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APRESENTAÇÃO 

Sociedade quer mais mulheres no poder 

Captar a percepção da população brasileira sobre a importância da participação de mulheres em 

espaços de poder e de decisão. Com este objetivo, o Instituto Patrícia Galvão realizou, em 

fevereiro de 2009, a pesquisa de opinião Mulheres na Política. Trata-se de uma pesquisa inédita, 

de abrangência nacional, com aplicação de questionário estruturado com mais de 25 perguntas, 

realizada pelo Ibope Inteligência com uma mostra representativa da população adulta brasileira. 

A análise dos dados foi realizada pela Cultura Data / TV Cultura.  

O apoio da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM) da Presidência da 

República para a realização desta pesquisa está em sintonia com o II Plano Nacional de Políticas 

para as Mulheres (PNPM), que prevê como política de Estado o “Fortalecimento da 

participação das mulheres nos espaços de poder e decisão”. O PNPM foi elaborado com 

base nas análises e recomendações resultantes da II Conferência Nacional de Políticas para as 

Mulheres. Promovida em 2007, essa Conferência envolveu mais de 200 mil mulheres, em 

conferências municipais e estaduais realizadas em todo o país, e que culminaram na Conferência 

Nacional, ocorrida em Brasília e que teve como um dos seus temas centrais a participação das 

mulheres nos espaços de poder. 

 

“Esta centralidade se justifica pela necessidade e importância desta participação como 

ação transformadora das estruturas de poder e das instituições, e também da cultura e 

das mentalidades, gerando novas relações sociais.  

No que se refere às mulheres, esta participação torna-se ainda mais fundamental pela 

situação desigual e discriminatória que vivenciam, sendo essencial para a elaboração 

das leis e para a implementação de políticas públicas que promovam a igualdade e a 

eqüidade de gênero.”  

II PNPM, capítulo 5, p. 115. 

Brasil continua atrás no ranking das mulheres na política 

Levantamento divulgado pela União Interparlamentar (UIP) em setembro de 2008 indica que as 

mulheres eram apenas 9% na Câmara Federal brasileira, contra 56,3% em Ruanda (único país 

onde as deputadas são maioria), 47% na Suécia, 43,2% em Cuba, 41,5% na Finlândia e 40% na 

Argentina.  
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A baixa representação política feminina, que coloca o país no 142º lugar entre 188 nações, 

contrasta com o protagonismo das mulheres na sociedade brasileira, como ocorre nas áreas 

econômica, cultural e social. 

Diversos estudos têm demonstrado que a exclusão das mulheres das instâncias formais da 

política é um freio ao desenvolvimento socioeconômico dos países. O pesquisador José Eustáquio 

Diniz Alves, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), analisou dados internacionais 

que comprovam que existe uma correlação entre a baixa participação feminina no poder 

Legislativo e o grau de pobreza de um país. 

Olhar jornalístico passageiro e superficial sobre debate 
público 

Mesmo considerados certos limites de influência e de poder da mídia, a imprensa pode contribuir 

tanto para levantar temas para debate como para suprimir temas que, por não serem 

considerados de interesse ou por não comportarem “novidades”, ficam fora da cobertura e, 

portanto, da agenda do debate público. É o que ocorre com a pauta sobre mulher e política, que 

tem recebido um olhar jornalístico pontual e sem o necessário aprofundamento. 

Pesquisa de opinião é matéria de grande interesse para mídia 

O Instituto Patrícia Galvão considera que as pesquisas opinativas podem ser importantes 

ferramentas para a realização de ações estratégicas de grande impacto na mídia e, por extensão, 

sobre formadores de opinião, formuladores e gestores de políticas públicas, e na própria 

população. Se muitas vezes os discursos e argumentos não conseguem sensibilizar e mobilizar, 

uma pesquisa de opinião que evidencie a percepção da sociedade sobre um dado problema tem o 

potencial de dar visibilidade e estimular o debate público e, ao mesmo tempo, impactar os 

formadores de opinião a demandar respostas diretas dos poderes constituídos. Trata-se de uma 

ferramenta de comunicação estratégica acessível, que permite uma compreensão mais objetiva 

sobre as percepções, aspirações e tendências de pensamento da população em um dado 

momento. 

