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Se você chegou até este livro digital é porque 
acredita que seja possível transformar a po-
lítica com a participação  das mulheres! Sim, 
você é uma dessas mulheres e é capaz de im-
pulsionar essa mudança! 

O E-book Mulheres em Movimento foi inspira-
do na pesquisa aplicada à filiadas ao Partido 
Socialista Brasileiro, no Distrito Federal, e traz 
uma abordagem dinâmica das experiências 
e perspectivas dessa militância. 

 Mulheres se capacitando e aprimorando suas 
performances também representam uma for-
ma de resistência política, contestação cultu-
ral e ferramenta de utilidade no combate a 
sub-representação feminina em espaços de 
poder! 

Uma leitura  recomendada à todas as mulhe-
res que desejam aprofundar o conhecimento 
a cerca da cidade em que vivem e que estão 
dispostas a acessar informações que as tor-
nem  ainda mais capazes de debater, agir e 
transformar o universo político com proprie-
dade e embasamento.
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A Secretaria de Mulheres Socialistas do DF, com 
recursos do Fundo Partidário, e em parceria com 
a Fundação João Mangabeira, vem desenvol-
vendo anualmente projetos de formação política, 
como cursos e seminários, entre os quais destaco 
o Fórum de Mulheres na Política: nós podemos e 
o país precisa, realizado em 2019; e outras ini-
ciativas, nas redes sociais, para ampliar a parti-
cipação das mulheres política, como a Websérie 
Fale com Ela, e a Campanha de combate à vio-
lência contra as mulheres, durante a pandemia 
do COVID -19.

Dentro da diretriz partidária de garantir a par-
ticipação feminina na política, considerando o 
contexto da campanha permanente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE): “Participação das Mulhe-
res na Política” e da Campanha do Senado Fe-
deral: “Mais Mulheres na Política”, o projeto se 
inspirou nas ações de movimentos e entidades 
da sociedade que integram a luta pela igualda-
de de gênero. 

Nesse sentido, o presente Projeto Mulheres em 
Movimento apresenta-se como uma estratégia 
formativa e continuada, conectando mulheres e 
homens numa rede colaborativa, que promove e 
compartilha conhecimentos, experiências, a par-
tir da coleta de informações por meio de pesqui-
sa de opinião sobre investimentos em  políticas 
públicas, na nossa capital.

APRESENTAÇÃO
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O foco é ampliar horizontes, criar pontes, agre-
gar argumentos e pessoas em torno dos Objeti-
vos do Desenvolvimento Sustentável, com desta-
que para o Objetivo nº5, “Alcançar a Igualdade 
de Gênero e empoderar mulheres e meninas”.

Para nós, mulheres do partido socialista, nos 
aproximar das cidades, avaliar e aprimorar as 
políticas públicas que promovam, de fato, a igu-
ladade de gênero é direito e dever, é manter o 
legado de mulheres que também lutaram por 
uma sociedade mais justa. Dignidade, autono-
mia e oportunidade, isso deve nos mover!

A luta por justiça social só se consolida quando 
inclui, cotidianamente, a proteção, a valorização 
e o desenvolvimento de mulheres. Precisamos 
com urgência de mulheres cada vez mais poten-
tes acessando todo conhecimento possível para 
quebrarem as barreiras, se sentarem à mesa, 
sairem na foto e decidirem os rumos da nossa 
história. 

Boa leitura!

Secretaria de Mulheres PSBDF
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CAPÍTULO 1

  PORQUE AS MULHERES NÃO ESTÃO ONDE  
AS DECISÕES SÃO TOMADAS 

Líbia, Nigéria, Turquia, Arábia Saudita, China, Sin-
gapura e Indonésia. Você sabe o que todos esses 
países têm em comum com o Brasil? Esses são  
alguns dos países com o menor índice de mulhe-
res na política e nos parlamentos do mundo. 

Segundo o Mapa Global de Mulheres na Política 
de 2020, estudo apresentado pela União Inter-
parlamentar (IPU) e a ONU Mulheres, o Brasil 
figura em uma lista de 193 países na 140ª po-
sição, “perdendo” para as nações citadas aci-
ma. Nossa participação é especialmente baixa 
na Câmara dos Deputados, de onde sai a maior 
parte das propostas que definem os rumos do 
país!

