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O começo
de tudo.

O COMEÇO DE TUDO



um  desp erta
r  

político
a decisão  
por uma  
candidatura 

é

O COMEÇO DE TUDO



O COMEÇO DE TUDO

DUAS ESFERAS 
DA VIDA INFLUENCIAM 

O CAMINHO ATÉ UM 
DESPERTAR POLÍTICO



Experiências 

pessoais que, direta 

ou indiretamente, 

alimentam a 

vontade de atuar 

politicamente.

O COMEÇO DE TUDO

pessoal

conexão com  o seu
propósito



propósitopessoal

conexão com  Experiências 

pessoais que, direta 

ou indiretamente, 

alimentam a 

vontade de atuar 

politicamente.o seu
Ter uma profissão 

onde se sente 

fazendo micro 

política

Sentir a vocação  para atuar na política

Trabalhar 

em órgão 
público

O COMEÇO DE TUDO

Vir de uma 

família  

de políticos
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A mulher sente que  
tem vocação para atuar na política

O COMEÇO DE TUDO

Com 10 anos eu falei para minha mãe 

que, com 36 anos, eu estaria eleita.

(Não Eleita, RJ, PSOL, 30 anos)



vínculos que 

Relações pessoais, 

de trabalho e 

atuações sociais 

que ampliam a 

visão coletiva.

constroem
relaçõespolíticas

O COMEÇO DE TUDO

relacional



Relações pessoais, 

de trabalho e 

atuações sociais 

que ampliam a 

visão coletiva.

relacional

vínculos que constroem
relaçõespolícas

Ter amigos/as 

atuantes na 

política

Histórico de 

ativismo social, 

participação em 

coletivos

Realizar 
trabalho 

voluntário

Fazer  parte de movimentos estudantis

O COMEÇO DE TUDO



após o desp
er

tar
al

go

 mais aco ntece

O COMEÇO DE TUDO



O COMEÇO DE TUDO

que fu nci
on

a 

co
mo um estopim!



O COMEÇO DE TUDO

Ela se depara 
com um 

contexto que 
impulsiona a 

mudança

Um contexto que faz transbordar 
a vontade de ser 

protagonista 
destas mudanças



manifestações  

(2013 em diante)

desigualdade e 

injustiça social

Falta de segurança 
pública

ameaça à 
democracia e 

aos direitos 
humanos

corrupcão
maiorias 

minorizadas

baixa 
representa-
tividade de 

mulheres na 
política crise política & econômica
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O COMEÇO DE TUDO

Estas diversas crises são um grande 
mobilizador que nos últimos anos vem 

fazendo crescer o despertar político.  
Candidatar-se vira um ato de cidadania.



O COMEÇO DE TUDO

ve
m o sentim ento de



ve
m o sentim ento de

O COMEÇO DE TUDO

eupreciso!



ve
m o sentim ento de

O COMEÇO DE TUDO

eupreciso!

MUDAR 

essa realidade

FAZER  
alguma coisa

AGIR pelas  minhas crenças



O COMEÇO DE TUDO

55%
De mulheres afirmaram que foi por ‘achar que pode fazer a diferença’ (homens: 48%)

(Pesquisa datasenado, 2016 - 1.287 pessoas que concorreram nas eleições municipais de 2012 ou nas eleições gerais de 2014)

Qual foi sua principal 

motivação para entrar na 

política? (%)



O COMEÇO DE TUDO

Vem a vontade 
 de agir onde se 

deseja mudança

Gênero 

Acesso à Moradia 

Defesa do Meio Ambiente 

Defesa dos Direitos Humanos  

& das Minorias 

Combate à corrupção 

Empreendedorismo 

Liberdade econômica

Segurança 

Saúde 

Educação 
Geração de renda 

Tecnologia 
Acessibilidade



O COMEÇO DE TUDO

Todas reconhecem 

a importância das 

mulheres 

comporem o corpo 

político brasileiro  

Nós não estamos lutando pelo 
direito da mulher entrar na 

política. Estamos lutando pelo 
interesse e participação  
da mulher na política. A 

grande questão é incentivar, 
mostrando o caminho. 

