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1
 

 

A sub-representação das mulheres no sistema político das democracias contemporâneas 

adquiriu, nas últimas décadas, um lugar de destaque na agenda de organizações da sociedade civil, 

instâncias do Estado, agências multilaterais e pesquisas acadêmicas. Dados produzidos por 

diferentes organismos internacionais, como o Inter-Parliamentary Union (IPU), o Fórum 

Econômico Mundial (FEM) e a Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL), indicam um 

quadro negativo em termos de igualdade política entre homens e mulheres no cenário global, ainda 

que mudanças importantes venham ocorrendo nas últimas décadas, em especial nas nações 

economicamente desenvolvidas.   

No Brasil, informações do IPU indicam que as mulheres ocupam apenas 8,6% das cadeiras 

na Câmara dos Deputados e 11% no Senado. Esses percentuais colocam o país no 15º lugar no 

conjunto dos 19 países da América Latina avaliados por essa organização. A sistematização dos 

dados de 2008 do FME para 130 países de várias regiões do globo revela que o Brasil ocupa o 73º 

lugar no ranking geral de avanços na promoção da igualdade de gênero, mas cai para o 110º lugar 

quando o item considerado é o “empoderamento” das mulheres.
2
 Por fim, os dados da CEPAL para 

15 países da região mostram que, no Brasil, existem apenas 6% de mulheres nos cargos de primeiro 

escalão da presidência, o que nos coloca em último lugar no ranking em relação a esse item. O país 

ocupa o 10º lugar no item de mulheres que ocupam os executivos municipais, com 9,07% de 

prefeitas, e o 13º lugar no que se refere à presença feminina nos legislativos municipais, com 12,6% 

de vereadoras.  

Dados como esses têm alimentado o debate sobre as potencialidades e os limites da política 

de cotas que foi instituída no país em 1996 para promover a inclusão feminina nas instancias de 

decisão. Se há polêmicas em torno do mecanismo das cotas, por outro lado, parece haver razoável 

consenso de que as desigualdades encontradas na representação política dos gêneros constituem 

sérios limites para a vitalidade das democracias contemporâneas, limitando e condicionando, 

                                                 
1
 Professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Maringá. 

2
 Esse item é avaliado de acordo com os seguintes indicadores: razão mulheres/homens em relação ao total de anos 

ocupando cargos de presidente/a ou primeira/o ministra/o nos últimos 50 anos; razão mulheres /homens nos cargos 

ministeriais e razão mulheres/homens ocupando cadeiras no parlamento.  
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também, o avanço da promoção da igualdade de gênero em outras áreas da vida social. Por isso 

mesmo, o tema da sub-representação política de determinados grupos que historicamente sofreram 

opressões e ocuparam posições desvantajosas na sociedade, dentre os quais as mulheres, estruturou, 

mais recentemente, um campo pujante de pesquisas no interior das ciências sociais. Particularmente 

porque o fenômeno obriga, muitas vezes, a construção de abordagens que levem em conta as 

relações constitutivas entre a política e a cultura, o que desafia o diálogo entre técnicas de pesquisa, 

conceitos e teorias oriundas de diferentes campos disciplinares. 

O presente trabalho pretende apresentar uma contribuição para o entendimento desse 

relevante problema focalizando os valores, atitudes e disposições do público nacional a respeito da 

inserção das mulheres no campo político. Não queremos, obviamente, defender que a reduzida 

presença feminina nos canais representativos de nossa democracia possa ser explicada na sua 

totalidade por essa dimensão cultural ou subjetiva, mas adotamos o pressuposto de que as 

disposições partilhadas pela população nacional constituem dimensão relevante para a compreensão 

dos contornos desse fenômeno. Fatores de outras ordens, sobretudo os institucionais, certamente 

desempenham papel fundamental na configuração de tal sub-representação, mas é plausível supor 

que a dimensão cultural também importa.  