“Quando olhamos para 
os cargos ministeriais no 
Brasil, ocupamos o 153º 

lugar no ranking”

Reflexão sobre a situação e conduta

COMO ASSIM, BRASÍLIA?
COMO ASSIM, BRASIL?
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CAPÍTULO 1

                

• Somos mais da metade da população brasi-
leira.

• Somos mães da outra metade dos brasileiros!
• Representamos mais da metade do eleitorado 

brasileiro e mais da metade das filiadas a par-
tidos políticos no Brasil.

• Somos chefes-de família, somos trabalhado-
ras, estamos em muitos lugares, mas não ocu-
pamos os espaços de poder e de tomada de 
decisões.

• Temos preparo e competências, temos o de-
sejo de mudar a nossa sociedade e não acei-
tamos mais tantas violências!

“Se fosse uma corrida, 
significa que, além de 

largarmos em desvantagem, 
ainda enfrentamos barreiras 

e obstáculos”

FIQUE DE OLHO
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CAPÍTULO 1

Representatividade!

Somos capazes de tomar nossas próprias deci-
sões e, nas decisões que nos impactam coletiva-
mente, precisamos de representatividade. É dis-
so que estamos falando!

A razão pela qual muitas mulheres nem cogitam 
entrar para a vida política está ligada, principal-
mente, à falta de referências.  

Na política, geralmente, temos muitos modelos 
masculinos. Fica registrado no inconsciente que 
não tem lugar para a gente. Não nos vemos! 
Somos, imperceptivelmente convencidas de que 
aquele não é um lugar que nos pertence.

Nós precisamos mudar a referência, precisamos 

O MOVIMENTO

• A política nos ensina a tomar as decisões 
pensando no coletivo, a defender uma causa,

a partilhar valores e princípios em comum. A 
Educação tem um papel fundamental no estí-
mulo do interesse pela Política. Somos prepa-
radas para dar as respostas, mas existe uma 
lacuna enorme quando falamos em campos 
de atuação. Por isso, precisamos ressignificar, 
aprender e discutir Política nas escolas, para 
formar jovens protagonistas da mudança po-
lítica do nosso Brasil.
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CAPÍTULO 1

colocar a política no cardápio dos sonhos da nos-
sa juventude, das nossas mulheres e das nossas 
meninas. 

“Como é possível fazer 
isso? Não existe  

problema que não possa 
ser resolvido sem que a 
gente fale sobre ele.”

O MOVIMENTO

• Precisamos estimular que mais mulheres 
participem da política.

• Precisamos apoiar as mulheres que já che-
garam lá! Elas também precisam de forma-
ção política, financiamento para suas cam-
panhas, apoio para alcançar resultados nos 
seus mandatos. 

• E por último, mas não menos importante, 
precisamos que essa seja uma causa de todos 
nós: partidos políticos, sociedade, empresas, 
escolas, homens e mulheres.

• Precisamos reforçar para nós mesmas o di-
reito que temos de ser quem a gente quiser.
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CAPÍTULO 1

Não queremos ser só beneficiárias da política! 
A gente quer sentar à mesa, quer participar da 
foto, quer influenciar o rumo das decisões que 
estão sendo tomadas.

 “Com as mulheres na po-
lítica, em geral é sobre a 
nossa roupa, sobre a nos-
sa maquiagem, sobre os 
nossos trejeitos, sobre 
os filhos que a gente teve 
ou não teve, o casamento 
que começou, o casamen-
to que terminou. Tudo que 
não deveria importar.” 

“O fruto, o produto do 
nosso trabalho, aquilo 
que a gente tá colocan-
do como contribuição ao 
mundo, geralmente fica 
esquecido. Isso vai mi-
nando a nossa autoesti-
ma, a nossa vaidade, a 
nossa confiança. Mesmo 
quando a nossa refe-
rência está disponível, 
essas pessoas acabam 
desistindo.”
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CAPÍTULO 1

O que você pode fazer para mudar esse qua-
dro e fortalecer a atuação feminina na políti-
ca? Você pode fazer diferente, comece acredi-
tando na sua capacidade de transformar tudo 
e qualquer coisa à sua volta!

O MOVIMENTO

• Comece acreditando na sua capacidade de 
transformar tudo e qualquer coisa à sua vol-
ta!

• Valorize as mulheres que estão na Política. 
Exalte suas qualidades e ajude-as a construir 
o caminho da representatividade.