A partir desse entendimento sobre a lógica da mídia e o potencial das pesquisas de opinião, o 

Instituto Patrícia Galvão propôs à Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres a 

realização desta pesquisa sobre Mulheres na Política, como uma ação estratégica para dar 

visibilidade ao tema e aquecer o debate público no contexto da reforma política em curso no país 

e do processo eleitoral de 2010, que contará com candidaturas de mulheres para os cargos de 

deputadas estaduais e federais, senadoras, governadoras e presidente da República.  

Instituto Patrícia Galvão, junho de 2009. 
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METODOLOGIA 

 

Pesquisa quantitativa, com aplicação de questionário estruturado através de 

entrevistas pessoais. 

 

Objetivo Geral 

Levantar a opinião dos brasileiros sobre a presença das mulheres na política 

brasileira 

 

Universo 

População com 16 anos ou mais 

 

Período de Campo 

13 a 17 de fevereiro de 2009 

 

Dimensionamento 

Base da amostra: 2002 entrevistas 

 

Margem de Erro 

O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro máxima é de 2 pontos 

percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da 

amostra. 
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Perfil da Amostra (em %) 

Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

Classe social 

Idade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 52

Masculino Feminino

24

51

25

Classe A/B Classe C Classe D/E

21

13

22

19

25

16 a 24
anos

25 a 29
anos

30 a 39
anos

40 a 49
anos

50 anos
ou mais
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PRINCIPAIS RESULTADOS 

9 em 10 brasileiros votariam em mulheres 

Perguntados se votariam em uma mulher, 94% dos entrevistados responderam afirmativamente e 

59% declararam que dariam seu voto para mulheres em qualquer cargo. 

 

Maioria acha que aumentaram as candidaturas femininas na última 
década 

Esta percepção não varia por sexo. Este crescimento é mais percebido para cargos municipais: 

vereadoras e prefeitas. 

 

Maior presença feminina na política traz ganhos para democracia e 
sociedade 

Do total de entrevistados, 83% disseram que a presença de mulheres melhora a política e os 

espaços de poder e de tomada de decisão. Este resultado deixa no ar uma pergunta 

fundamental: diante de tal unanimidade, por que há tão poucas mulheres na política? Entre os 

prefeitos e deputados federais, no Brasil, as mulheres são apenas 9%, quando elas representam 

51,7% do eleitorado (TSE, 2008).  

A grande maioria dos entrevistados na Pesquisa Ibope / Instituto Patrícia Galvão – homens e 

mulheres, moradores de todas as regiões e em municípios de todos os tamanhos, de diferentes 

idades e escolaridades – concorda que mais mulheres na política só trazem benefícios. 

 

Maioria defende lei de cotas e punição a quem não a cumprir 

Diante desse cenário tão favorável às mulheres na política que é mostrado pela pesquisa, o que 

mais chama a atenção é justamente a ausência feminina na política. A Lei nº 9.504, de 1997, 

determina que cada partido político reserve um mínimo de 30% e um máximo de 70% de suas 

candidaturas para cada sexo. Contudo, essa lei – conhecida também como “lei de cotas na 

política” ou “política de cotas” – não estabelece punições aos partidos transgressores.  

A Pesquisa Ibope – Instituto Patrícia Galvão mostra que a maioria dos entrevistados não sabia 

da existência dessa lei (72%); porém, uma vez informados, 75% se disseram favoráveis a ela 
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– sendo que a aprovação é ainda maior (84%) entre os moradores de cidades pequenas, com 

até 20 mil habitantes - e 86% defenderam punições aos partidos que não a obedecem. 