Para tingir nosso objetivo dividimos o texto em três partes. Na primeira delas buscamos 

sintetizar a discussão recente sobre as causas da precária inserção feminina nas democracias 

contemporâneas. Utilizando dados produzidos pelo Projeto Pesquisa Mundial de Valores (World 

Values Survey – WVS), na segunda parte analisamos algumas disposições da população brasileira 

sobre o tema e, ainda que de forma exploratória, tentamos relacionar esses fatores a discrepância 

objetiva em termos de representação política entre os gêneros. Na terceira parte apresentamos 

resultados de análises multivariadas que buscam identificar que tipo de atributos socioeconômicos, 

valorativos e atitudinais influenciam positiva ou negativamente as disposições favoráveis à 

igualdade de gênero, em especial no que diz respeito ao campo político. 

 

A multicausalidade do fenômeno 

Para uma grande parte dos analistas, o fenômeno da sub-representação feminina deve ser 

entendido a partir de uma perspectiva multicausal, na medida em que processos de socialização e de 

constrangimentos culturais caminham lado a lado com processos e constrangimentos político-

institucionais e socioeconômicos. O consenso recai, portanto, no entendimento de que há uma 
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dinâmica de retroalimentação entre as distintas dimensões na produção do fenômeno, o que não 

impede a sua separação para efeitos analíticos.     

A pesquisa de Araújo (2009), por exemplo, investigou a sub-representação feminina no 

legislativo brasileiro a partir da interrogação, sobretudo, de suas causas político-institucionais. Para 

tanto, considerou os estudos comparativos sobre o assunto que concluíram que o sistema eleitoral 

pode dificultar ou facilitar o acesso das mulheres nos parlamentos quanto a três aspectos: i) ao tipo 

de representação, que tende ser mais favorável às mulheres quando proporcional; ii) à magnitude 

dos distritos, sendo que os médios ou grandes oferecem mais chances para a eleição de mulheres; 

iii) e, finalmente, ao sistema de voto que, quando fundamentado em listas fechadas também 

favorece as candidaturas femininas. Evidentemente, dependendo da maneira como se combinam 

essas regras nos sistemas eleitorais, o peso que cada uma delas possui no desempenho das 

candidaturas femininas pode variar.    

Considerando essa ponderação, mesmo assim os dados de Araújo revelaram que o caso 

brasileiro apresenta fissuras relevantes nessas tendências. Por exemplo, em 2006, estados pequenos, 

com distritos eleitorais de magnitude menor do que outros em termos de vagas de representação e 

de população, elegeram mais mulheres, como o Amapá, (4), Espírito Santo, (4), Mato Grosso (2), 

Rio Grande do Norte (2), Amazonas (2) e Roraima (2). Além disso, os resultados mais positivos 

para as mulheres se deram nas unidades estaduais que apresentam menores índices de 

desenvolvimento socioeconômicos, o que também contraria a tendência apontada pela bibliográfica 

de estabelecer uma correlação positiva entre cultura política mais igualitária de gênero e 

modernização socioeconômica. Ao sustentar que a explicação desses dados não pode prescindir da 

inclusão de outras variáveis ainda localizadas na organização do sistema eleitoral brasileiro, a 

autora concluiu que eles se devem principalmente à incidência: a) do tamanho e peso dos partidos 

nos estados, já que as candidaturas femininas foram melhores sucedidas quando pertencentes 

aqueles de porte grande, e b) da densidade da disputa, entendendo-se por essa a relação existente 

entre o número de candidaturas e o número de vagas em disputa. Sobre esse último aspecto, sua 

conclusão é a de que no caso brasileiro há uma saturação da oferta que reduz ainda mais as chances 

de mulheres entrarem na disputa e obterem sucesso nela. 