(Candidata Federal Não Eleita, Novo, SP, 

Mesmo que carreguem  
diferentes bandeiras, 
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O COMEÇO DE TUDO

Na assembleia legislativa, nós nunca tivemos uma mulher negra e esse é um sonho. Que a política proporcione representatividade, é um sonho que dialoga com toda essa transformação que a política fez na minha vida.
(Estadual Não Eleita, PC do B, RS, 32 anos)



O COMEÇO DE TUDO

Mas…
Tomar a d ecisão

não é fácil.�
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O COMEÇO DE TUDO

e vem 
a pergunta. 
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O COMEÇO DE TUDO

eu
 posso



O COMEÇO DE TUDO

Vou saber fazer?

Tenho a EXPERIÊNCIA 
necessária?

Faço parte de MOVIMENTOS 
relevantes?

Qual a Opinião da minha 
família, amigos e 

comunidade?

Quem vai estar comigo?

que st i o nam
en

tos
& re

flexões

impulsionam

Puxam pra 
Baixo
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O COMEÇO DE TUDO

Autoconfiança.



O COMEÇO DE TUDO

A REFERÊNCIA DE OUTRAS MULHERES NA 
POLÍTICA É MUITO IMPORTANTE

Ver-se como 
mulher na 

política 

O fato de mulher na 
política ser algo recente. 

Como tem poucas 
pessoas em quem se 

espelhar, você pensa que 
não é pra você. 

 
(Candidata Estadual Não Eleita, PPS, PE, 26 anos)
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O COMEÇO DE TUDO

(Federal Não Eleita, PDT, RN, 54 anos)

O que mais me tranquilizou foi saber que existem outras 

mulheres com o mesmo propósito que o meu. Elas ficaram 

comigo, nós fomos à luta, com apoio do Movimento Nacional 

das Mulheres. Nós encaramos. Isso me tranquilizou, me deu 

força. (...) É aquela frase: ‘Juntas, somos mais fortes’. 

Realmente funciona e funcionou em minha campanha.



O COMEÇO DE TUDO

53%
das prefeitas em mandato declaram que as personalidades que as inspiram são   mulheres que estiveram ou estão na política. 

 
(Pesquisa instituto Alziras, 2018)
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O COMEÇO DE TUDO

Uma das formas de 
apoio encontradas  

foi via a formação de 
“dobradinhas”,  
com mulheres 

engajadas em pautas 
semelhantes. 

Também surgiram 
alguns coletivos  
de mulheres  
que ganharam 
força juntas.



O que elas 
pensam & 
escutam.
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O COMEÇO DE TUDO

A primeira vez que assumi, foi em um 
jantar e uma pessoa perguntou: ‘quem é 
o candidato?’ E eu não queria levantar, 
mas daí pensei: ‘ué, tenho que levantar’. 

E as pessoas à minha volta falaram: 
‘olha! uma mulher!’ E isso me fez mal.  

E depois pensei: daqui pra frente agora 
mesmo que vou falar, assumir.

(Estadual Não Eleita, PSB, RO, 46 anos)



vote nelas vote nelas vote nelas v
ot

e n
ela

s vote 

O COMEÇO DE TUDO

“Você é muito crua, você vai perder o 
entusiasmo,  porque o ambiente político é 

sujo, é feio", (fala de um político)  e eu 
disse, ‘eu tenho um ano para entender e eu 

vou para lá, sabe por quê? Porque se a 
gente não vai, alguém vai estar lá’.”

(Estadual Não Eleita, DEM, PE, 30 anos)
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O COMEÇO DE TUDO A política ainda é 
majoritariamente  

ocupada por homens e é 
dada menos visibilidade 

 às mulheres.

“Eu já sabia que homem não 
ia deixar eu entrar, tem essa 

de grupo de homens, eles nem 
te convidam, eles não põem 

em Facebook, é tudo secreto.” 
(Vereadora Não Eleita, PV, SP, 50 anos)



Dizer sim a ser candidata  
é um ato decoragem

vote nelas vote nelas vote nelas v
ot

e n
ela

s vote 

O COMEÇO DE TUDO



JOGO DA CAMPANHA

Jogo da
campanha.