• Peça apoio para suas candidatas. Compar-
tilhe suas postagens nas redes sociais. Con-
verse com sua família sobre a importância 
do envolvimento das mulheres na política.

• Ajude financeiramente a campanha. Chame 
mais apoiadores, dê um jantar na sua casa, 
faça reuniões com seus amigos, crie oportu-
nidades para que sua candidata apresente 
suas propostas.
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CAPÍTULO 1
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CAPÍTULO 2

Para que sua atuação política seja transforma-
dora é conhecer a fundo os problemas que a 
população enfrenta. É comum que diferentes 
regiões geográficas apresentem variadas ca-
racterísticas e problemas. O Mulheres em Mo-
vimento realizou uma pesquisa com o objetivo 
de conhecer algumas das principais deman-
das públicas, em cada Região Administrativa 
do Distrito Federal.

PROBLEMAS NO DF 
DEMANDAS PÚBLICAS
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CAPÍTULO 2

“Na EDUCAÇÃO,  professores são bons,
mas estrutura ruim. Não temos período 
integral e isso faz muita falta”
Samambaia - RA XII

“Já pensou você ter FOME 
e esperar trinta dias 
por uma cesta básica? 
Entendeu né? Terrível...”
Varjão - RA XXIII 

“O que ocorre de bom na 
CULTURA da minha cidade 
é feito por artistas, na 
maioria das vezes, sem 
amparo governamental” 
Taguatinga - RA III

“Faltam linhas de ÔNIBUS 
o suficiente para atender 

confortavelmente a população”
                      Plano Piloto - RA I 

“Muita criminalidade 
nos bairros mais 

carentes”
Planaltina - RA VI

“A violência contra 
a MULHER aumentou 

bastante nessa 
pandemia”

 Riacho Fundo - RA XVII

Participação das Regiões Administrativas do DF
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CAPÍTULO 2

Em relação à violência doméstica, as respos-
tas variam entre abusos físicos e psicológicos, 
motivados por fatores econômicos. Também 
são citadas as leis ineficazes. Muitas ressal-
tam que as políticas públicas não oferecem 
segurança às mulheres.

“No Riacho Fundo 
II, apesar de ser 

considerada uma cidade 
tranquila, há muitos 

assaltos à residência”

42,3% das mulheres avaliam a segurança  
pública de sua RA como “regular”.  

Como podemos melhorar?

“Não me sinto segura no Guará em nenhum 
momento. Sei de vários casos de assaltos e  
outros crimes. A polícia é vista em rondas,  
mas não é eficiente”
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CAPÍTULO 2

  • 42,3% das mulheres que responderam à pes-
quisa já foram vítimas de violência doméstica.

FIQUE DE OLHO

Saiba mais

São três canais para entrar em contato com a 
Ouvidoria do GDF.

Site OUV-DFTelefone 162 Atendimento 
Presencial

Já para falar com o Ministério Público, 
clique aqui

O MOVIMENTO

• Registre uma reclamação na Ouvidoria do 
Governo do DF ou faça uma denúncia jun-
to ao Ministério Público. Sua participação 
ajuda a melhorar a sua comunidade.
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CAPÍTULO 2

                            

                             

Você já pensou em atuar politicamente para 
 resolver os problemas da sua RA?

Atuação é tudo!

“Antes a política era 
composta só de ho-
mens. As mulheres 
vêm tomando espa-
ço em todas as áre-
as da sociedade, 
mas ainda são vistas 
como menores na po-
lítica por alguns ho-
mens que conside-
ram que política não 
é lugar para mulher”  
               Sobradinho

“Quais dificuldades uma 
mulher enfrenta para  

atuar na política?”
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CAPÍTULO 2

O MOVIMENTO

• São várias formas de atuação política: des-
de ler e se informar até participar de debates 
e responder a pesquisas de opinião. 

 • O Brasil ocupa o 9º lugar entre 11 países 
da America Latina, com os piores indicadores 
no que diz respeito aos direitos políticos das 
mulheres e a paridade política entre homens e 
mulheres. (Diagnóstico PNUD e ONU Mulheres)

• Sua atitude pode reverter esse quadro e mo-
dificar esse dado para o futuro! 

• Nossa pesquisa buscou entender as maiores 
dificuldades das mulheres na hora de se can-
didatarem a cargos políticos. Além do desinte-
resse, existem várias questões que perpassam 
o machismo.

