
 

 

No século XX as mulheres fizeram uma revolução. No século XXI, precisamos fazer mais. 

Saímos de casa, ocupamos o mercado de trabalho, estamos majoritariamente  nas 

universidades, assumimos  tarefas que duvidavam que seriamos capazes de realizar.  

Temos consciência de nossas tarefas, de nossa função social, familiar, de nosso valor no 

desenvolvimento economico e da importância de assumirmos nosso lugar na política. Nossos 

objetivos são conhecidos: queremos a construção de um mundo melhor, justo e mais feliz. 

Hoje, o eleitorado feminino (51,6%) é maior do que o masculino (48,12%). Mesmo com o 

crescimento da participação feminina no cenário político, seja elegendo ou sendo eleitas, as 

mulheres brasileiras ainda estão sub-representadas em todos os níveis do poder político. 

A participação política nos faz mais fortes, nos aproxima como cidadãs, nos impulsiona para o 

resgate da nossa verdadeira essência, nos faz agir, nos faz buscar a igualdade, a solidariedade 

e o bem coletivo. 

Portanto, é através da política que enfrentaremos os desafios do Século XXI.  

A  Violência contra a Mulher é um deles.  Ela se manifesta em todas as suas formas 

(psicológica, física, moral, patrimonial, sexual, tráfico de mulheres) é um fenômeno que atinge 

mulheres de diferentes classes sociais, origens, regiões, estados civis e escolaridade. Faz-se 

necessário, portanto, que o Estado brasileiro adote políticas públicas acessíveis a todas as 

mulheres, que englobem as diferentes modalidades pelas quais ela se expressa.  

Mudar esta condição tem sido um desafio enfrentado pelos mais diversos movimentos sociais, 

em especial os movimentos de mulheres.  

São as próprias mulheres que devem se perceber e perceber as outras como agentes políticos. 

Devemos nos reconhecer como cidadãs portadoras de direitos 

Conquistamos muito. Devemos superar os obstáculos ainda existentes e supera-los.  

A  trajetória  é longa e a  superação  dos problemas depende de nós mulheres, dos homens 

conscientes e parceiros dessa luta. 

 Esperamos que  todos os segmentos sociais continuem a se mobilizar para tornar a 

representação política um espaço também das mulheres. 
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