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Resumo 

 
 

No ano de 2010 a população brasileira elegeu uma mulher para o cargo de presidente 

do Brasil. Apesar desse fato, dados apresentados por diferentes organizações internacionais 

denunciam um quadro de sub-representação feminina. Algumas tentativas de explicação têm 

sido propostas, mas parece existir um consenso sobre a natureza multicausal do fenômeno, 

que  envolveria  fatores  estruturais,  institucionais  e  culturais.  O  presente  artigo  pretende 

analisar uma dimensão do problema que se situa na interface entre as instituições e a cultura 

política dos cidadãos, focalizando os sentimentos partilhados pelos indivíduos em relação aos 

partidos políticos mais relevantes no cenário nacional e a sua associação com disposições 

favoráveis  ao  voto  em  mulheres.  Mais  especificamente,  analisa  as  relações  entre  os 

sentimentos relativos aos partidos PT e PSDB, e atitudes dos brasileiros a respeito do papel 

da mulher na política, usando para tanto os dados coletados pelo ESEB, na terceira onda de 

pesquisa pós-eleitoral, efetivada em 2010. 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVES:  Sub-representação  feminina;  Cultura  política,  Partidos  políticos, 

Gênero no Brasil; Sentimentos partidários; PT e PSDB. 
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Introdução 
 
 

Os trabalhos no campo da Ciência Política que se ocupam do estudo da relação entre 

gênero,  comportamento  eleitoral  e  crenças  políticas  alertam  sobre  o  problema  da  baixa 

representação política das mulheres em cargos eletivos, principalmente, de primeiro escalão. 

Dados do PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que mensuram o 

nível de igualdade de gênero de diversas nações, colocam o Brasil em 127º lugar dentre 138 

países, no que se refere ao número de mulheres ocupantes de cadeiras no parlamento. 
 

Inglehart e Norris (2003), ao desenvolverem um estudo comparativo com dados de 

mais de 70  nações, identificaram como uma das causas da sub-representação feminina os 

baixos níveis de desenvolvimento econômico. Assim, Finlândia, Suécia e Alemanha figuram 

nas três primeiras posições no ranking dos países que apresentam maior igualdade de gênero, 

segundo dados analisados pelos dois autores  extraídos do Word Values Survey – WVS, de 

1995-2001. Os referidos autores também identificaram que sociedades agrárias tem menor 

equidade entre gêneros que nações industriais. Estas, por sua vez, são mais desiguais, sob essa 

perspectiva, que nações consideradas pós-industriais (p. 34). 
 

Todavia,  níveis  de  desenvolvimento  econômico  e  industrial  não  dão  conta  da 

explicação dos níveis de igualdade de gênero. Em seus trabalhos, Amarthya Sen define outros 

fatores relevantes para o entendimento referente ao alcance do desenvolvimento econômico 

sobre a população. Conforme aponta o autor, estes não coincidem, necessariamente, com os 

níveis de desenvolvimento humano. Nas palavras do mesmo, “economic growth can influence 

these  conditions,  but  even  in  a  affluent  nations  these  can  still  many  pockets  of  social 

inequality and inadequate safety nets” (p.35). 
 

Perante o exposto acima, cabe à apresentação de alguns dados sobre o percentual de 

cadeiras   ocupadas  por  mulheres  nos  parlamentos  ao  redor  do  mundo.  Estes  números 

corroboram  a  ideia  de  que  o  fenômeno  da  sub-representação  feminina  é  multicausal, 

envolvendo barreiras estruturais, institucionais e culturais. Os dados da pesquisa comparada 

feita por Inglehart e Norris (2003) mostram que países como Moçambique, África do Sul e 

Venezuela possuem índices mais altos de representação feminina em cargos eletivos do que 

os Estados Unidos, França e Japão. Os três primeiros se encontram em (9º)  nono, (10º) 

décimo e (11º) décimo primeiro, respectivamente, enquanto as três últimas nações, com altos 

níveis  de desenvolvimento econômico, estão em (15º) décimo quinto, (59º) quinquagésimo 

nono e (94º) nonagésimo quarto lugares. 
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Em 1996, o Brasil instituiu, em sua legislação, a política de cota para mulheres dentro 

dos partidos, a  fim de propiciar a inclusão feminina nas instâncias de decisão. Apesar do 

aumento do número de candidatas concorrendo aos cargos, não houve um ganho significativo 

dentre as candidatas eleitas. Araújo (2001), ao analisar o percentual da candidatura feminina 

antes  (1990)  e  após  (1998)  a  instituição  das  cotas,  percebeu  um  aumento  considerado 

significativo no número de mulheres que se candidataram a algum cargo eletivo no Brasil – 

de 6,15% para 10,35%. No entanto, tal aumento não se refletiu no número de candidatas 

eleitas. Conforme salienta Ribeiro (2011), a questão da implantação de cotas para candidatas 

mulheres dentro do  partido é ponto polêmico, porém há certo consenso na idéia de que a 

baixa representação feminina se constitui um obstáculo para a consolidação da democracia, 

pois a inclusividade de minorias sub-representadas na política reflete seu grau de agregação às 

demais esferas da sociedade. 
 

Diversos  são  os  fatores  institucionais  que  influenciam  a  eleição  de  mulheres  em 

cargos, dentre eles, o tipo de sistema de representação. Na literatura, faz-se a distinção de três 

tipos específicos. Segundo  Araújo (2001), há os sistemas de representação majotirária, no 

qual se exige a maioria absoluta dos votos  para a eleição. Neste sistema, a ascensão das 

mulheres aos cargos disputados é tida como mais complicada. Há, também, o sistema distrital 

misto, que é igualmente desfavorável à eleição de mulheres. E, finalmente, o  sistema mais 

adequado para o êxito das candidatas mulheres, seria o sistema proporcional, adotado nas 

eleições de cargos do poder legislativo no Brasil. 
 

Hoje,em nosso país, ocorre um evento que, visto de forma isolada, contrapõe-se às 

análises  dos  especialistas  das  relações  entre  gênero  e  política.  Dentre  os  candidatos  à 

Presidência da República no ano de 2010, duas foram mulheres: Marina Silva, candidata do 

Partido Verde (PV), e Dilma Rousseff, que concorreu pelo Partido dos Trabalhadores (PT). 

Destas,  a  última  se  elegeu  Presidente  da  República.  Esse  evento  de  enorme  relevância, 

todavia, não pode esconder uma realidade que continua bastante desigual  no  cenário da 

representação nacional tomado na sua totalidade. 
 