FIQUE DE OLHO
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CAPÍTULO 2

Você já sofreu alguma “violência política”?

NÃO
34,6%

SIM
65,4%

“Nas eleições passadas 
fui candidata. Os candi-
datos do sexo masculino 
empurravam as mulhe-
res para ficarem mais
próximos do candidato
a governador” 

Riacho Fundo

Acesse os dados do relatório técnico 
Mulheres em Movimento
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CAPÍTULO 2

  • A falta de interesse político tem um grande 
impacto em nossas vidas, pois abrimos mão 
do processo participativo, deixamos de ajudar 
a buscar soluções para demandas importan-
tes, de contribuir para o coletivo. Há situações 
que só podem ser melhor pensadas com o 
olhar feminino, como por exemplo questões 
ligadas à maternidade, educação de filhos e 
violência doméstica.

FIQUE DE OLHO

Você tem interesse em se candidatar
para alum cargo eletivo?

NÃO
76,9%

SIM
23,1%

“Já fui candidata em 2010”  
Gama

“Não tenho interesse em cargos eletivos”  
Sudoeste/Octogonal

“A princípio ficarei nos bastidores”  
Plano Piloto

24



CAPÍTULO 2

(Dado do Relatório Técnico - LINK: Mulheres em Movimento)
O MOVIMENTO

• Considerar votar em mulheres é um bom 
começo para garantir a representatividade de 
questões que nos atingem. Avalie quem são 
as candidatas do partido e apoie suas pautas! 

“A representatividade das mulheres na 
política é muito importante, precisamos de 
mulheres em cargos eletivos, para terem 
voz ativa nas tomadas de decisões  políticas” 

- Gama

“Precisamos de capacitação,
apoio político, financeiro e 
compromisso dos partidos” 

- Plano Piloto
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CAPÍTULO 3

MULHERES EM MOVIMENTO É ATUAÇÃO!

Saiba como funcionam os
cargos eletivos e siga o passo 

a passo para a mudança

No Distrito Federal, temos a possibilidade de ele-
ger governadora e vice-governadora (sendo que 
votamos na dupla proposta pelo partido), depu-
tada distrital, deputada federal e senadora).

27



CAPÍTULO 3

Quais as atribuições de cada cargo?

Governadora 

De acordo com a Lei Orgânica do DF, são 27 
as atribuições do governador(a). Entre elas: re-
presentar o Distrito Federal perante o Governo 
da União e das Unidades da Federação, bem 
como em suas relações jurídicas, políticas, so-
ciais e administrativas; nomear e exonerar Se-
cretários de Estado; exercer, com auxílio dos 
Secretários de Estado, a direção superior da 
administração do Distrito Federal

Vice-governadora

O cargo de vice-governador(a) exerce a subs-
tituição do governador(a) em caso de ausência 
deste. Além disso, auxiliará o titular do manda-
to sempre que for convocado, como é o caso 
das missões especiais.

28
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CAPÍTULO 3

Deputada Distrital

Deputados(as) têm a função de propor leis. 

Os deputados(as) distritais legislam somente ao 
que diz respeito ao Distrito Federal. 

São exemplos de leis distritais:  Regimento Inter-
no da Câmara Legislativa do DF e a Lei Distrital 
4092 de 2008, conhecida como Lei do Silêncio.

Deputada Federal

Já os deputados(as) federais, propõem leis que 
impactam todo o Brasil, como por exemplo o 
Código de Trânsito Brasileiro e Código Penal. 

Os deputados(as) também têm a função de fis-
calizar os atos do Poder Executivo e propor Co-
missões de Investigação Políticas, as CPIs.

Senadora

O artigo 52 da Constituição Federal Brasileira, 
traz algumas das atribuições de Senador(a) da 
República: processar e julgar, nos crimes de res-
ponsabilidade;  aprovar a nomeação de autori-
dades indicadas pelo Presidente da República;  
autorizar operações externas de natureza finan-
ceira,  dispor sobre limites globais e condições 
para as operações de crédito externo e interno, 
entre outras.
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CAPÍTULO 3

“No DF, existem mais  
outros dois cargos 

eletivos”

“Os prefeitos de quadra, 
do Plano Piloto e os  
conselheiros tutelares.  
São cargos menores, mas 
de bastante impacto. 
Voluntariar-se para um 
deles é uma boa forma de 
começar uma vida política 
mais atuante.”