Alguns desses dados foram confirmados e também explorados por outros estudos. De acordo 

com Miguel e Queiroz (2006), por exemplo, considerando as disputas eleitorais municipais 

ocorridas em 1996, 2000 e 2004, o desempenho das candidaturas femininas foi melhor nas regiões 

com indicadores socioeconômicos mais baixos: Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Os autores alertam 
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ainda que esta não é uma tendência nova, já que dados de eleições anteriores apontam para a mesma 

direção. Ao apresentarem restrições às explicações correntes para esses dados, como a associação 

das candidatas dessas regiões com partidos de direita, o nível de escolaridade que as beneficiariam e 

o maior peso de mulheres no eleitorado, os autores afirmam ser necessário incluir novas variáveis 

que ajudem a compreender o fenômeno. Entre elas, os autores citam o capital político das mulheres 

eleitas e sua relação com os padrões de associativismo vigente em cada localidade e com a estrutura 

dos partidos. Tais sugestões, embora incluam o fator associativismo, estão em concordância com as 

indicações de Araújo quanto a considerar o peso da estrutura partidária e do próprio capital político 

das candidaturas num contexto em que a densidade da disputa é alta.  

Os focos analíticos destes estudos oferecem uma valiosa contribuição para a compreensão 

de fatores que agem no fenômeno da reduzida presença das mulheres no sistema político brasileiro. 

Mas permanece imprescindível seu diálogo com as bases culturais do fenômeno.  

Vários dos artigos que compõem o Dossiê – Mulheres na Política, Mulheres no Poder, 

publicados pela Revista Estudos Feministas, nos alertam para a presença de valores culturais que 

impõe obstáculos no interior dos partidos à participação das mulheres na política institucional, 

frustrando os resultados esperados da legislação das cotas. As candidaturas femininas enfrentam a 

falta de apoio financeiro e de recursos materiais a suas campanhas no interior dos partidos, mesmo 

em situações que demonstram reunir maiores possibilidades de obter sucesso na competição 

eleitoral diante de candidaturas masculinas. Assim, muitas vezes, a discriminação de gênero se 

sobrepõe à racionalidade que visa ao sucesso eleitoral, indicando que a reprodução de determinadas 

concepções culturais estruturam, no interior dos partidos, condições desiguais de competição 

política entre homens e mulheres (GROSSI & MIGUEL, 2001). 

Além disso, muitas mulheres inseridas na política institucional percebem que sua 

legitimidade nesse espaço está condicionada à capacidade de corresponder a um ideal ainda baseado 

nos atributos tradicionalmente associados ao gênero feminino, como a maternidade e a beleza. Se 

elas não se enquadram nesses ideais, reduzem as chances de obter audiência receptiva das eleitoras 

e dos eleitores, tanto quanto de seus pares no sistema institucional. É importante também mencionar 

que as mulheres têm mais chances de obter sucesso na competição eleitoral quando disputam cargos 

legislativos do que quando disputam cargos executivos. Elas enfrentam barreiras culturais para ser 

aceitas em cargos vistos com maior poder de decisão e comando (JUREMA, 2001).  

Para uma grande parte das teóricas feministas, as causas dessas barreiras remontam às 

concepções que forneceram as próprias bases para a construção das instituições políticas modernas. 
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De acordo com a análise de Pateman (1993), por exemplo, o modelo metafórico intelectual que 

esteve subjacente à organização política das sociedades ocidentais – o modelo do contrato social - 

fundou-se numa concepção de mundo rigidamente separada entre esfera pública e privada que foi 

acompanhada e justificada pela atribuição de competências e responsabilidades exclusivas a cada 

gênero. Nesse modelo, o gênero feminino apareceu, em muitas formulações modernas, identificado 

explicitamente como aquele que teria a vocação para cuidar da reprodução do mundo privado, 

enquanto que o masculino, do mundo público. Em outras formulações contemporâneas, longe de 

desconstruir essa concepção, o silêncio quanto à existência de gêneros contribuiu para a 

desqualificação política das demandas específicas das mulheres, reforçando a ideia de que seus 

“assuntos”, próprios da vida privada, não teriam status de preocupações públicas.  