Desta forma, para tentar contribuir para a identificação  dos possíveis  fatores que 

influenciam as  disposições favoráveis e contrárias ao  voto em  mulheres, propomos uma 

pesquisa que se situa na interface  entre os estudos de cultura política e de comportamento 

eleitoral.  Procuramos  verificar  em  que  medida  os  sentimentos  patrtidários  positivos  em 

relação aos dois partidos mais expressivos nacionalmente (PT e PSDB) estão relacionados a 

disposições favoráveis à igualdade de gênero no campo político. 
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Tal  escolha  se  deve  à  evidente  expressividade  dessas  duas  legendas  no  cenário 

nacional e também pela trajetória de oposição que ambos os partidos tiveram, um em relação 

ao outro, ao longo da história política nacional, apesar das reconfigurações e adaptações de 

ambos perante a conjuntura nacional. 
 

PT  e  PSDB  surgiram  nacionalmente  após  a  abertura  partidária,  aprovada  pelo 

congresso  nacional  em  1979,  no  período  conhecido  como  “pluripartidarismo  moderado”. 

Segundo Kinzo (1980, apud  AVELAR e CINTRA, 2007), tratava-se de uma estratégia da 

equipe de Figueiredo para rearranjar facções que não se encaixavam nos moldes do sistema 

político do MDB e da Arena. 
 

O Partido dos Trabalhadores surgiu em 1980, segundo Fleischer (2007, p.312), como 

“um  partido  “obreiro”  nos  moldes  do  PSOE  espanhol,  com  base  no  novo  sindicalismo 

emergente nas regiões Sudeste e Sul [...] liderado por Luiz Inácio (Lula) da Silva”. 
 

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), por sua vez, surgiu na arena 

política em 1988. Formado por dissidentes do Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

(PMDB) descontentes com os rumos que o PMDB vinha tomando na Assembléia Nacional 

constituínte, vinculado ao Bloco Conservador, o chamado “Centrão” (FLEISCHER, 2007). 
 

Na pesquisa realizada as relações políticas dentro dos partidos foram entendidas como 

passíveis da  criação de sociabilidade entre seus militantes e simpatizantes. Hilário (2006), 

refletindo sobre as formulações de Duverger comenta: 
 

A intenção do conceito de cultura política é conhecer as crenças, os 
compromissos de um partido, formado por um grupo que possui interesses e 
ideiais   “comuns”,  assim  como  perceber  o  seu  papel  no  processo  de 
socialização, reconhecimento de novas formas de sociabilidade e a formação 
de uma nova consciência (HILÁRIO, 2006, p.151). 

 

O estudo realizado ultrapassa as explicações referentes à criação de significados de 

dentro de uma unidade partidária específica para verificar se o eleitorado e simpatizantes de 

determinados  partidos,  composto  por  um  universo  maior  do  que  o  número  de  filiados, 

coadunam com a ideia de elegerem mulheres em cargos políticos. 
 
 
 
Espaço público e. Espaço privado: explicação feminista sobre a sub-representação 

 
 

O  movimento  feminista  há  anos  vem  construindo  trabalhos  científicos  sobre  a 

opressão das mulheres, sobre a limitação do seu trabalho, sobre seus problemas com relação à 

identidade, seu papel social,  sobre seu “silêncio histórico” (BONNICI, 2007). A discussão 
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sobre gênero e sobre a exclusão da mulher no espaço público cada vez vem ganhando mais 

espaço neste meio acadêmico, principalmente em ciências sociais. 
 

Uma  das  principais  indagações  acerca  do  tema  é  porque  a  mulher  encontra 

dificuldades de inserir-se neste meio, o que a impede de participar do espaço público? 
 

A exclusão das mulheres no processo de construção da cidadania e, 
consequentemente,  das  esferas  públicas  que  organizavam a  vida  política 
ocidental,  é  um  fato  histórico,  marcando  a  construção  das  democracias 
modernas,  e  definindo  os  lugares  públicos  como  lugares  naturalmente 
masculinos (Perrot, 1999; Pateman, 1993 apaud LAPA, Priscila, 2005). 

 
A dicotomia existente entre o “público-privado” é a principal explicação dada pela 

teoria feminista sobre o tema. Iris Marion Young (1987) e Carole Pateman (1996) ponderam 

em  seus  trabalhos  sobre  esta   dicotomia,  determinando  características  de  cada  campo 

específico. Segundo estas autoras, o espaço público é um espaço da imparcialidade, da razão, 

da cultura, devendo este ser ocupado e dominado apenas pelos  homens; em contraste há o 

espaço privado ou doméstico, um espaço movido pelos desejos, vontades, afetividade e pela 

natureza, um espaço próprio para as mulheres. 
 

Uma das questões fundamentais para a teoria política feminista levantada por Carole 
 

Pateman é que, se todos os Homens nascem iguais, porque as mulheres nasceram escravas?1
 

 

Para  responder  tal  questão  a  autora  primeiramente  esboça  que  a  teoria  feminista  e  o 

liberalismo possuem uma relação estreita e complexa, em suas palavras: 
 

Ambas   doctrinas   hunden   sus   raíces   em   la   emergencia   del 
individualismo como teoría general de la vida social; ni el liberalismo ni el 
feminsimo son concebiles sin alguna concepción de los individuos como 
seres libres e iguales, emancipados de los vínculos asignados y jerarquizados 
de la sociedad tradicional (PATEMAN. 1996. Pág. 31). 

 
Mas no decorrer do tempo, ambas as doutrinas (feminismo e liberalismo) assumem 

posturas  antagônicas: o liberalismo acaba se assemelhando ao patriarcalismo, uma doutrina 

que sustenta relações hierárquicas e de subordinação. Pateman aponta que a subordinação da 

esposa  ao  seu  marido  se  baseia  na  natureza.  Sendo  que  esta  subordinação  contraria  o 

individualismo pregado no liberalismo. 
 

Luis  Felipe  Miguel  (2001)  retoma  três  autores  contratualistas  para  explicar  a 

subordinação da mulher ao homem: A primeira teoria é a de Thomas Hobbes que acreditava 
 

 
 
1	  	  Questionamento presente em: PATEMAN. 1996. Pág. 38. 
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na existência de uma diferença de “talentos” entre os indivíduos, mas que isto não significava 

uma diferença entre poderes no Estado natural. Com relação às mulheres, Hobbes acreditava 

que  como  era  (a  mulher)  responsável  pela  sobrevivência  de  sua  prole,  esta  deveria  se 

submeter ao homem. O contrato sendo  voluntário deve ser então acatado. Os homens se 

reúnem então para “celebrar o contrato social”, transferindo todo poder a um dominante. As 

mulheres não possuem participação alguma, pois já estavam dominadas. 
 