O COMEÇO DE TUDO

Não estamos propondo um manual 
Para isso existem várias iniciativas com seus manuais

Elas no Poder 
Bússola Eleitoral 
Ocupa Política 
Bancada Ativista 
Goianas na Urna 
Politize 
…



JOGO DA CAMPANHA

Abrindo a caixa de pandora



A campanha 
começa muito 

antes da 
campanha

    
    

    
co

m
eç

o

esc
olha de partido

planejamentopré cam
panha

campanha
de

sf
ec

ho

JOGO DA CAMPANHA
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"Eu me tornei candidata em 
julho e a convenção do partido 

é em agosto e depois já era 
campanha. Então eu perdi 

todo um ano prévio de visitas, 
conversas, formar parcerias, 

mobilizar pessoal…”
(Candidata Estadual Não Eleita, PT, 27 anos) 

"Olhando para trás, 
começaria a campanha 
muito antes, comecei 3 
meses antes da data da 

eleição. Faria diferente.”
(Candidata Estadual Não Eleita, PSB, SP, 39 anos)

JOGO DA CAMPANHA



Escolher um 
partido envolve 
muito mais que 

ideologia

    
    

    
co

m
eç

o
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olha de partido

planejamentopré cam
panha

campanha
de

sf
ec

ho

JOGO DA CAMPANHA



Para você, qual o 
principal motivo 

que leva uma 
mulher a não se 

candidatar para um 
cargo político?
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JOGO DA CAMPANHA

Falta de apoio dos 
partidos políticos

41%
(Pesquisa datasenado, 2016 - 1.287 pessoas que concorreram 

nas eleições municipais de 2012 ou nas eleições gerais de 2014)



Essa é uma 
questão para 

ser encarada de 
frente desde o 

começo
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de
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Sem dinheiro, não tem campanha. 

JOGO DA CAMPANHA
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“Você tem que ter clareza de 
quanto de dinheiro vai ter, de 
arrecadação, de parceiros, de 
amigos. É o mais importante, 

tem que ter dinheiro para 
fazer campanha… não 

adianta.”
(Deputada Federal Eleita, PTB, PR, 23 anos)

“Jamais faria outra campanha 
sem planejamento e de ter um 
plano de arrecadação melhor. 

Dinheiro está diretamente 
ligado à campanha. Eu me 

frustrei muito em não ter uma 
agenda de arrecadação.”

(Federal Não Eleita, Rede, SP, 29 anos)

JOGO DA CAMPANHA



O dinheiro do 
partido precisa ser 
negociado (poucas 
exceções positivas) 

(e ele pode entrar e você nem ficar 
sabendo)
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JOGO DA CAMPANHA
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“Quando fiz negociações com os 
partidos, consegui várias coisas, 
consegui autonomia para fazer 
o que eu quisesse. Tem que usar 

a marca (do partido) mesmo.”
(Federal Não Eleita, PODEMOS, PR, 35 anos)

JOGO DA CAMPANHA
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“O recurso de campanha o partido era 
obrigado a me dar e só recebi 3 dias antes do 

final da campanha. Daí contratei um caminhão 
e fiquei 3 dias falando sem parar rodando a 

cidade. Isto não é estratégico, se tivesse 
recebido antes teria feito muitas outras coisas.”

(Estadual Não Eleita, DEM, GO, 31 anos)

JOGO DA CAMPANHA



O planejamento 
é um divisor de 

águas  

Ninguém se elege 
sem um bom 

planejamento
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de
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JOGO DA CAMPANHA
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JOGO DA CAMPANHA

“Toda a minha candidatura, pré-
candidatura, foi muito planejada (…). O 
planejamento não garante resultado de 

eleição, mas é muito importante, 
principalmente para mim, que era a 

primeira vez. O planejamento foi uma 
ferramenta estratégica, direcionadora.”

