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MAIS MULHERES NA POLÍTICA
Pesquisa Ibope / Instituto Patrícia Galvão

73%
defendem

punição ao partido
que deixar de apresentar lista de 

candidatos com 50% de homens e 
50% de mulheres.

71%
dos entrevistados consideram a

reforma política
muito importante/

importante
para garantir 50% de homens e
50% de mulheres nas listas de

candidaturas dos partidos.

74%
dos entrevistados

acreditam que só há democracia
de fato com a presença de mais mulheres nos 

espaços de poder e de tomada de decisão.

As mulheres se destacam
entre os que concordam tanto com a garantia

legal à ampliação da

participação feminina no Legislativo

(82% versus 69% dos homens)
quanto com a ampliação do acesso das

mulheres dentro dos partidos

(82% versus 72% dos homens).

78% concordam
que os partidos deveriam
apresentar uma  lista de

candidatos composta por

metade de homens e
metade de mulheres. 

Principais Resultados
8 em cada 10

entrevistados consideram que,
sendo as mulheres hoje mais da metade

da população,  deveria ser

obrigatória a participação
de metade de mulheres

e metade de homens nas Câmaras de
Vereadores, Assembleias Legislativas
Estaduais e no Congresso Nacional.
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DADOS TéCNICOS DA PESqUISA

Pesquisa quantitativa, com 
aplicação de questionário 
estruturado através de
entrevistas pessoais. 

Metodologia

ObjetivO
Levantar a opinião dos bra-
sileiros sobre a presença das 
mulheres na política do país. 

LOcaL da pesquisa Brasil.

universO Homens e mulheres com 16 
anos ou mais. 

dimensiOnamentO 2.002 entrevistas.

períOdO de campO 11 a 15 de abril de 2013.

margem de errO

O intervalo de confiança é de 
95% e a margem de erro máxi-
ma é de 2 pontos percentuais 
para mais ou para menos so-
bre os resultados encontrados 
no total da amostra. 

PESQUISA>
mais MULHERES na política
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Perfil da amostra (em %)

Renda Familiar Região

Condição de Município Porte de Município (no habitantes)

Base: Amostra (2002)

Perfil da amostra (em %)

Sexo Idade

Escolaridade Classe Social

Base: Amostra (2002)
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Maioria apoia a reforma política
para garantir maior participação das mulheres

Os resultados da Pesquisa Ibope/Instituto Patrícia Galvão indicam, de forma contundente, a demanda da socieda-
de brasileira pelo fortalecimento e ampliação da participação das mulheres nos espaços de poder e decisão política. 

Essa demanda dos entrevistados é consistente com a percepção da necessidade de maior espaço para atua-
ção das mulheres na esfera política, e esta participação é percebida por 74% dos entrevistados como um atributo 
inerente ao sistema democrático. É importante observar que este levantamento foi realizado antes das manifes-
tações que vêm ocorrendo em várias cidades do país e que incluem a reforma política entre suas reivindicações.

As mulheres são mais enfáticas do que os homens nesta questão: 80% das mulheres concordam totalmente ou em 
parte que a participação feminina fortalece a democracia, enquanto 69% dos homens assumem a mesma posição.

Eu vou ler uma frase e
gostaria que você me dissesse
se concorda ou discorda:

?

Fonte: Pesquisa Ibope / Instituto Patrícia Galvão (2013). Base: amostra (2.002).

%

%
%

%

71% consideram a reforma política
muito importante/importante para garantir 50% de homens 
e 50% de mulheres nas listas de candidatos dos partidos

Apesar de, no momento da pesquisa, a agenda de reforma política não estar entre as prioridades do Executivo 
e do Legislativo, a maioria de brasileiros e brasileiras já viam nela a possibilidade de assegurar o fortalecimento do 
sistema democrático brasileiro por meio da garantia de maior participação das mulheres na definição da vida do país.

Hoje, a lei eleitoral determina que os 
partidos destinem pelo menos 30% 
das candidaturas a cada um dos se-
xos. Um dos projetos discutidos na re-
forma da Lei Eleitoral propõe que cada 
partido apresente lista de candidatos 
composta por metade de homens e 
metade de mulheres. Na sua opinião, 
a aprovação deste projeto de lei que 
garante 50% de mulheres e 50% de 
homens nas listas de candidatos dos 
partidos é: 

?

Só há democracia 
de verdade com a 
presença de mais 
mulheres  ocupando 
os cargos de poder e 
de tomada de decisão 
do país.