O segundo autor é John Locke que acreditava que através do contrato do casamento as 

mulheres  alienam  os  seus  direitos;  o  consentimento  das  mulheres  a  autoridade  de  seus 

maridos é um  reconhecimento formal de sua subordinação  “natural”. Locke naturaliza a 

dominação masculina. O terceiro autor é Jean Jacques Rousseau que acredita que havia uma 

diferença entre os sexos. Que as mulheres eram  inaptas ao uso da razão, uma vez que são 

ligadas apenas aos sentimentos (paixão) e isso corrompe o uso da razão. Vê a mulher como 

produto da sociedade. Com isso as mulheres foram excluídas de toda forma de cidadania. 
 

De acordo com a teórica feminista Iris Young: 
 
 

Poucos  negariam  que  os  membros  de  grupos  estruturais  menos 
privilegiados estão sub-representados na maioria das democracias 
contemporâneas. A desigualdade socioeconômica estrutural com frequência 
produz  desigualdade  política  e  exclusão  relativa  das  discussões.  [...]  Na 
maior  parte  dos  sistemas  políticos,  as  mulheres  ocupam  uma  pequena 
proporção dos cargos públicos eleitos, bem como estão relativamente poucos 
presentes nas posições de  poder e influência na vida pública e privada de 
modo geral (YOUNG. 2006. Pág.169). 

 
Temos então que a explicação para a sub-representação política das mulheres dá-se na 

dualidade e na separação entre o público e o privado, mas segundo Clara Araújo (2001) para 

entendermos  a questão  da  baixa  participação política das mulheres nas esferas  políticas, 

devemos ir além de explicações históricas, e  buscar explicações através de características 

socioeconômicas, da cultura política, e das dimensões institucionais do sistema político. 
 

Ao analisarmos esta questão deparamos com uma visão errônea dos eleitores e do 

próprio campo acerca da inserção da mulher no espaço político. Têm-se a ideia de que com a 

inserção desta, haveria o  abrandamento da chamada “política dos interesses”, uma política 

feita por homens. Para esta teoria, 
 

As mulheres trariam para a política uma valorização da solidariedade 
e da compaixão, além da busca genuína pela paz; áreas hoje desprezadas nos 
embates políticos, como amparo social, saúde, educação ou meio ambiente, 
ganhariam atenção renovada. 
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A  presença  feminina  possibilitaria  a  separação  da  “política  de 
interesses”, egoísta e masculina, colocando em seu lugar o desprendimento, 
o zelo pelos outros, a tolerância e a sensibilidade (MIGUEL. 2001. p 260). 

 
Esta política seria uma fusão dos valores privados (domésticos) e valores públicos. 

Luís Felipe  Miguel discorda desta corrente citando a primeira ministra britânica Margaret 

Thatcher e a ministra da economia Zélia Cardoso de Melo, em que foi difícil encontrar nas 

gestões destas mulheres os traços da política do desvelo. Ou seja, homens e mulheres exercem 

o poder da mesma maneira. O que poderia vir a acontecer é que o único “nicho” disponível 

para elas no campo político seja relacionado a essa política. Segundo o autor temas que são 

considerados femininos são importantes, mas essas questões no campo político não possuem 

tanto prestígio. A política do desvelo naturaliza as mulheres na tarefa de cuidar dos outros. A 

mulher é vista então como uma agente da política do desvelo, pois seria uma característica sua 

se preocupar mais com os outros do que com ela. Negando então que esta possui interesses 

próprios. A subalternidade estaria mascarada por um véu de “superioridade moral”. 
 

O autor conclui que as ações afirmativas são maneiras de fugir de um circulo vicioso, 

contribuindo  para uma redistribuição do capital simbólico, ou para o “empoderamento” de 

grupos marginalizados. A  presença da mulher na esfera política representa um “passo na 

realização da democracia”. 
 

As ações afirmativas são apontadas como uma forma de superar essa separação entre o 

público e o  privado. Mas também devemos atentar para o papel que a mulher desempenha 

neste espaço, onde esta exerceria apenas a política do desvelo. 
 

Edna Costa em seu trabalho indaga se a política é ainda “no século XXI, um ‘trabalho 

de homens’”.  Segundo dados apresentados2  o Brasil ocupa 110° lugar entre 140 países em 

termos de presença das mulheres no Legislativo, os dados apontam ainda que no Congresso 

brasileiro e no Senado, as mulheres ocupam respectivamente 8,8% das cadeiras e 12,3% das 

cadeiras. 
 

Nestas eleições, em dados apresentados pelo CFemea, 
 

Dos  27  partidos  que  disputaram  essa  eleição,  22  conseguiram 
representação na Câmara Federal. Destes, 8 partidos não elegeram nenhuma 
mulher. O partido com a maior proporção de mulheres é o PCdoB, com 6 
deputadas das/os 15 eleitas/os. Em termos absolutos, o PT foi o partido que 

 
2   Dado apresentado pela articulista Rachel Moreno, disponível em: MORENO, Raquel. Lacunas na cobertura 
jornalística? Disponível  em: 
http://observatoriodamulher.org.br/site/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=4262. Acessado  dia 
04.10.11, às 18h 31min. 
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elegeu  mais  mulheres,  contudo  as  9  deputadas  frente  aos  80  deputados 
eleitos perfazem apenas 10% da bancada petista.3 

 
Ednaldo  Ribeiro  (2011)  analisa  em  “Cultura  política  e  gênero  no  Brasil:  Estudo 

explanatório sobre as bases da sub-representação feminina” a baixa representação feminina e 

as desigualdades encontradas  no cenário político que acabam representando “sérios riscos 

para a vitalidade das democracias”. Segundo o autor, 
 

O sistema eleitoral pode dificultar ou facilitar o acesso das mulheres 
nos  parlamentos quanto a três aspectos: i) ao tipo de representação, que 
tende a ser mais favorável as mulheres quando proporcional; ii) a magnitude 
dos distritos, sendo que os médios ou grandes oferecem mais chances para a 
eleição das mulheres; iii)  e, finalmente, ao sistema de voto que, quando 
fundamentado  em  listas   fechadas,   favorece  a  s  candidaturas  mulheres 
(RIBEIRO, 2011, p. 197) 

 
Ainda de acordo com Ribeiro a inserção positiva das mulheres se deu em estados de 

menores índices de desenvolvimento socioeconômico, o que acaba contrariando a hipótese de 

que maior  desenvolvimento  era sinônimo de maior inserção feminina no cenário político. 