(Distrital Não Eleita, PSB, Distrito Federal, 59 anos)



Trabalhar bem a  
pré-campanha é 
uma grande dica 

das veteranas
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JOGO DA CAMPANHA
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JOGO DA CAMPANHA

“Na pré-campanha, a gente ficou muito 
desenhando como seria nossa estratégia de 

atuação territorial e como seria a 
abordagem de comunicação. Como 

construiria lastro. A gente fez o lançamento 
de pré-campanha, foi um evento legal, a 

gente conseguiu encher um teatro.”
(Candidata Estadual Não Eleita, PSOL, RJ, 30 anos)



O peso da 
campanha deixa 

pouco tempo para 
a candidata ser 

candidata
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JOGO DA CAMPANHA



Você vai precisar de tempo para falar como 
eleitores e pedir votos, enquanto alguém 

corre atrás de:
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JOGO DA CAMPANHA

_ comunicação 
_ ruas / visitas 
_ burocracia 

_dinheiro
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JOGO DA CAMPANHA

“Você precisa encontrar uma equipe, ainda 
que seja uma "EUQUIPE", tipo você e mais 

duas pessoas, mas que te desafogue de 
alguma forma.”
(Estadual Não Eleita, PT, SP, 27 anos)



O QUE NINGUÉM VAI TE CONTAR

O que
vai te

ninguém
contar.



Você  vai e ntr
ar

 pro jogo
vote nelas vote nelas vote nelas v
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O QUE NINGUÉM VAI TE CONTAR
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Jogar junto com os partidos. 
Trabalho operacional é nosso. Só 
o poder que não é nosso. Hackear 
os partidos. Não se melindrar em 

usar o poder. Negociar.
(Deputada Estadual Eleita, PSOL estado de SP)



Você  vai e ntr
ar

 pro jogo
vote nelas vote nelas vote nelas v

ot
e n
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s vote 

O QUE NINGUÉM VAI TE CONTAR

prepare-sepra jogar!

O QUE NINGUÉM VAI TE CONTAR



O QUE NINGUÉM VAI TE CONTAR

As cartas do 
jogo são 

dadas pelos 
homens

O fato de serem mulheres 
em um cenário 
historicamente liderado 
por homens, aumenta  
os desafios que enfrentam 
enquanto candidatas.



“Tinha bastante mulher, mas no topo 
da pirâmide, era tudo masculino. Há 
ausência de mulheres na tomada de 

decisão do partido. Meu partido é 
muito machista.” 

(Estadual Não Eleita, PSB, SP, 39 anos)

O QUE NINGUÉM VAI TE CONTAR



“A grande maioria dos partidos, todas as 
conversas são feitas entre homens, as mulheres 

ficam relegadas às questões de mulheres. Para as 
mulheres ficam discussões sobre mulheres, sobre 

primeira infância, assédio, feminicídio…” 

(Estadual Não Eleita, PT, SP, 27 anos) 

“Quem traça os mapas das candidaturas são 
homens: quem são as candidatas, quais serão. 

Eles privilegiam a participação masculina.” 

(Estadual Não Eleita, PSB, RO, 46 anos)

O QUE NINGUÉM VAI TE CONTAR



Sua vida pessoal
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O QUE NINGUÉM VAI TE CONTAR

vai ser impactada

O QUE NINGUÉM VAI TE CONTAR



Uma campanha é um teste de equilíbrio 
emocional, de paciência, de resiliência, de 

relações humanas. A gente vive emoções dos 
mais variados tipos, emoções extremamente 
loucas, porque você está na vitrine, você está 

sendo julgada, é algo inexplicável. 

(Candidata Federal Eleita, PTB, PR, 23 anos)

O QUE NINGUÉM VAI TE CONTAR
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O QUE NINGUÉM VAI TE CONTAR

Desgaste f ísico: 
Conciliando trabalho  

e campanha
Jornada dupla 

foi a realidade de 
muitas

Impacto financeiro  
de se afastar do trabalho 

e enfrentar a volta

E o trabalho? 
Muitas precisam  

largar
Distância  
da família

Crises familiares 
foram relatos 

comuns

Desgaste 
emocional

Um combinado de 
questões f ísicas e 

emocionais impactam 
a saúde mental



Sua vida pessoal 
Vai ser impactada

O QUE NINGUÉM VAI TE CONTAR

Cuide-se!



Você vai enfrentar
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O QUE NINGUÉM VAI TE CONTAR

questões apenas
por ser mulher.