A expectativa por uma maior presença feminina na política é reforçada no fato de que metade 

dos entrevistados acredita que a legislação eleitoral deve determinar uma cota de 50% de 

candidaturas de mulheres no curto prazo, isto é, em cinco anos. 

 

85% acreditam que, em 20 anos, haverá muito mais mulheres eleitas 

Além disso, metade dos entrevistados espera que as cotas a cargos eletivos cheguem a 50% de 

mulheres em cinco anos. 

 
Sociedade espera outras políticas de promoção da igualdade no  
curto prazo 

Uma porcentagem ainda maior (entre 50% e 62%) espera que em curto espaço de tempo (em 

cinco anos) novas leis possam ser adotadas para a promoção da igualdade em vários 

aspectos da vida familiar e no trabalho.  

Contudo, a alta demanda por políticas igualitárias contrasta com o baixo conhecimento sobre 

órgãos governamentais dedicados à formulação de políticas para mulheres. Do total de 

entrevistados, 66% desconhecem órgãos de promoção de direitos das mulheres. Este 

desconhecimento vale para todas as esferas de governo e tem a ver, dentre outros fatores, à 

baixa capacidade de divulgação das ações destes organismos. 
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BAIXA REPRESENTAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES VAI NA 

CONTRAMÃO DO QUE PENSA A SOCIEDADE 
 

Um cenário preocupante  

Os dados da Pesquisa Ibope – Instituto Patrícia Galvão sobre Mulheres na Política evidenciam a 

distância entre o que pensam os brasileiros e a pequena presença feminina nesse universo. Nas 

eleições municipais de 2008, a porcentagem de candidatas a prefeita foi de 11,38% e a de 

vereadoras, 22,05%. Porém, 7 em cada 10 entrevistados da pesquisa acreditam que houve 

aumento de candidaturas femininas para cargos municipais.  

No ranking da presença feminina nas Câmaras Federais de 188 países, o Brasil ocupa a 142ª 

posição, com 9% de mulheres, segundo dados da UIP (União Interparlamentar) de setembro de 

2008. Contudo, como informa o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), as mulheres representavam 

51,7% do total do eleitorado brasileiro em 2008.  

Desde 1997 está em vigor no país a Lei nº 9.504, que determina que cada partido político deve 

reservar um mínimo de 30% e um máximo de 70% das suas candidaturas para cada sexo. A lei, 

no entanto, não estabelece punição ao partido que não a cumpre. Nas eleições de 2008, os 

partidos não cumpriram a cota de 30% de candidatas na maior parte das capitais do país. 

Segundo dados do TSE, os partidos atenderam as determinações da lei em um número mínimo 

de capitais. O PMDB, por exemplo, cumpriu a lei de cotas em apenas 2 capitais; o DEM em 6 

capitais; o PSDB em 3 capitais e o PT em 7 capitais. 

A Pesquisa Ibope – Instituto Patrícia Galvão foi realizada em um cenário em que a reforma política 

ganhava força na pauta do Congresso e no momento em que a proposta de lista partidária 

fechada – quando se vota em candidatos definidos pelo partido – estava em debate.  

Pesquisa de opinião realizada com 150 parlamentares entre março e maio de 2009 revelou que a 

maioria dos deputados e senadores não quer mudanças nas regras atuais de eleição que 

garantem vagas para grupos com baixa representação no Congresso Nacional. Os parlamentares 

são contra a criação de medidas que favoreçam a eleição de candidatas mulheres (60%), 

candidatos negros (86%) e candidatos indígenas (76%). Esta pesquisa foi realizada pelo Inesc 

(Instituto Nacional de Estudos Socioeconômicos) e DIAP (Departamento Intersindical de 

Assessoria Parlamentar). 
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Democracia ganha com maior presença feminina na política 

Três frases foram apresentadas aos entrevistados sobre possíveis benefícios que o aumento de 

mulheres na política poderia trazer. Entre 73% e 83% concordaram totalmente ou em parte 

com as frases: 

 

 83% acham que: “A presença de mulheres na política e em outros espaços de poder e de 

tomada de decisão resulta numa melhoria da política e desses espaços”. 