Utilizando Clara Araújo (2009), o autor conclui que a incidência ocorria por dois motivos: a) 

o peso dos partidos políticos; b) densidade da disputa. 
 

O autor ainda ressalta que os valores culturais “impõe obstáculos no interior dos 

partidos à participação das mulheres na política institucional” frustrando assim, as cotas. As 

mulheres candidatas, não são apoiadas com o financiamento e recursos no interior do partido, 

e estas mulheres estão presas em  “atributos associados ao gênero feminino”, e por isso as 

chances de se eleger em cargos no executivo são menores. 
 
 
 
 
Cultura política e Sentimentos Partidários 

 
 

Nas democracias representativas, as eleições são eventos políticos fundamentais. É 

nelas que os partidos ganham notoriedade e assumem sua posição de instituição central dessa 

forma de governo. No cenário político brasileiro temos duas grandes legendas, o Partido dos 

Trabalhadores (PT) e o Partido da Social  Democracia Brasileira (PSDB), que nos últimos 

pleitos vem consolidando seu domínio na esfera eleitoral política. 
 
 
 
 

3 Dados retirados do site: 
http://www.feminismo.org.br/livre/index.php?option=com_content&view=article&id=2426:os-desafios-da- 
subrepresentacao-feminina-para-a-proxima-presidenta&catid=39:business-travel&Itemid=399. Acessado no dia 
30 de outubro de 2011, ás 15 h e 15 min. 
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Trabalhos  científicos  vêm  analisando  os  partidos  políticos,  a  identificação  dos 

indivíduos com estas instituições e a tipologia do eleitorado brasileiro. Os autores utilizam a 

matriz explicativa proposta por Almond e Verba (1989) em The civic culture, onde temos que 

cultura política, é um conjunto de valores, sentimentos, atitudes e orientações dos indivíduos 

em relação à política. A cultura política pode ser vista  como “uma dimensão subjetiva da 

política”. 
 

Sobre os partidos, Clara Araújo (2001) analisa que estes não são imutáveis, e que suas 

ideologias variam de acordo com o tempo, refletindo assim, características de cada sociedade. 

E  mas  importante,  os  partidos  são  influenciados,  em  sua  opinião,  pela  cultura  política. 

Segundo ainda a autora a política de cotas surgiu com os partidos de esquerda e que a adesão 

de outros partidos deu-se em decorrência do “contagion – effect from the left”, e aponta que 

tais princípios foram adotados não por princípios ideológicos, ou por “efetivos compromissos 

feministas”, mas por ganhos eleitorais imediatos. 
 

Apesar da existência de ações que visem essa inserção, os dados obtidos sobre a sub- 

representação feminina segundo Phillips (1991) seriam “sintomas dos processos históricos e 

culturais que, cristalizados em  instituições” dificultam essa inserção e sua participação em 

partidos políticos e também, seu êxito em eleições. 
 

Clara Araújo (2001) chama a atenção para as condições gerais que marcam o processo 

político, abordando a cultura política de gênero que “pode vir a ser mais ou menos favorável 

para ajudar a construir  um  sentido de inclusão em relação às mulheres”. Para compor o 

argumento, a autora utiliza-se de Norris (1993), onde, 
 

Culturas políticas mais igualitárias tenderiam a ser mais abertas e 
valorizar a participação das mulheres, ao passo que culturas políticas mais 
tradicionais seriam mais conservadoras neste aspecto. Vale o registro de que 
o termo “tradicional” se refere às culturas aferradas a tradição e a hierarquia, 
independentemente de ser o seu regime político considerado democrático. 

 
Em uma pesquisa realizada por Simone Bohn (2008), cuja intenção era analisar em 

que medida os  eleitores brasileiros mostram-se favoráveis a participação das mulheres na 

esfera  política,  ficou  explicito  que  grande  parte  da  população  brasileira  é  favorável  a 

igualdade de gênero no campo político, mas  apesar disto uma parcela da população ainda 

apresenta valores tradicionais, tanto no campo político quanto em outras áreas. 
 

Tem como intenção, esta pesquisa, identificar as associações positivas ou negativas 

com  relação  ao  voto  em  mulheres,  verificando  também  em  que  medida  os  sentimentos 
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partidários  em  relação  ao  PT  e  ao  PSDB  estão  relacionados  a  disposições  favoráveis  à 

igualdade  de  gênero  no  campo  político.  Baseando-se  no  trabalho  de  Borba,  Carreirão  e 

Ribeiro (2011), utilizo a definição de sentimentos partidários como uma forma subjetiva de 

identificação dos eleitores com os partidos políticos. 
 

Borba,   Carreirão   e   Ribeiro  (2011)  apresentam   ainda   duas   teorias   acerca  da 

identificação partidária (IP), são elas a Escola de Michigan, que pregava que através de “uma 

adesão de base psicológica” aos partidos surgiria a IP. A segunda teoria é a Escolha Racional, 

onde os indivíduos “encapsulariam” informações sobre o desempenho e promessas partidárias 

ao longo da vida política, criando certa identificação partidária. Nesta teoria a IP pode variar, 

de acordo com a avaliação que o eleitor tem sobre o partido. Tanto na análise dos autores, 

quanto para esta pesquisa, os sentimentos partidários foram analisados através de variáveis 

especificas do questionário do ESEB 2010. 
 

Esta  pesquisa  baseia-se  na  hipótese  de  que  há  associação  entre  os  sentimentos 

favoráveis  a  um  partido  e  ser  ou  não  favorável  a  uma  maior  participação  política  das 

mulheres. Para a comprovação ou refutação de tal hipótese utilizamos os dados coletados pelo 

ESEB, realizado após as eleições presidências de 2010. Para este fim, foram utilizados testes 

de associação gamma e regressões logísticas para as variáveis partidárias4   e variáveis de 
 

gênero5  com o propósito de identificar quais variáveis influenciariam o voto a mulheres. 
 