Como analisa Phillips (1991), encarnadas no arcabouço jurídico e institucional dos Estados 

modernos, aquelas concepções são por ele ancoradas e perpetuadas. Por isso mesmo, nessa 

perspectiva, os dados que comprovam a reduzida presença feminina na política não seriam 

evidências de que as mulheres sejam menos participativas e possuam menor grau de motivação para 

se inserir em atividades políticas. Tais evidências, ao contrário, seriam sintomas dos processos 

históricos e culturais que, cristalizados em instituições, dificultam até os dias correntes sua 

participação em partidos políticos e suas possibilidades de êxitos na competição eleitoral.  

Defendendo de forma veemente a importância de fatores culturais na explicação da sub-

representação feminina nas democracias contemporâneas, um influente grupo de pesquisadores das 

ciências sociais tem afirmado, entretanto, que este quadro estaria sofrendo importantes mudanças 

nas últimas décadas. Tal grupo, dedicado aos chamados estudos de mudança cultural em 

perspectiva comparada, tem apresentado evidências empíricas de uma mudança nas disposições dos 

públicos das chamadas sociedades pós-industriais em relação à igualdade de gênero, com efeitos 

positivos sobre as instituições (INGLEHART & WELZEL, 2005; INGLEHART & NORRIS, 

2003).  

Essa reorientação subjetiva estaria associada a uma mudança valorativa maior de caráter 

humanista e conectada à crescente ênfase na auto-expressão e na tolerância à diversidade 

(INGLEHART, 1977; 2001; RIBEIRO, 2007). A emergente defesa da igualdade de gênero nessas 

sociedades economicamente desenvolvidas estaria associada à crença de que a democracia é uma 

forma de governo baseada em um contrato entre iguais que se relacionam horizontalmente, logo, 

incompatível com discriminações sexuais ou raciais (MCDONAGH, 2002; WELZEL, 2003).  
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O reflexo dessa mudança é a presença constante e relevante da questão do empoderamento 

das mulheres na agenda política de algumas dessas nações (INGLEHART, NORRIS & WELZEL, 

2002). Esses efeitos, inclusive parecem já ultrapassar os limites dessas sociedades economicamente 

privilegiadas. Dados da IPU indicam que em países tão distintos como Suécia, Argentina, África do 

Sul, Uruguai, Estados Unidos e Marrocos já é possível verificar um mesmo processo de ampliação 

da representação feminina. Essa informação não contradiz o quadro anteriormente desenhado por 

nós, pois a desigualdade de representação entre homens e mulheres continua sendo alarmante. Não 

obstante, os dados indicam uma tendência de redução das disparidades com diferentes intensidades 

em diferentes países.  

Inglehart e Welzel (2005) mostram que a rejeição pública à afirmação de que “homens são 

melhores líderes políticos que mulheres” tem aumentado em termos globais e parece estar 

relacionada à mudança geracional. As evidências apresentadas por esses autores revelam que 

homens jovens em nações economicamente desenvolvidas têm maior probabilidade de rejeitar essa 

afirmação do que mulheres mais velhas dessas mesmas nações. Mostram também que disposições 

subjetivas e atitudes favoráveis à igualdade têm se convertido objetivamente em ampliação da 

presença feminina nos parlamentos, ao apresentarem um coeficiente de correlação elevado (0,73) 

entre os percentuais de discordantes e de mulheres nas casas legislativas em uma análise 

envolvendo mais de 70 países. 