 75% estão de acordo que: “Só há democracia de fato com a presença de mulheres nos 

espaços de poder e de tomada de decisão”. 

 73% concordam que: “A população brasileira ganha com a eleição de um maior número 

de mulheres”. 

 
 
Pergunta: Eu vou ler algumas frases e gostaria que você me dissesse se concorda ou discorda 
com cada uma delas: 

(%)

46

52

46

29

31

27

9

9

11

9

4

7

7

2

6

1

2

1

Só há democracia de fato com a presença de
mulheres nos espaços de poder e de tomada de

decisão

A presença de mulheres na política e em outros
espaços de poder e de tomada de decisão
resulta numa melhoria da política e desses

espaços

A população brasileira ganha com a eleição de
um maior número de mulheres

Concorda totalmente Concorda em parte Nem concorda/ nem discorda

Discorda em parte Discorda totalmente Não sabe/ não respondeu

Base: Amostra (2002)

(Uma opção por frase)
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Todos os segmentos acham que mulheres melhoram política 

O alto índice de concordância sobre a diferença positiva que fazem as mulheres na política 

aparece de forma praticamente uniforme nos dois sexos e nas diversas regiões do país. No 

entanto, apesar de pequena, observa-se uma diferença para maior entre as mulheres e os 

entrevistados do Nordeste. Esta diferença vai aparecer em outras perguntas que destacam a 

importância da mulher na política, embora o Nordeste e os entrevistados do sexo feminino sejam 

os grupos menos informados sobre a existência da lei de cotas na política. 

 

 

 TOTAL SEXO REGIÕES 

 % M. F. N/CO NE SE S 

Mulheres na política e outros espaços de 

poder melhoram a política e esses espaços 
83 80 86 76 85 83 84 

Só há democracia de fato com a presença 

de mulheres nos espaços de poder  
75 74 75 64 79 75 77 

A população brasileira ganha com a 

eleição de um maior número de mulheres 
73 69 77 67 80 71 74 

        

     Base: amostra total 2002 

 

 

Mais mulheres na política: maior competência, honestidade e 
compromisso com eleitores 
 

7 em cada 10 brasileiros afirmaram que, se mais mulheres fossem eleitas, isso traria “muito” ou 

“um pouco” dos seguintes benefícios: 

 75% dos entrevistados disseram que esse fato favorece a “competência na política”. 

 74% citaram uma maior “honestidade na política”; o mesmo número disse que a 

presença delas aumenta o “compromisso com os eleitores” e a “capacidade 

administrativa”. 

 69% concordaram que a presença de mais mulheres eleitas significa mais “autoridade” 

no meio político. 
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Pergunta: Caso mais mulheres fossem eleitas, a/o (LEIA ITEM) aumentaria muito, aumentaria um 
pouco, não mudaria, diminuiria um pouco ou diminuiria muito, 
 

Influência da mulher na política brasileira

(%)

41

39

40

40

38

33

36

34

34

31

22

21

23

23

26

2

2

1

2

3

1

1

1

1

1

1Honestidade na
política

Competência na
política

Compromisso com
os eleitores

Capacidade
administrativa

Autoridade

Aumentaria muito Aumentaria um pouco Não mudaria

Diminuiria um pouco Diminuiria muito Não sabe/ não respondeu

Base: Amostra (2002)

(Uma opção item)

 

 

MAIORIA ACHA QUE HÁ MAIS MULHERES CONCORRENDO A 

CARGOS ELETIVOS 
 
Embora na realidade o número de candidatas cresça lentamente, mesmo com a política de cotas 

– nas eleições municipais de 2008, as candidaturas femininas representaram 21,34% – a 

percepção dos entrevistados é a de que, nos últimos dez anos, houve aumento das candidaturas 

de mulheres, com exceção para o cargo de presidente.  

