
participação política das mu-
lheres e discutir temas como: 
conquista do voto feminino; 
desigualdade de gênero e 
violência contra a mulher; 
violência política de gênero; 
representatividade da mulher 
na política; legislação: fundo 
eleitoral, fundo partidário e 
propaganda gratuita.
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