 
 
 
 
Gênero e Sentimentos Partidários 

 
 

Esta pesquisa  baseou-se  na  intersecção  de  dois  outros  trabalhos,  numa  pesquisa 

realizada por  Simone Bohn (2008) e no trabalho desenvolvido por Ednaldo Ribeiro, Yan 

Carreirão e Julian Borba (2011). Um trabalho analisou através da perspectiva dos eleitores a 

igualdade política de gênero e o outro trabalhou com a cultura política, com os sentimentos 
 
 
 

4  São consideradas variáveis partidárias, as variáveis: ESEB8)- Qual o partido que melhor representa a maneira 
como o(a) senhor (a)pensa? –para esta pesquisa, esta variável foi recodificada apenas para os partidos PT e 
PSDB. ESEB 15a)- Gosta do Partido:PT? E ESEB 15e)– Gosta do Partido: PSDB? As respostas eram dadas 
através de (0) Não gosta, (10) Gosta muito, (11) Não conhece o partido, (12) Não sabe, (13) Não respondeu. Para 
a regressão logística todas as variáveis partidárias foram binarizadas. 
5	  	  	  As variáveis de gênero são referentes às perguntas: 1.“Votaria em uma mulher para cargo majoritário, como 
presidente, governadora ou senadora?”, as respostas para esta pergunta se delimita a (1) sim e (2) não; 2. “Em 
geral os homens são mais adequados para a carreira política do que as mulheres”, 3. “Em geral, quando eleitos, 
homens governam melhor do que as mulheres”, e 4. “As mulheres ainda não tem experiência política suficiente 
para governar bem”, as respostas consistiam em (1) discorda muito, (2) discorda, (3) concorda, (4) concorda 
muito, (5) nem concorda nem discorda; 
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partidários  dos  eleitores,  medindo  de  que  maneira  esses  sentimentos  se  apresentam  em 

questões referentes à democracia, a igualdade política, entre outros. 
 

Simone Bohn6  tinha a expectativa de que “a maior parte da população esboce valores 

modernos como igualdade de gênero, mas que também haja uma minoria resistente a esses 

princípios” (p. 358). Na concepção da autora, os cidadãos brasileiros tendem a exibir valores 

não tradicionais, ou seja, que em maior  parte, tendem a aceitar a igualdade de gênero. A 

pergunta  central  deste  artigo  é:  se  o  entrevistado  votaria  ou  não  em  uma  mulher  para 

presidente do  Brasil,  ligando  esta  questão  as  variáveis  de  gênero, idade,  renda,  grau  de 

escolaridade, nível de confiança interpessoal, estoque de capital social, opinião e atitudes a 

respeito de outros grupos sociais e apoio ao regime democrático (p. 359). E por ultimo a 

autora  analisou  a  minoria,  que  respondeu  negativamente,  mostrando  se  desfavoráveis  à 

equidade entre os gêneros no campo político. 
 

Através da analise dos dados a autora chegou à conclusão de que se tratando da 

variável de gênero, os dados obtidos são inexpressíveis. Unindo as variáveis de gênero, raça e 

classe social, os dados  obtidos também não tem tanta relevância estatística. Ao abordar a 

variável idade e nível educacional - cuja  hipótese da autora se confirma – obteve-se que 

quanto maior a idade do indivíduo menos tende a aceitar a participação equitativa da mulher 

no campo político. Assim como nível educacional, quanto mais elevado é esse nível, maior a 

chance  de  aceitar  a  participação  na  esfera  política.  E  ainda,  ganhos  em  termos  de 

desenvolvimento  de  capital  associados  à  modernização  traduzem-se  em  posturas  mais 

igualitárias. 
 

Assumindo que todos os eleitores que não votariam em uma mulher para presidente do 

Brasil rejeitam o valor de igualdade entre os sexos na esfera política (p. 366), a autora analisa 

variáveis de discordância, como  por exemplo: “os homens são mais adequados para uma 

carreira  política”,  “os  homens  governam  melhor  que  as  mulheres”,  entre  outros.  Essas 

variáveis foram correlacionadas principalmente entre a faixa etária, raça e nível educacional. 

Simone Bohn analisa que aqueles que rejeitam os princípios de igualdade de  gênero na 

política tende a rejeitar esta igualdade em outros setores, como no mercado de trabalho, e são 

intolerantes a grupos sociais minoritários. Conclui que o perfil dos cidadãos brasileiros foi de 

que, apesar de uma maioria ser favorável a equidade da mulher no campo político, em estratos 
 
 
 

6    BOHN, Simone. Mulher para presidente do Brasil? Gênero e política na perspectiva do eleitor  
brasileiro. (2008) 
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específicos  desta  população,  há  ainda,  na  sociedade  brasileira  “bolsões”  com  valores 
 

tradicionais. 
 
 

Correlacionando os dados obtidos com a pesquisa “Sentimentos Partidários e atitudes 

políticas”, de maneira geral mostrou-se uma identificação dos indivíduos com relação ao PT. 

E verificando as questões referentes ao sentimento dos eleitores aos partidos e suas atitudes 

com relação à democracia, observou-se que tanto a preferência quando a adesão à democracia 

é associada positivamente à preferência dos eleitores ao partido petista. Também se chegou à 

conclusão  de  que:  “eleitores  com  preferência  pelo  PT  têm  inclinações  mais  estatistas, 

enquanto eleitores com preferência pelo PSDB têm inclinações menos estadistas” (p.15). Com 

relação ao igualitarismo mostrou-se que “não há associações estatisticamente significativa 

entre os sentimentos partidários positivos em relação ao PSDB e o índice de igualitarismos”. 

Com relação ao PT, seus eleitores “têm tendência levemente maior a manifestarem atitudes 

igualitárias” (p.17). 
 

Ainda neste trabalho ao analisar sobre a aceitação repressão ou censura utilizou-se 

duas perguntas onde os indivíduos indicariam se concordariam com ações do governo caso 

viesse a reprimir passeatas e manifestações, ou censurar os meios de comunicação. Conforme 

os dados obtidos, chegou-se a conclusão de  que os eleitores do PSDB tendiam a aceitar a 

repressão e a censura dos meios de comunicação. Diferindo  do  PT onde apesar de haver 

índices de aceitação a censura, são baixos quando comparados com os dados do outro partido. 

Com relação à aceitação da repressão a passeatas e manifestações, a associação com PT é 

nula. 
 

Na última parte os autores analisam a relação entre os sentimentos partidários e a 

variável comportamental “voto dos eleitores em 2010” (p.20). A candidata Dilma foi tomada 

como referência neste momento. Para tanto, os autores utilizaram dois modelos explicativos: 

Um  com  sentimentos  positivos  em  relação  ao  PT  e ao  PSDB  e outro  com  sentimentos 

positivos e negativos a ambos os partidos. As conclusões que chegaram, foi de que: o avanço 

na escala ideológica aumentava as chances de voto em Serra (comparado a Dilma). Cada nível 

de escolaridade aumenta a chance de voto em Marina. Apontam ainda que uma variável que 

tem se “mostrado relevante na decisão de voto para presidente do Brasil tem sido a avaliação 

que os eleitores fazem do desempenho do governo em exercício” (p.24). Ao testar tal variável 

obteve-se  o   seguinte  resultado:  a  chance  do  eleitor  votar  em  Serra  e  Marina  caia 

consideravelmente na medida em que aqueles avaliavam o governo Lula. 