Elementos bastante objetivos estão na base dessa tendência à redução das disparidades 

envolvendo os gêneros e de uma forma geral estão todos relacionados ao estabelecimento do Estado 

de Bem-Estar Social em países ocidentais durante o século passado. O desenvolvimento social 

produzido por essa nova institucionalidade contribuiu para a melhoria das condições gerais de 

existência da população, aumentando de forma radical a expectativa e a qualidade de vida de 

amplos contingentes. As famílias gradualmente foram se reduzindo em razão do enfraquecimento 

das demandas por reposição populacional e, consequentemente, as mulheres ultrapassaram o limite 

das funções diretamente ligadas à geração e criação de filhos. A expansão dos serviços 

educacionais, de saúde e de atenção às crianças contribuiu para que esse processo se tornasse uma 

realidade irreversível, levando as mulheres a ocuparem posições cada vez mais relevantes na vida 

econômica e política contemporânea (POGGI, 1978; LIEBERT, 1999). 

Confirmando a pertinência desses argumentos, Inglehart e Welzel (2005), utilizando como 

medida de igualdade o Gender Empowerment Index desenvolvido pelo Programa de 

Desenvolvimento das Nações Unidas, demonstram que é entre as nações cujos governos investem 
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mais em bem-estar social e menos em forças coercitivas que podem ser encontradas as menores 

disparidades entre homens e mulheres em diferentes campos. A mesma associação é verificada 

quando os autores substituem a variável gasto público pela classificação de Esping-Andersen (1990) 

dos regimes de Estado de Bem-Estar, pois é justamente entre os estados classificados como social-

democratas que se encontram os melhores resultados em termos de igualdade de gênero. 

A mudança na matriz econômica das nações também deve ser considerada um fator 

importante para a explicação desse quadro de mudanças. A substituição da base agrária pela 

industrial e, mais recentemente, pelas atividades relacionadas aos setores de serviços e 

conhecimento tem questionado a centralidade do trabalho físico e valorizado as habilidades 

intelectuais (GIDDENS, 1990), o que seria favorável à aceitação da igualdade de gênero. A força 

física masculina tão fundamental em outros momentos históricos vai perdendo gradualmente sua 

relevância quando outras habilidades igualmente distribuídas entre os sexos passam a ser 

valorizadas como ferramentas produtivas (BELL, 1973). 

Os argumentos e dados apresentados acima nos levam a pensar sobre as especificidades 

daquelas nações que não podem ser incluídas nesse seleto grupo de nações pós-industriais, não 

implementaram Estados de Bem-Estar Social, apenas timidamente ensaiam mudanças na sua base 

econômica em direção à sociedade do conhecimento e, principalmente, não apresentam as 

condições ideais para a difusão dos chamados valores pós-materialistas. No Brasil e em vários 

outros países em desenvolvimento, como os condicionantes apresentados anteriormente não se 

verificam de forma consistente, níveis elevados de desigualdade persistem. Diante disso é 

fundamental a realização de análises sobre essas realidades específicas para identificar que fatores 

poderiam explicar no nível micro e macro social o desequilíbrio em termos de participação e poder 

entre homens e mulheres.  

 

Percepções sobre gênero e política no Brasil 

A partir dos pontos discutidos anteriormente, nessa seção apresentamos um conjunto de 

dados que, focalizando a dimensão cultural do fenômeno, estabelece um quadro inicial sobre as 

disposições do público nacional sobre alguns temas relevantes. 

O material empírico utilizado em todas as análises que apresentamos ao longo do texto foi 

produzido pelo Projeto Pesquisa Mundial de Valores (WVS), uma vasta rede internacional de 

investigadores constituída com o objetivo de conduzir surveys a partir de amostras representativas 

de mais de 80 nações em todos os continentes. As coletas de dados têm se repetido desde o início da 
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década de 1980 em sucessivas ondas (1980-1984, 1990-1993, 1995-1997, 1999-2002 e 2005-2008) 

e, na sua última edição concluída, produziu dados representativos para mais de 80% da população 

mundial. Como parte de sua terceira onda de investigações, em 1991 o questionário mundial foi 

aplicado no Brasil a uma amostra representativa de 1782 pessoas. Na onda subsequente, em 1997, a 

amostra nacional foi composta por 1149 entrevistados. Finalmente, em 2006 foram entrevistados 

1500 brasileiros
3
. 