Fonte: Pesquisa Ibope / Instituto Patrícia 
Galvão (2013). Base: amostra (2.002).



mais MULHERES na política 13

8 em cada 10 entrevistados consideram que as mulheres, 
sendo hoje mais da metade da população,
deveriam ter acesso a metade dos cargos no Legislativo

Eu vou ler uma frase e 
gostaria que você me 
dissesse se concorda 
ou discorda: 

? 80% consideram que as leis deveriam mudar para garantir que haja o mesmo 
número de mulheres e homens em todos os cargos políticos eletivos. 

Essa visão perpassa praticamente todos os segmentos pesquisados, um dado 
que reforça a tendência de engajamento da sociedade brasileira no que se refere à 
demanda por mais espaço político para as mulheres.

Fonte: Pesquisa Ibope / Instituto Patrícia 
Galvão (2013). Base: amostra (2.002).

%

% %

%

As leis brasileiras 
deveriam mudar para 
garantir que haja o 
mesmo número de 
mulheres e homens 
em todos os cargos 
políticos, tais como 
deputado, vereador e 
senador.

Mais uma vez, as mulheres são 
a maioria mais enfática (85%) ao 
concordar com a necessidade de 
mudanças na legislação em prol 
da distribuição equânime dos 
cargos políticos entre os sexos, 
enquanto os homens são 74%. 

Eu vou ler algumas frases e gostaria 
que você me dissesse se concorda ou 
discorda de cada uma delas: A) Só há 
democracia de fato com a presença 
de mais mulheres nos espaços de po-
der e de tomada de decisão. B) As 
leis brasileiras deveriam mudar para 
garantir que haja o mesmo número 
de mulheres e homens em todos os 
cargos políticos, tais como deputado, 
vereador e senador.

?

Fonte: Pesquisa Ibope / Instituto Patrícia 
Galvão (2013). Base: amostra (2.002).

Concorda totalmente / em parte
Sexo (%)

Participação Política das Mulheres 
e Democracia 

Concorda totalmente / em parte
Sexo (%)

Mudança nas Leis 
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Mais que os homens,
as mulheres consideram importante um projeto que garanta 
50% de cada sexo na lista de candidatos dos partidos

Hoje, a lei eleitoral determina que os partidos destinem pelo menos 30% das candidaturas a 
cada um dos sexos. Um dos projetos discutidos na reforma da Lei Eleitoral propõe que cada 
partido apresente lista de candidatos composta por metade de homens e metade de mulheres. 
Na sua opinião, a aprovação deste projeto de lei que garante 50% de mulheres e 50% de 
homens nas listas de candidatos dos partidos é: 

?

Fonte: Pesquisa Ibope / Instituto Patrícia 
Galvão (2013). Base: amostra (2.002).

Muito importante / Importante  %)

Aprovação do projeto que garante metade de homens e
metade de mulheres nas listas de candidatos dos partidos

Maioria expressiva entende que a Lei deve mudar
para garantir a igualdade entre homens e mulheres
em cargos políticos

76% entendem que a ampliação do acesso das mulheres aos espaços de poder deveria ter garantia legal, tanto no 
que se refere a cargos políticos nas diversas esferas do Poder Legislativo quanto dentro dos partidos políticos.

Pensando que “as mulheres são, hoje, mais da 
metade da população brasileira”, gostaria que 
você falasse se concorda ou discorda das se-
guintes frases: 

?

Fonte: Pesquisa Ibope / Instituto Patrícia 
Galvão (2013). Base: amostra (2.002).

Deveria ser obrigatório que as Câmaras de
Vereadores, Assembleias Legislativas estaduais
e o Congresso Nacional tivessem metade de
homens e metade de mulheres.

Os partidos deveriam ter metade de candidatos 
homens e metade de candidatas mulheres.

De acordo com a pesquisa, 
76% das mulheres afirmam ser 
muito importante / importante 
que a reforma da política garan-
ta 50% de mulheres e 50% de 
homens nas listas de candidatos 
dos partidos. Os homens se po-
sicionam favoravelmente diante 
da questão, mas com percentual 
menor (64%).

Pode-se dizer que o eleitorado 
feminino, mais do que o mascu-
lino, está colocando em pauta a 
questão da reforma política para 
garantir a ampliação do espaço 
de atuação das mulheres na esfe-
ra política. 

Outro segmento bastante en-
fático é o de moradores da região 
Nordeste (82%), como indica o 
quadro a seguir.
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As mulheres se destacam entre 
os entrevistados que concordam 
tanto com a garantia legal à am-
pliação da participação feminina 
no Legislativo quanto com a am-
pliação do acesso das mulheres 
no interior dos partidos.