A pesquisa revela ainda que o crescimento é mais percebido para cargos municipais. 

 72% acham que aumentou o número de mulheres nas disputas para vereadora nos 

últimos dez anos. 

 69% pensam assim com relação ao cargo de prefeita. 

 59% acham que houve aumento das candidaturas femininas às assembléias 

legislativas estaduais, 55% aos governos dos Estados, 57% à Câmara Federal e 53% 

ao Senado. 

 40% crêem que houve aumento nas candidaturas femininas à Presidência.  
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Pergunta: Pensando nos últimos 10 anos, você acha que, no Brasil, de um modo geral, a disputa 
das mulheres para o cargo de (LEIA CARGO) aumentou, ficou igual ou diminuiu? 
 

Opinião sobre a disputa pelas mulheres a 
um cargo eletivo nos últimos 10 anos

(Uma opção por cargo)
(%)

72

69

59

57

55

53

40

22

22

31

32

33

34

40

4

6

5

6

7

8

14

2

2

4

6

4

6

6

Vereador(a)

Prefeito(a)

Deputado(a)
Estadual

Deputado(a) Federal

Governador(a)

Senador(a)

Presidente

Aumentou Ficou igual Diminuiu Não sabe/ não respondeu

Base: Amostra (2002)  
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MAIORIA A FAVOR DE MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE 

PROMOVAM IGUALDADE NA POLÍTICA 

 

55% acham que lista de candidaturas deveria ter número igual de 
mulheres e homens 
 
 
Pergunta: Pensando que “as mulheres são, hoje, mais da metade da população brasileira”, 
gostaria que você me falasse se concorda ou discorda com as seguintes frases que eu vou ler: 
 

Grau de concordância com algumas frases

(%)

55

55

24

23

8

9

4

4

6

8

1

1

A lista de candidaturas dos partidos políticos deveria
ter metade de homens e metade de mulheres

Deveria ser obrigatório que as câmaras de
vereadores, assembléias legislativas estaduais e o
Congresso Nacional tivessem metade de homens e

metade de mulheres

Concorda totalmente Concorda em parte Nem concorda, nem discorda (Esp.)

Discorda em parte Discorda totalmente Não sabe

Base: Amostra (2002)

(Uma opção por frase)
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Maioria crê que haverá mais mulheres eleitas em 20 anos 

No horizonte futuro, todos os segmentos da amostra acreditam na possibilidade de que haverá 

mais mulheres no poder. A percepção de maior crescimento em 20 anos é para todos os cargos, 

sendo maior para prefeita (85%) e menor para presidente (68%). 

 

 

Pergunta: Pensando a longo prazo, daqui a 20 anos, por exemplo, você acha que o número de 

mulheres eleitas aos diversos cargos eletivos será muito maior, maior, igual, menor ou muito 

menor do que atualmente? 

 

32

53

3 2
11

Muito maior
Maior
Igual
Menor
Muito menor
Não sabe / Não respondeu

(%)

Base: Amostra (2002)

Expectativa sobre o número de mulheres 
eleitas nos próximos 20 anos

(Uma opção)
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80% defendem leis para promover igualdade política 

Oito em cada dez entrevistados defendem a adoção de leis que reduzam as desigualdades entre 

os sexos no cenário político. As mulheres entrevistadas são mais favoráveis a esse recurso, 83%, 

contra 76% dos homens.  

 
 
 
Pergunta: Na sua opinião deveriam ser adotadas medidas legislativas para alcançar igualdade 
política entre homens e mulheres? 
 

