
Para 74%, homossexualidade deve ser aceita
pela sociedade, mostra Datafolha
Maioria dos eleitores de Bolsonaro e de Haddad pensa que a homossexualidade deve ser aceita
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SÃO PAULO Para 74% dos brasileiros, a homossexualidade deve ser aceita por toda a sociedade, mostra pesquisa

Datafolha divulgada neste sábado (27). Outros 18% pensam que a homossexualidade deve ser desencorajada por

toda a sociedade. Há ainda 8% que não opinaram sobre o tema. 

A maioria dos eleitores de Jair Bolsonaro (PSL), segundo o instituto, pensa que a homossexualidade deve ser

aceita: 67% dos eleitores de Bolsonaro a homossexualidade deve ser aceita e para 25%, desencorajada. Entre

eleitores de Haddad, esses índices são, respectivamente, de 83% e 10%.

Um dos temas discutidos nesta campanha foi a questão do "kit gay" ---como Bolsonaro apelidou o projeto Escola

contra a Homofobia, (https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/10/saiba-como-surgiu-o-termo-ideologia-de-genero.shtml) que Haddad tentou

implementar em sua gestão no Ministério da Educação. O material não chegou a ser distribuído nas escolas,

mas o capitão reformado mostrou um exemplar de um livro que integraria o projeto em entrevista ao Jornal

Nacional (https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/livro-exibido-por-bolsonaro-nunca-foi-adotado-pelo-mec-diz-editora.shtml).

Grupos de WhatsApp de apoio ao candidato do PSL e contrários ao petista compartilharam informações falsas

sobre o "kit gay".

Os mais jovens (84%), segundo a pesquisa, têm mais aceitação à ideia de que a homossexualidade deve ser

aceita por todos, assim como os mais escolarizados (82%), mais ricos (82%) e católicos (80%). 

Esse índice de aceitação fica abaixo da média entre os mais velhos (64%), menos escolarizados (67%), na região

Norte (65%) e entre evangélicos (57%, ante 33% que acreditam que deve ser desencorajada). 

A sondagem do Datafolha é um levantamento por amostragem estratificada por sexo e idade com sorteio

aleatório dos entrevistados. Foram entrevistados 9.173 eleitores, com 16 anos ou mais, em 341 municípios do

país nos dias 24 e 25 de outubro de 2018. 

A margem de erro máxima é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A

pesquisa foi contratada pela Folha e pela TV Globo e está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o
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número BR-05743/2018.
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