O COMEÇO DE TUDO

Muitas relatam ter 
sofrido assédio durante 
a campanha (mais forte 
no Nordeste)

Assédio 

Desqualificação 
por ser mulher 

jovem 
A soma de ser mulher e 

jovem torna a campanha 
ainda mais dif ícil e o 

descrédito ainda maior



O QUANTO ACHA QUE 
OS SEGUINTES 

FATORES DIFICULTAM 
A ENTRADA DE MAIS 

MULHERES NA 
POLÍTICA ?

O COMEÇO DE TUDO

Desigualdade na carga 
de trabalho doméstico 

(%) 

O quanto acha 
que os seguintes 

fatores dificultam 
a entrada de mais 

mulheres na 
política?

Relutância dos partidos 
políticos em dar espaço 
para as mulheres 

Assédio e desrespeito 
que as mulheres sofrem 
na política 

92% 
93% 

91% 
Dados de pesquisa realizada pelo elas no poder, com 4.111 
respondentes mulheres de todo o brasil



“Olha, eu tive que conquistar espaço. Tem 
realmente uma posição meio machista às 

vezes, então quando eu me formei as 
lideranças tinham uma desconfiança né? 

Falavam assim: “Será que vai dar conta do 
recado? É mulher, é jovem”, porque ainda 

tem isso, cultura né…” 

(Deputada Federal Eleita, REDE, RR, 46 anos) 

O QUE NINGUÉM VAI TE CONTAR



Fique atenta
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O QUE NINGUÉM VAI TE CONTAR

para não ser 
candidata figurante

do partido
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O QUE NINGUÉM VAI TE CONTAR

“Eles querem que 

você se candidate 

mas não querem 

que você ganhe.” 
 

(frase ouvida de várias entrevistadas)
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esc
olha de partido

planejamentopré cam
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de
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O QUE NINGUÉM VAI TE CONTAR



As eleições 
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O QUE NINGUÉM VAI TE CONTAR

E aí?acabaram.



Algumas 
terminam 

eleitas, outras 
não. Sentimento de solidão,  

ganhando ou perdendo

O QUE NINGUÉM VAI TE CONTAR



“Eu saio da eleição muito maior 
do que eu entrei na campanha e 

é isso que importa para quem 
não é eleito, a base que você 

conseguiu movimentar e 
consolidar.”

“Mudei de status aqui na cidade. 
Como se eu passasse de nível. 
Fui bem sucedida… apesar de 

não ter ganho.”

vote nelas vote nelas vote nelas v
ot

e n
ela

s vote 

O QUE NINGUÉM VAI TE CONTAR

Com algumas 
exceções, 

(experiências traumáticas) 
os ganhos de 

viver uma 
campanha 

eleitoral 
prevalecem

(Candidata Estadual Não Eleita, PT, 27 anos)

(Candidata Estadual Não Eleita, NOVO, MT, 40 anos)



O que  
fica?
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O QUE NINGUÉM VAI TE CONTAR

Pretendo me candidatar de 
novo. Para Prefeita.

Quero me candidatar de novo.  
Vereança 2020

A experiência foi fundamental 
para dar mais vontade de 

seguir fazendo.



“Todo mundo na vida 
tinha que passar, porque é 

uma experiência de 
autoconhecimento que 

não tem igual. (...) Depois 
que você passa por uma 
campanha você encara 

tudo na sua vida!”
(Candidata Federal Eleita, PTB, PR, 23 anos)

“Quem foi candidata e 
quem será, nunca mais 
vai ser a mesma, aquela 

pessoa de antes não 
existe mais. Eu sou 

vereadora hoje onde eu 
vou, fica aquela marca 

que não sai mais.”
Vereadora Não Eleita, PV, SP, 50 anos
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O QUE NINGUÉM VAI TE CONTAR



É uma
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O QUE NINGUÉM VAI TE CONTAR

construção de
identidade.
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Elas tinham  
muito a dizer

O QUE NINGUÉM VAI TE CONTAR

sorori dade•



mulheres
Para que e
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O QUE NINGUÉM VAI TE CONTAR

possam estar representadas

sorori dade•



VOTE NELAS

        que votar, 
queremos ser votadas.

           que votadas,
 queremos ser eleitas.�
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www.votenelas.com.br

http://www.votenelas.com.br