80

13
6

Sim, devem existir

Não devem existir

Não sabe/ Não respondeu

Base: Amostra (2002)

(%)

Opinião sobre a adoção de medidas 
legislativas para igualdade na política

(Uma opção)

 

 

 

Esta grande expectativa e o desejo da maioria da sociedade contrastam com a ausência de 

iniciativas por parte de instâncias de governo no sentido de promover medidas que garantam 

maior equilíbrio na participação política entre homens e mulheres. 
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POLÍTICA DE COTAS PARA MULHERES AINDA É POUCO 

CONHECIDA 

 

Pesquisa mostra que é preciso divulgar mais lei de cotas 

Apesar da demanda por maior participação das mulheres na esfera política, a legislação de cotas 

que garante uma participação mínima de 30% de mulheres nas listas de candidatos por partidos, 

é conhecida por apenas 24% dos brasileiros. As mulheres conhecem ainda menos (20%) do 

que os homens (28%). No Nordeste, a taxa de conhecimento cai para 19%. 

 

Pergunta: Você sabia ou já tinha ouvido falar que existe uma política de cotas que prevê que os 

partidos políticos brasileiros devem ter 30% de suas vagas para cada cargo eletivo preenchidos 

por candidatas mulheres? 

Conhecimento da política de cotas dos 
partidos políticos

(Uma opção)

24

72

4

Sabia/Já tinha ouvido falar

Não sabia

Não sabe/ Não respondeu

Base: Amostra (2002)

(%)

 

 

Esses dados evidenciam a necessidade de uma maior divulgação da lei, até para garantir sua 

efetiva aplicação pelos partidos políticos. Isso é confirmado pela pesquisa, que mostrou que os 

entrevistados que tinham conhecimento prévio da política de cotas são mais favoráveis (83%) do 

que aqueles que tomaram conhecimento sobre a lei no momento da entrevista (75%). 
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Informados sobre lei de cotas, 3 em 4 brasileiros são 

favoráveis 

 

 
Pergunta: Você é a favor ou contra essa política de cotas que prevê que os partidos políticos 
brasileiros devem ter 30% de cada um dos cargos eletivos preenchidos por candidatas mulheres? 

Posição em relação à política de cotas para 
os partidos políticos

(Uma opção)

75

17

8

É a favor

É contra

Não sabe/ Não respondeu

Base: Amostra (2002)

(%)

 

 

Há pouca diferença entre a opinião de homens (74%) e mulheres (76%), mas a variação por porte 

de município chega a ser significativa: 84% dos que moram em municípios de até 20 mil 

habitantes disseram ser favoráveis, contra 75% dos entrevistados em cidades de porte médio 

(entre 20 mil a 100 mil habitantes), e apenas 72% dos que residem em centros com mais de 100 

mil moradores. 

A grande aprovação à política de cotas confirma as respostas encontradas em outras perguntas 

da pesquisa, referentes ao apoio da população a uma maior participação das mulheres na esfera 

política, e reforça a percepção de que atualmente os processos políticos e eleitorais discriminam 

as mulheres nesse campo. 
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Partidos que não cumprem lei de cotas devem ser punidos 

Do universo de entrevistados, 86% concordam “total” ou “em parte” com a frase segundo a qual 

“os partidos que não cumprem com as cotas previstas nas leis eleitorais deveriam ser punidos”.  

No Nordeste e no Sudeste, a porcentagem dos que “concordam totalmente” chega a 70%.  

 
 
Pergunta: Eu vou ler agora duas frases que podem ser consideradas como medidas para 
alcançar a igualdade política entre homens e mulheres e, gostaria que você me dissesse se 
concorda ou discorda com cada uma delas: 
 

Grau de concordância com medidas para exigir 
igualdade política entre homens e mulheres

(%)

67

62

19

22

6

7

2

2

4

4

3

2

Os partidos que não
cumprem com as cotas

previstas nas leis
eleitorais deveriam ser

punidos

O Governo deveria
promover políticas

orientadas a incentivar
maior participação dos
homens nos cuidados
da casa e dos filhos