Dentre as centenas de variáveis presentes nas bases de dados disponibilizadas por essa rede, 

existem algumas que se relacionam a questões importantes para a discussão sobre o problema da 

desigualdade de gênero
4
, ainda que não se refiram especificamente às disparidades no campo 

político. Infelizmente nem todas as variáveis estão presentes nas três bases sobre o Brasil, pois em 

cada onda de pesquisas ocorreram mudanças significativas no questionário. Isso torna inviável a 

condução de análises longitudinais na maioria dos temas, o que nos levou a optar por analisar os 

dados apenas da última pesquisa nacional
5
. Ainda assim, sempre que existirem dados disponíveis 

tentaremos identificar tendências de evolução.  

As três variáveis analisadas ao longo dessa seção se referem à distinção tradicional entre os 

ambientes que caberiam preferencialmente a homens e mulheres. É sabido que o espaço doméstico, 

com todas as suas atividades e funções essenciais à reprodução social, é predominantemente 

entendido como local do feminino. Em oposição, o espaço público é visto como habitat do 

masculino e as atividades econômicas externas ao lar são tradicionalmente responsabilidades do 

homem, entendido como responsável pela segurança física e material da família.  

A primeira variável que serve como indicador das disposições do público nacional sobre 

esse tema ataca diretamente a noção de que o homem seria o provedor preferencial e é construída a 

partir da identificação da concordância dos(as) entrevistados(as) em relação à seguinte pergunta: 

quando há poucos empregos, os homens devem ter mais direito a um emprego do que as mulheres.  

Na Tabela 1 podemos verificar que quase dois terços dos(as) componentes da amostra 

nacional discordam da afirmação. Ainda que 21,9% dos(as) entrevistados(as) manifestem 

concordância, é importante ressaltar que o postulado coloca as pessoas diante de um cenário 

negativo de escassez de empregos e que ainda assim a maioria tende a rejeitá-lo. Como existem 

dados disponíveis para 1991 e 1997, podemos verificar inclusive uma tendência de ampliação dessa 

                                                 
3
 Informações adicionais sobre o plano amostral podem ser obtidas na página eletrônica da organização: 

www.worldvaluessurvey.org. 
4
 Essas bases de dados podem ser gratuitamente obtidas através da página eletrônica mencionada na nota anterior. 

5
 A Universidade de Brasília foi responsável pela aplicação dos questionários a uma amostra de 1500 pessoas entre os 

dias 01/11 e 26/12/2006. 
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rejeição. Na primeira pesquisa conduzida em nosso país 56,2% discordaram; em 1997 esse 

contingente passou para 62,6%.  

 

 

TABELA 1. EMPREGO PREFERENCIAL PARA HOMENS  

POR PAÍS, 2005-2007 (%) 

PAÍS Concorda Nem concorda,  

nem discorda 

Discorda 

Brasil 21,9 13,2 64,9 

Argentina 25,5 12 62,5 

Chile 27,8 22,3 49,9 

México 25,3 7 67,6 

Peru 17,9 9,5 72,6 

Uruguai 21,9 8,9 69,3 

EUA 6,8 25,9 67,3 

Alemanha 19,1 15,5 65,4 

Espanha 17,7 6,5 75,7 

Grã-Bretanha 16,3 8,1 75,6 

Itália 22 18,8 59,2 

Suécia 2,1 3,7 94,2 

Fonte: WORLD VALUES SURVEY 1981-2008 OFFICIAL AGGREGATE 

v.20090901, 2009. World Values Survey Association. 