13	  
	  
	  
	  
	  
	  
Sentimento partidário e gênero no Brasil: análise dos dados 

 
 

O principal objetivo do presente artigo foi identificar a existência de associações 

positivas ou negativas entre sentimentos partidários pelo PT e PSDB e disposições favoráveis 

à igualdade de gênero no campo político. 
 

Para tanto, primeiramente são analisadas as associações entre eleitores que “gostam” 

do PT ou  PSDB7, e a partir desta identificação, verificamos suas atitudes com relação á 

igualdade de gênero. Sendo  assim, os eleitores que têm preferência por um dos partidos 

analisados, responderam se votariam em uma mulher para cargos majoritários e se concordam 

ou discordam de afirmações acerca do campo político como um lugar propício ao domínio 

masculino. Posteriormente são observados dados com relação aos partidos que representam a 

maneira como os eleitores pensam8. Para este fim foram utilizados modelos de associação 

gamma para verificar as associações entre os eleitores e os partidos, e suas disposições com 

relação ao campo  político. Verificando também a intensidade do relacionamento entre as 

variáveis. 

As Tabelas  1  e  2  apresentam  os  resultados  dos  cruzamentos  entre  as  variáveis 

partidárias e as variáveis de gênero: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7	  	   Dados obtidos através das perguntas: “Gosta do partido: PT” e “Gosta do partido: PSDB”, sendo as respostas 
(0) Não gosta, (10) Gosta muito, (11) Não conhece o partido, (12) Não sabe e (13) Não respondeu; 
8    Os dados apresentaram-se através da recodificação da variável “Qual o partido que melhor representa  
a maneira como o(a) senhor(a) pensa?” (Apêndice Metodológico 1); 
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Tabela 1. Associação gamma: Gosta do PT x variáveis de gênero 
1. Votaria em uma mulher para cargo majoritário (...)? 

 

 Valor Sig. 
Gamma ,511 ,000 
2. Em geral os homens são mais adequados para a carreira política (...). 

 

 Valor Sig. 
Gamma -, 050 , 142 
3. Em geral os homens governam melhor do que as mulheres (...). 

 

 Valor Sig. 
Gamma -,071 ,042 
4. As mulheres ainda não possuem experiência política suficiente (...). 

 

 Valor Sig. 
Gamma -,156 ,000 

Fonte: ESEB 2010 Nota: sig. < 0,05 
N=2000 

 
A Tabela 1 apresenta as associações entre os eleitores que gostam do PT e suas 

disposições com  relação à igualdade política. De maneira geral, a partir dos dados obtidos 

verifica-se uma maior disposição dos eleitores que gostam do PT serem mais abertos a uma 

maior participação política feminina. Esse dado se comprova quando consideramos a variável 

de gênero 1, “Votaria em uma mulher para cargo majoritário (...)?”, vemos então, a refutação 

da hipótese nula (sig.=,000), indicando assim, que há associação entre gostar do  partido 

petista e ser favorável ao voto em mulheres para cargos eletivos. O valor de gamma corrobora 

com  tal  conclusão,  indicando  um  relacionamento  positivo  de  alta  intensidade  entre  as 

variáveis. Ou seja, eleitores  que gostam do PT têm chances maiores de votar em mulheres 

para cargos políticos. 
 

Na variável 2 relacionada a afirmação de que os homens são mais adequados para a 

carreira  política,  verificou-se um valor de significância acima de ,05, não podemos então, 

rejeitar a hipótese nula. Por isso, não há relação alguma entre gostar do PT e a concordância 

com tal afirmação. 
 

Com relação a variável de gênero 3 e 4 , verifica-se também a corroboração com a 

ideia inicial de  que os eleitores petistas são mais favoráveis a participação política. Neste 

caso, em ambas as variáveis são descartadas as hipóteses nulas. Os valores de gamma (-,071 e 

-,157, respectivamente) explicitam que a relação entre a variável gostar e a concordância com 

as afirmações feitas, dá-se de forma negativa, de modo que quanto mais o eleitor “gosta” do 
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PT, menor será a chance de concordar que quando eleitos os homens tendem a governam 

melhor e que as mulheres ainda não possuem experiência política suficiente para governar. 
 
Tabela 2. Associação gamma: Gosta PSDB x variáveis de gênero. 
1. Votaria em uma mulher para cargo majoritário (...)? 

 

 Valor Sig. 
Gamma -,177 ,005 
2. Em geral os homens são mais adequados para a carreira política (...). 

 

 Valor Sig. 
Gamma ,097 ,003 
3. Em geral os homens governam melhor do que as mulheres (...). 

 

 Valor Sig. 
Gamma ,062 ,067 
4. As mulheres ainda não possuem experiência política suficiente (...). 

 

 Valor Sig. 
Gamma ,036 ,277 

Fonte: ESEB 2010 Nota: sig. < 0,05 
N= 2000 

 
A Tabela 2 retrata os eleitores que gostam do PSBD e suas associações com relação ao 

campo político. Primeiramente podemos notar que eleitores que tendem a gostar deste partido 

são menos propícios ao voto em mulheres, e acreditam que os homens são mais adequados 

para a carreira política. Essas observações podem ser verificadas por meio das variáveis 1 e 2. 

Notamos que o nível de significância de ambas as variáveis é inferior a ,05, sendo assim há 

relação entre as variáveis, apesar de que no primeiro caso (variável 1) esse relacionamento se 

desenvolve de maneira negativa (-,177). Com isso, gostar do PSBB diminui as chances dos 

eleitores  votarem  em  mulheres  para  cargos  eletivos.  No  segundo  caso,  vemos  que  há 

associação entre gostar de tal partido e concordar com a afirmação de que os homens são mais 

adequados para a carreira política. 
 

Para a terceira e para a última variável, não há a rejeição da hipótese nula, ou seja, não 

há relação entre gostar do PSDB e concordar com as afirmações de que os homens governam 

melhor do que as mulheres e estas ainda não possuem experiência política suficiente. 

As analises a seguir serão baseadas na pergunta “Qual partido melhor representa a 

maneira como o(a) senhor(a) pensa?”9  e cruzado com as variáveis indicativas de gênero. 
 

 
 
 
9	  	  Para esta variável foi feita uma recodificação, ver apêndice metodológico 1. 
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Tabela 3. Associação gamma: “Pensa” PT x variáveis de gênero 
1. Votaria em uma mulher para cargo eletivo (...)? 

 

 Valor Sig. 
Gamma ,687 ,000 
2. Em geral os homens são mais adequados para a carreira política (...). 