Concorda totalmente Concorda em parte Nem concorda/ nem discorda

Discorda em parte Discorda totalmente Não sabe/ não respondeu

Base: Amostra (2002)  

 

 

Tempo esperado para que lei defina cota de 50% de mulheres 

Metade dos entrevistados espera que as cotas cheguem a 50% de mulheres em cinco anos, 

enquanto 27% acreditam que essa medida só virá no médio prazo, entre 10 e 20 anos. O 

Nordeste é a região que mais crê nessa mudança no curto prazo (58%), enquanto no Sul o índice 

cai para 46%. Uma pequena parcela (8%) é contra qualquer mudança, independentemente do 

prazo. 
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Pergunta: Vou ler algumas possíveis mudanças e você me diz se acha que elas devem ou não 
ocorrer. (CASO SIM)Me diga se essa mudança deve ocorrer a curto prazo, a médio prazo, a longo 
prazo ou se não se deve fixar prazos para elas: 
 

Tempo adequado para possíveis mudanças para 
igualdade entre homens e mulheres

(Uma opção)
(%)

50

54

18

17

9

9

10

9

8

6

4

4

Leis eleitorais que estabeleçam que as cotas a
cargos eletivos cheguem a 50% de mulheres

Mudanças nas estruturas e estatutos dos
partidos para garantir a representação igualitária

das mulheres

Curto prazo (5 anos) Médio prazo (10 anos Longo prazo (20 anos)

Não se deve fixar prazos Não deve ocorrer mudança Não sabe/ não respondeu

Base: Amostra (2002)  

 

 

 

 

HONESTIDADE E COMPETÊNCIA PAUTAM ESCOLHA DO ELEITOR 

 

Estas são as características que os entrevistados mais levam em consideração quando se trata de 

eleger alguém para qualquer cargo público. Entre 69% e 71% das pessoas ouvidas citaram a 

honestidade como quesito principal quando votam. Em seguida vem a competência, apontada por 

um grupo que vai de 59% a 62%, independentemente do cargo. Em todas as características 

sugeridas, o entrevistado podia escolher respostas múltiplas. 
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Pergunta: Quais destas características levam você a escolher um(a) candidato(a) a cada um dos 
seguintes cargos 
 

(%)

45464747• Compromisso

60596259• Competência

69687169• Honestidade

6666• Propaganda

9998• Partido político que candidato representa

99109• Escolaridade

14141813• Autoridade

35343933• Capacidade/ Experiência administrativa

Estaduais

3

2

1

1

3

Deputado 
Federal

3

2

1

-

3

Senador

Base: Amostra (2002)

21• Não sabe / Não respondeu

22• Nenhuma dessas (Esp.)

11• Sexo

11• Cor/ Raça

43• Origem Social

Governador
Deputado 
Estadual

Característica para escolha de um candidato
(Várias opções por cargo)

 

 

 

 

Sexo e raça são características consideradas por apenas 1% 

 

Reforçando os resultados gerais da pesquisa, apenas 1% disse levar em consideração 

características como o sexo e a cor/raça na hora de votar, e isso para todos os cargos. O 

resultado levanta a tese de que não haveria preconceito racial e nem sexual na escolha de 

candidatos. 
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VOTO ABERTO PARA MULHERES E NEGROS 

9 em cada 10 brasileiros afirmam que votariam em mulheres 

Pergunta: Você votaria em uma mulher / em mulher negra / homem negro?  

 

Possibilidade de votar em (respostas múltiplas %): 
 

  mulher homem negro mulher negra 
Votaria 94 98 97 
        
  base: amostra total 2002 

 

Em respostas múltiplas, 59% dos entrevistados declararam que a possibilidade de voto em 

mulheres não tem restrições, votariam para qualquer cargo. 

Dentre os que selecionaram cargos, o de prefeita é o mais indicado (26%), seguido pelo de 

vereadora (16%), presidente (14%) e governadora (14%). 