Apesar de o nível de aceita-
ção de tais ideias ser bastante 
homogêneo entre os segmentos 
pesquisados, observa-se que a 
aceitação diminui entre entrevis-
tados da classe socioeconômica 
A/B e com nível de escolaridade 
superior. 

Fonte: Pesquisa Ibope / Instituto Patrícia 
Galvão (2013). Base: amostra (2.002).

Fonte: Pesquisa Ibope / Instituto Patrícia 
Galvão (2013). Base: amostra (2.002).

Concorda totalmente / Em parte (%)

Participação obrigatória de
metade de homens e metade

de mulheres no Legislativo
Concorda totalmente / Em parte (%)

Partidos deveriam ter candidaturas
de homens e mulheres na

mesma proporção
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73% defendem punição ao partido que não apresentar lista de 
candidatos com 50% de homens e 50% de mulheres

A pesquisa aponta que os brasileiros se mostram favoráveis a medidas igualitárias: 78% dos entrevistados concor-
dam com a obrigatoriedade de os partidos políticos apresentarem lista equânime e 73% com a punição aos partidos 
que fugirem à regra.

Fonte: Pesquisa Ibope / Instituto Patrícia 
Galvão (2013). Base: amostra (2.002).

A reforma da lei eleitoral deveria propor aos
partidos a apresentação para as eleições de uma 
lista de candidatos composta por metade  homens 
e metade de mulheres.

A reforma da lei eleitoral deveria estabelecer
uma punição ao partido que deixar de apresentar 
lista de candidatos com 50%  de homens e
50%  de mulheres.

O Congresso Nacional está debatendo a reforma na Lei Eleitoral, sendo um dos assuntos discu-
tidos a revisão do percentual de candidaturas de mulheres nas eleições. Pensando nisso, vou ler 
algumas frases e gostaria que você dissesse se concorda ou discorda de cada uma delas: 

?

No quadro político atual

é possível observar que a eleição da primeira
presidente mulher do Brasil, em 2010,

e a composição de uma equipe de governo
com várias mulheres em posições

estratégicas já refletem a maneira como os
brasileiros se posicionam diante da questão da
representatividade das mulheres na política.

No entanto, os eleitores cobram reformas legais
que permitam que essa maior participação no Poder 

Executivo seja replicada no Legislativo.
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Fonte: Pesquisa Ibope / Instituto Patrícia 
Galvão (2013). Base: amostra (2.002).

Concorda totalmente / Em parte (%)

Punição aos Partidos

Fonte: Pesquisa Ibope / Instituto Patrícia 
Galvão (2013). Base: amostra (2.002).

Seguindo a tendência já 
observada, os segmentos que 
demonstram maior apoio às 
medidas propostas pela Refor-
ma Política são o de mulheres 
e o de moradores da região 
Nordeste, em oposição aos 
entrevistados de maior escola-
ridade e nível socioeconômico.

Concorda totalmente / Em parte (%)

Apresentação de Lista
de Candidaturas Equânime

Fonte: Pesquisa Ibope / Instituto Patrícia 
Galvão (2013). Base: amostra (2.002).
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Brasil em 121º lugar*
no ranking de igualdade entre homens e mulheres na política
• Câmara Federal*: dos 513 deputados federais, apenas 44 são mulheres (8,6% do total).
• Senado*: dos 81 senadores, 13 são mulheres (16%).
• Prefeituras: as mulheres são menos de 10% das prefeitas.
• Câmaras Municipais: mulheres são cerca de 12% dos vereadores.

* Dados da IPU (Inter-Parliamentary Union); situação em 01/04/2013; no ranking de 189 nações, o Brasil está atrás de países como o Iraque e o 
Afeganistão.

Aumento tímido no âmbito municipal:
150 anos para atingir paridade
• De 1992 a 2012 o avanço da participação feminina foi, em mé-
dia, de 1% no número total de eleitas a cada pleito municipal. 
• Segundo o demógrafo José Eustáquio Diniz Alves (ENCE/
IBGE), neste ritmo a paridade entre os sexos nos espaços muni-
cipais de poder vai demorar 150 anos no Brasil.

Baixa representação política das mulheres brasileiras
está na contramão do protagonismo feminino
• As mulheres brasileiras possuem nível de escolaridade maior do que o dos homens e também uma maior 
expectativa de vida.
• No mercado laboral, as mulheres representam 44% da força de trabalho no país.
• Com mais de 11 anos de estudo, as mulheres são maioria da População Economicamente Ativa (PEA).



Realização Apoio