 

 Valor Sig. 
Gamma -,123 ,139 
3. Em geral os homens governam melhor do que as mulheres (...). 

 

 Valor Sig. 
Gamma -,114 ,173 
4. As mulheres ainda não possuem experiência política suficiente (...). 

 

 Valor Sig. 
Gamma -,214 ,013 

Fonte: ESEB 2010 Nota: sig. < 0,05 
*N=776 

 
Nesta  Tabela 3,  podemos  analisar  que  eleitores  petistas  que tem  o  partido  como 

representante da  maneira como pensam são mais favoráveis ao voto em mulheres, sendo 

corroborado através dos dados do cruzamento entre as variáveis “pensam” e “votaria em uma 

mulher para cargo eletivo?”. Uma vez que rejeitamos a hipótese de que não há relacionamento 

entre as variáveis (sig.=,000), vemos que essa associação é positiva  e  de alta intensidade 

(,687). Portanto, ter o PT como partido que representa a maneira como o eleitor  pensa, 

aumenta as chances de este votar em uma mulher. 
 

Para a segunda e a terceira variável relacionada ao gênero, o valor da significância 

(,139 e ,173) aponta que não há a rejeição da hipótese nula, deste modo, não há relação entre 

ter o partido petista  representando a maneira que o eleitor pensa e a concordância com as 

afirmações de os homens são mais adequados para a carreira política e que estes governam 

melhor do que as mulheres. 
 

Por fim,  a quarta variável  de gênero evidencia  a partir do  resultado do  nível  de 

significância que podemos rejeitar a hipótese nula, indicando assim, que há associação entre 

ambas as variáveis, porém esta associação ocorre de maneira negativa (-,214), por isso, ter o 

PT como representante da maneira como o  eleitor pensa reduz as chances de concordância 

com tal afirmação. 
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Tabela 4. Associação gamma: “Pensa” PSDB x variáveis de gênero. 
1. Votaria em uma mulher para cargo eletivo(...)? 

 

 Valor Sig. 
Gamma -,782 ,000 
2. Em geral os homens são mais adequados para a carreira política (...). 

 

 Valor Sig. 
Gamma ,246 ,030 
3. Em geral os homens governam melhor do que as mulheres (...). 

 

 Valor Sig. 
Gamma ,246 ,031 
4. As mulheres ainda não possuem experiência política suficiente (...). 

 

 Valor Sig. 
Gamma ,302 ,010 

Fonte: ESEB 2010 Nota: sig. < 0,05 
N= 776 

 
Observando os dados da Tabela 4, vê-se que podemos rejeitar em todas as variáveis, a 

hipótese nula, e com exceção da primeira variável (votaria em uma mulher para cargo eletivo) 

temos de maneira geral associações positivas entre as variáveis. Sendo assim, na variável 1 

temos um sig. de ,000, indicando a existência de associação, mas ao observamos o valor de 

gamma vemos que essa associação ocorre de maneira intensa e negativa (-,782), por isso, ter o 

partido tucano10 como representante da maneira como pensa, diminui as chances de votar em 

mulheres para cargos majoritários. 
 

Como já observado anteriormente para a variável 2, 3 e 4 vemos a rejeição da hipótese 

nula, e as associações entre ter o PSDB representando a maneira como pensa e a concordância 

com as afirmações  propostas, ocorrem de maneira positiva, ou seja, ter o partido tucano 

representando a maneira como pensa aumentam as chances do eleitorado concordar com as 

afirmações de que os homens são mais adequados e governam melhor do que as mulheres, e 

que estas ainda não possuem experiência política para governar. 
 

De  maneira  a  confirmar  com   os   dados   obtidos   pelas   associações   realizadas 

anteriormente,  busca-se  agora,  determinar  o  efeito  de  um  grupo  de  variáveis  sobre  a 

probabilidade de voto em mulheres, ou seja, procura-se entender que atributos fazem de um 

individuo favorável ao voto em mulheres para cargos eletivos. O entendimento destes fatos 

foi feito através de modelos de regressão logística, em que,  como dito anteriormente,  a 
 
10	   “Partido Tucano” é a denominação nacional do PSDB. Pois seu símbolo é um tucano nas cores azul e amarela 
e, por esta razão, seus membros e seus eleitores são chamados de “tucanos”. 
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variável “Votaria em uma mulher para cargo majoritário (...)?” é a variável dependente e 

incluímos os  sentimentos partidários junto com variáveis sócio-demográficas, porém foram 

rodados testes diferentes para  cada sentimento  considerado por esta pesquisa, pois essas 

variáveis acabavam influenciando os resultados entre si. 
 
Tabela 5. Modelo de regressão logística para Voto em mulheres, usando a variável partidária 
“Gosta” PT e PSDB. 

 

Variáveis B Sig. Exp. (B) 
Sexo ,141 ,455 1,151 
Idade -,003 ,669 ,997 

Escolaridade ,166 ,000 1,180 
Renda individual ,000 ,753 1,000 

Gosta PT 1,420 ,000 4,138 
Gosta PSDB -,830 ,001 ,436 

Constant 1,658 ,002 5,251 
Fonte: ESEB 2010 Nota: sig. < 0,05 

 
 

Como já  esperado  as  variáveis  sexo,  idade  e  renda  não  se  apresentaram  como 

preditores estatisticamente relevantes. Neste primeiro caso apenas escolaridade e gostar de um 

dos partidos aparecem como preditores relevantes a essa pesquisa. Sendo assim, o aumento de 

um nível de escolaridade elevam em 18% as chances de se votar em mulheres. Com relação às 

variáveis partidárias, vemos que gostar do PT aumenta em 313,4% de chances dos eleitores 

votarem em uma mulher. Em se tratando do PSBD, observamos que  eleitores que gostam 

deste partido têm 56,4% de chances reduzidas de votar nestas para cargos eletivos. 
 
Tabela 6. Modelo de regressão logística para Voto em mulheres, usando a variável partidária 
“Pensa” PT e PSDB. 

 

Variáveis B Sig. Exp. (B) 
Sexo ,115 ,543 1,122 
Idade -,003 ,584 ,997 

Escolaridade ,157 ,001 1,170 
Renda individual ,000 ,780 1,000 

Pensa PT 1,312 ,000 3,713 
Pensa PSDB -1,184 ,000 ,306 

Constant 1,831 ,000 6,239 
Fonte: ESEB 2010 Nota: sig. < 0,05 

 
 

Para  esta  regressão  também  não  encontramos  como  preditores  estatisticamente 

relevantes  as  variáveis  sexo,  idade  e  renda.  A  variável  escolaridade  influi  em  17%  nas 

chances dos eleitores votarem em uma mulher. Quando analisamos os eleitores que têm o PT 
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como representante da maneira como pensa, vemos que ter o partido como representante da 

maneira como os eleitores pensam aumenta em 271,3% de estes votarem em mulheres para 

cargos majoritários. Já eleitores que tem o PSDB representando a maneira como pensam tem 

69,4% de chances a menos de votar em mulheres. 
 