 

Pergunta: Você votaria em uma mulher? (CASO SIM) Para qual ou quais cargos você votaria em 

uma mulher? 

Intenção de voto em mulheres
(Várias opções)

(%)
26

16

14

14

10

8

7

41

18

3

1

Prefeita

Vereadora

Governadora

Presidente

Deputada Estadual

Senadora

Deputada Federal

Todos (Esp.)

Qualquer cargo (Esp.)

Não votaria em uma mulher

Não sabe/ não respondeu

Base: Amostra (2002)  
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Intenção de voto em negros é ainda maior 

Quando o aspecto racial está envolvido, 77% indicam que votariam em um homem negro e 

75% em uma mulher negra para qualquer cargo. 

O impacto da eleição de um presidente negro nos Estados Unidos pode ter afetado as respostas 

dos brasileiros. De qualquer forma, a pesquisa revela que a predisposição em votar em 

candidatos negros para qualquer cargo é maior do que em votar, genericamente, em mulheres.  

 
 
 
Pergunta: E você votaria em um homem negro?(CASO SIM) Para qual ou quais cargos você 
votaria em um homem negro? 
Pergunta: E você votaria em uma mulher negra?(CASO SIM) Para qual ou quais cargos você 
votaria em uma mulher negra?  
 

Intenção de voto em homens e mulheres negros
(Várias opções)

76• Deputado(a) Estadual

97• Vereador(a)

99• Governador(a)

1012• Presidente

1414• Prefeito(a)

Base: Amostra (2002)

32• Não votaria em um homem negro

2525• Qualquer cargo (Esp.)

5052• Todos (Esp.)

54• Senador(a)

64• Deputado(a) Federal

Mulher 
Negra

Homem 
Negro
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SOCIEDADE ESPERA OUTRAS LEIS QUE PROMOVAM IGUALDADE 

NO CURTO PRAZO 

 
Nas cinco ações de governo relacionadas pelos pesquisadores, para que homens e mulheres 

tenham responsabilidades iguais na vida familiar e no trabalho, entre 50% e 62% dos 

entrevistados disseram acreditar que elas ocorram em curto prazo (em até cinco anos). As leis 

citadas tratam da não discriminação no trabalho, a guarda compartilhada dos filhos, serviços e 

instalações de cuidados como creches, ampliação da licença paternidade e leis que inibam a 

prática das horas-extras para homens e mulheres com responsabilidades familiares. Nessa 

ordem, entre 17% e 19% disseram que as mudanças devem ocorrer no longo prazo (20 anos) ou 

que não se deve fixar prazos.  

 
 
 
Pergunta: Agora, vou ler algumas alternativas de ações que os governos podem tomar para que 
homens e mulheres tenham responsabilidades iguais na vida familiar e no trabalho e você me diz 
se acha que elas devem ou não ocorrer. (CASO SIM) Me diga se essa mudança deve ocorrer a 
curto prazo, a longo prazo ou se não se deve fixar prazos para elas: 
 

(%)

59

55

58

50

62

13

15

16

15

13

7

8

9

8

7

10

10

9

11

10

7

9

4

11

3

3

4

4

4

4

Lei de guarda compartilhada dos filhos

Ampliação da licença paternidade

Garantia de serviços e instalações de cuidados à
infância, como creches, por exemplo, para homens

pais

Leis que inibam a prática das horas-extras para
homens e mulheres com responsabilidades

familiares

Leis que garantam a não-discriminação de
mulheres com responsabilidades familiares no

mercado de trabalho

Curto prazo (5 anos)
Médio prazo (10 anos
Longo prazo (20 anos)
Não se deve fixar prazos
Não deve ocorrer mudança
Não sabe/ não respondeu

Base: Amostra (2002)

Tempo adequado para possíveis mudanças para 
igualdade entre homens e mulheres

(Uma opção)
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