(Dado do Relatório Técnico - LINK: Mulheres em Movimento)O MOVIMENTO

• Construa uma base que fortaleça sua  
  atuação e treine sua musculatura política.

30



CAPÍTULO 3

Prefeita de quadra 

O prefeito(a)  de qua-
dra é escolhido em vo-
tação pelas respectivas 
associações de mora-
dores e é responsável 
pela administração das  
superquadras.

Conselheiras Tutelares

O Conselho Tutelar tem 
a atribuição de apli-
car praticamente todas 
as medidas de prote-
ção destinadas às crian-
ças e ao adolescente, 
bem como as medidas 
relacionadas aos atos  
infracionais. 

Pode, entre outrascoisas, 
fazer ações sociais, realizar 
eventos e fazer pequenos 
reparos públicos, além de administrar recursos.  
Também articula junto ao poder público a reali-
zacao de  obras de infraestrutura, por exemplo. 
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CAPÍTULO 3

“Deu para perceber que,
para ajudar na melhoria 
dos principais problemas 
da sua cidade, você pode 
atuar de várias maneiras?”

“Sim, eu posso, desde responder 
a uma pesquisa de opinião, 

para ajudar na base de dados, 
como também fazer parte de 

associações e até me candidatar 
a um cargo eletivo”

32



CAPÍTULO 3

SAIBA MAIS

(Dado do Relatório Técnico - LINK: Mulheres em Movimento)

O MOVIMENTO

• Na maior parte das vezes, os homens to-
mam a frente na formação das nominatas. 
Depende de nós, mulheres, fazer acontecer 
e garantir representatividade feminina na 
política!

A Resolução TSE nº 23.609/2019  estabe-
lece os critérios para que os partidos possam 
registrar a canditura das interessadas em par-
ticipar do pleito eleitoral

É importante ressaltar que no momento do 
registro de candidatura os partidos políticos 
devem respeitar a cláusula de reserva de gê-
nero, a qual obriga a reserva de vagas de um 
mínimo de 30% dos registros de candidatura 
para cada sexo.

Para esse cálculo considera-se o número de 
candidatos efetivamente registrados, e não o 
número máximo que o partido pode registrar.

Por exemplo, caso as candidaturas femininas 
não atinjam um mínimo de 30%, o partido ou 
a coligação deve reduzir o número de can-
didatos masculinos para que as proporções 
estejam de acordo com a lei.
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CAPÍTULO 3

FILIE-SE AO PSB
clique aqui

CADASTRE-SE NO SEGMENTO
clique aqui

MANIFESTE, REPRESENTE E OCUPE.

34

https://psb40.org.br/filiacaoonline/
https://psb40.org.br/filiacaoonline/
https://www.mulheressocialistas.org.br/cadastre-se-no-segmento/
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CAPÍTULO 3

CONHEÇA MAIS 
SOBRE AS PAUTAS DAS

MULHERES SOCIALISTAS

Fale com Ela – WEBSÉRIE
(Formação Política - PSB/DF)

Fale com Ela – E-BOOK
(Formação Política - PSB/DF)

ASSISTIR

BAIXAR

https://psb40.org.br/filiacaoonline/
https://bit.ly/39aLWkp
https://bit.ly/39aLWkp
https://bit.ly/39aLWkp
https://bit.ly/39aLWkp
https://bit.ly/39aLWkp
https://www.psbdf40.com.br/fale-com-ela
https://www.psbdf40.com.br/fale-com-ela
https://www.psbdf40.com.br/fale-com-ela


FONTES

ONU Mulheres
https://www.onumulheres.org.br

Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios (MPDFT)
https://www.mpdft.mp.br 

Senado Federal
https://www12.senado.leg.br

Tribunal Superior Eleitoral
https://www.tse.jus.br

Câmara Legislativa do Distrito Federal
https://www.cl.df.gov.br

Secretaria de Justiça do Distrito Federal
https://conselhotutelar.sejus.df.gov.br

https://www.onumulheres.org.br
https://www.mpdft.mp.br/portal/
https://www12.senado.leg.br/hpsenado
https://www.tse.jus.br
https://www.cl.df.gov.br
https://conselhotutelar.sejus.df.gov.br
https://conselhotutelar.sejus.df.gov.br
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