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Movimento suprapartidário que trabalha por mais mulheres na política, o
Vote Nelas nasceu em 2018 e é composto por 10 voluntárias (Adriana Mendes,
Amanda Brito, Carla Mayumi, Erika Romay, Drica Guzzi, Duda Alcantara, Gisele
Agnelli, Julia Piva, Karolina Bergamo, Maísa Diniz, Marina Helou).
Nas eleições de 2018, o coletivo apoiou dezenas de candidatas pelo país e
atuou em campanhas de conscientização pelo voto em mulheres. Em 2020,
estão focadas em apoiar com embasamento, como a pesquisa ‘Jornada da
Candidata’, movimentos e iniciativas que estão trabalhando por mais
mulheres na política. Além de fornecer insumos para as próprias
candidatas no geral. Seguirão trabalhando para que a população
vote em mulheres nas próximas eleições.
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Acredito • Agora • AzMina
Elas No Poder • Goianas na Urna
Grupo Mulheres do Brasil• Instituto Update
Mais Mulheres na Política • Mulheres com Direito
Pacto pela Democracia • Política Viva • Politize
Rede de Ação Política pela Sustentabilidade – RAPS
RenovaBR • Think Olga • Vamos Juntas
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Entre junho de 2019 e janeiro de 2020 o
Vote Nelas entrevistou 34 mulheres
que disputaram as eleições em 2016 ou
2018 a vereadoras e deputadas
(estaduais e federais) e agora lançam
os resultados na pesquisa qualitativa
“Jornada da Candidata”. Foram 16
Estados, 14 partidos, 10 eleitas e 24 não
eleitas. A entrada na vida política
ainda é pouco óbvia para grande
parte das mulheres. E as que decidem
tentar, ainda enfrentam diversas
barreiras para serem candidatas ou
eleitas. Mas que barreiras são
essas? Como podemos vencê-las?

As candidatas precisam estar
atentas para não serem
“café com leite” dos partidos

de

mulheres que
se candidataram
nas eleições

2016 & 2018

Com essas perguntas em mente
e motivadas pela falta de
representatividade feminina
na política, o coletivo Vote Nelas,
movimento suprapartidário que atua
por mais mulheres na política,decidiu
realizar uma pesquisa qualitativa para
aprender com a experiência, os erros
e acertos de quem já está trilhando
este caminho.
A pesquisa foi feita com o objetivo
de fortalecer candidaturas femininas,
aprendendo com as experiências de
quem viveu na pele os desafios de
uma campanha eleitoral.

Fazer campanha é entrar no jogo
político, cujas cartas costumam ser
dadas pelos homens
O impacto na vida pessoal pode desgastar
relacionamentos, saúde física e mental,
além de prejudicar as finanças

“A campanha começa muito
antes de começar”
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O contexto Brasil é o estopim da decisão
para elas se candidatarem - ‘
eu preciso entrar para a política’.

Resumo dos
principais
aprendizados
compartilhados
pelas candidatas.
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Resumo dos
principais insights
da pesquisa.

“Escolher um partido envolve muito
mais do que ideologia”
“Sem dinheiro, não há campanha”
“O dinheiro dos partidos precisa ser
negociado e ele pode entrar e você nem
ficar sabendo”
“O planejamento é um divisor de águas”

Existem questões que as candidatas
enfrentam apenas por serem mulheres
Após o resultado, seja ele positivo
ou negativo, a maioria sai de uma
campanha eleitoral com um
entusiasmo contagiante

“A pré-campanha costuma
ser subestimada”
O peso da campanha deixa pouco
tempo para a candidata
ser candidata

(*)

Perfil das entrevistadas:

16
estados.

10
eleitas.

24
14
partidos. não eleitas

As entrevistas foram individuais
de aproximadamente 2h 30min,
realizadas parte de forma
presencial, parte remota.