 
Tabela 7. Modelo de regressão logística para Voto em mulheres, usando a variável partidária 
“Sentimentos Partidários” PT e PSDB. 

 

Variáveis B Sig. Exp. (B) 
Sexo ,138 ,465 1,148 
Idade -,003 ,675 ,997 

Escolaridade ,165 ,001 1,180 
Renda individual ,000 ,811 1,000 

Sentimentos Partidários PT 1,515 ,000 4,548 
Sentimentos Partidários 

PSDB 

 

-,910 
 

,001 
 

,404 

Constant 1,640 ,002 5,155 
Fonte: ESEB 2010 Nota: sig. < 0,05 

 
 

Podemos inferir através da tabela acima que a variável escolaridade e as variáveis de 

partido mostram-se significativas. A variável escolaridade nos mostra que a cada elevação do 

nível de escolaridade influem em 18% as chances de se votar em mulheres. Com relação às 

variáveis partidárias, vemos que indivíduos que possuem sentimentos partidários favoráveis 

ao PT às chances de estes votarem em uma mulher aumentam para 354,8%, já indivíduos que 

tem sentimentos partidários favoráveis ao partido tucano têm 59,6% de chance de não votar 

em mulheres para cargos políticos. 
 

 
 
 
 
Considerações finais 

 
 

Para este trabalho, os sentimentos partidários mostram-se como fatores importantes 

para uma abertura política favorável a participação feminina. Tal fato acabou corroborando 

com a hipótese inicial  desta pesquisa em que, sentimentos favoráveis a partidos políticos 

determinados, acarretam em atitudes mais favoráveis à igualdade política. 
 

Questões relativas às desigualdades entre os gêneros marcam e ocupam uma parte 

relevante da agenda política e de debates acadêmicos. Buscamos analisar de que maneira o 

eleitor brasileiro entende o processo político, como este participa e qual sua opinião acerca da 

participação feminina no espaço público. 
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Sendo assim, com os dados obtidos através dos testes de associações, verificamos que 

eleitores que possuem disposições positivas ao PT, em sua maioria são favoráveis ao voto em 

mulheres e tendem a não concordar com afirmações que delimitam o espaço público como um 

espaço  de  domínio  masculino.  Com  isso,  eleitores  que  gostam  ou  “pensam”  no  partido 

possuem mais chances de votar em mulheres do que eleitores tucanos. 
 

Eleitores que gostam ou tem o partido tucano como representante da maneira como 

pensam têm  menos chances de votar em uma mulher para cargos eletivos majoritários, e 

definem o espaço público como um espaço próprio do domínio masculino. Mas vemos que 

eleitores  que  têm  este  partido  como  representante  da  maneira  como  pensam  são  menos 

favoráveis do que eleitores que “gostam” do partido. Com isso, eleitores tucanos mostraram- 

se menos abertos a participação política feminina. 
 

Ao relacionarmos tais dados aos indicativos socioeconômicos vemos que para esta 

pesquisa  apenas  a  escolaridade  e  os  sentimentos  referentes  aos  partidos  mostraram-se 

estatisticamente  significantes,   sendo   assim  a  cada  aumento  no  nível  de  escolaridade 

aumentam-se a chance dos eleitores a votarem  em  uma mulher para cargos majoritários, e 

também que gostar ou ter o PT como representante da maneira  como o eleitor “pensa” 

aumenta as chances deste ao voto em mulheres, já com relação ao PSDB, temos uma redução 

nas chances de voto. 
 

Com  os  dados  obtidos  através  desta  pesquisa  verificamos  que  eleitores  que  se 

associam  favoravelmente ao PT são mais favoráveis à igualdade política do que eleitores 

tucanos. A partir das  pesquisas relacionadas aqui vemos que de maneira geral os eleitores 

brasileiros  tendem  a  concordar  com  a   participação  política  das  mulheres  nos  centros 

decisórios brasileiros, mas há uma parcela da sociedade brasileira que continua a associar as 

mulheres  a  papéis  tradicionais,  impedindo  sua  participação  ou  então  relegando  a  esta  a 

“política do desvelo”. 
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APÊNDICES METODOLÓGICOS: 
 
 

Apêndice Metodológico 1- “Pensa PT” e “Pensa PSDB” 
 
 

A recodificação foi feita a partir da seguinte pergunta: ESEB8) QUAL O PARTIDO MELHOR 

REPRESENTA A MANEIRA COMO O(A) SR(A) PENSA? As opções eram uma lista com 28 

partidos brasileiros, na qual o partido petista tinha valor 4, e o partido tucano tinha valor 8. Para este 

artigo recodificamos os partidos analisados com valor 1 e os outros partidos como 0, respostas como 

“não sabe”, “não respondeu” foi recodificado como system missing. 
 

Apêndice Metodológico 2 – Votaria em mulheres para cargos majoritários (...)? 
 
 

Foi  usada   a   questão:   ESEB64)VOTARIA   EM   UMA   MULHER   PARA   ALGUM   CARGO 

MAJORITÁRIO, COMO PRESIDENTE, GOVERNADORA OU SENADORA? Com as seguintes 

opções de respostas: (1) Sim e (2) Não. Para a utilização desta variável recodificamos as respostas em 

(0) Não e (1) Sim. 
 

Apêndice Metodológico 3 – Variáveis de gênero. 
 
 

Foram utilizadas 3 questões; todas com as seguintes opções de resposta: “(1) Discorda muita; (2) 

Discorda; (3) Concorda; (4) Concorda muito; (5) Não concorda nem discorda. Questões: ESEB80a) 

CONCORDA/DISC: EM GERAL HOMENS SÃO MAIS ADEQUADOS PARA A CARREIRA 

POLÍTICA  DO  QUE  AS  MULHERES;  ESEB80b)CONCORDA/DISC:  EM  GERAL,  QUANDO 

ELEITOS, HOMENS GOVERNAM MELHOR DO QUE MULHERES; 

ESEB80c)CONCORDA/DISC: AS MULHERES AINDA NÃO TEM EXPERIÊNCIA POLÍTICA 

SUFICIENTE PARA GOVERNAR BEM. As respostas foram recodifica, com os valores (0) Discorda 

e (1) Concorda. 