 

Esse resultado nos coloca na quarta posição no grupo dos seis países latino-americanos que 

fizeram parte da última onda de pesquisas do WVS. Levando em conta o percentual dos que 

concordam o cenário é mais positivo, pois empatamos com Uruguai e apenas entre os peruanos se 

verifica contingente menor. A comparação com nações de diferentes partes do globo indica um 

cenário ambíguo, pois se apresentamos número significativamente maior de concordâncias na 

comparação com nações de economia desenvolvida, como EUA, Suécia, Grã-Bretanha e Espanha, 

também estamos muito próximos de outros importantes países europeus, como Alemanha e Itália.  

Ao cruzarmos as respostas dos entrevistados com a variável sexo, encontramos indícios de 

que a persistência dessa concepção do homem como provedor ocorre nos dois grupos. Entre os 

homens 35,9% concordam e 41,2% discordam; entre as mulheres 28,8% adotam a primeira posição 

e 48,5% a segunda. Ainda que as diferenças não possam ser desprezadas, é interessante notar que 

quase um terço das mulheres entende que em uma situação de escassez de empregos os homens 

teriam a preferencia. 

Como estudos recentes têm indicado que mudanças nas disposições sobre a desigualdade de 

gênero estariam associadas à mudança geracional (INGLEHART, 2001; INGLHEHART & 

WELZEL, 2005), também cruzamos essa primeira medida com uma variável que representa 
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distintos grupos etários. Entre os menores de 18 os que concordam somam 26,3%, contra 37,4% dos 

que discordam; na faixa seguinte, de 18 a 25, 28,4% concordam e 47,3% discordam, ou seja, uma 

diferença ainda maior do que a anterior, chegando a 18,9 pontos. Essa situação só é invertida no 

grupo de 56 a 65 anos, que conta com 37,2% de concordância e 33,5% de discordância. Nesse 

momento ainda não possuímos informações suficientes para sustentar a afirmação de que existiria 

tal efeito geracional no cenário nacional, mas retomaremos essa discussão na próxima seção, 

quando analisamos os atributos individuais que favorecem uma postura igualitária acerca das 

relações entre os gêneros. 

A segunda variável é obtida por meio da identificação do grau de concordância ao seguinte 

postulado: fazer faculdade é mais importante para homens do que para mulheres. Como o ambiente 

privado e os cuidados com o lar e a prole são culturalmente imputados apenas às mulheres, 

supostamente poderíamos antecipar uma ocorrência significativa de respostas concordantes.  

Felizmente os dados relevam os melhores indicadores relativamente positivos, pois em todos 

os países uma maioria confortável manifestou algum nível de discordância (Tabela 2). No grupo 

dos países latino-americanos o Brasil continua sendo um dos que mais fortemente manifestam 

sinais de ruptura com essa visão tradicional. Entre os demais países selecionados para a comparação 

estamos à frente de Alemanha e Espanha. 

 

TABELA 2. FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA PREFERENCIAL  

PARA HOMENS POR PAÍS, 2005-2007 (%) 

PAÍS Concorda Discorda 

Brasil 11,5 88,5 

Argentina 7,3 85,8 

Chile 28,6 71,5 

México 24,9 75 

Peru 12,6 87,4 

Uruguai 6,6 93,4 

EUA 8,3 91,7 

Alemanha 15,8 84,1 

Espanha 13,3 86,7 

Grã-Bretanha 7 93 

Itália 8 92 

Suécia 1,1 98,9 

Fonte: WORLD VALUES SURVEY 1981-2008 OFFICIAL AGGREGATE 

v.20090901, 2009. World Values Survey Association. 
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 A identificação da evolução neste caso fica prejudicada pelo fato dessa questão não ter feito 

parte da primeira pesquisa conduzida no Brasil, mas comparando apenas os dados de 2006 com os 

de 1997 constatamos a ampliação de 12,6 pontos na frequência de discordâncias.  

 A divisão das respostas entre homens e mulheres mostra, como no caso anterior, que as 

últimas são ligeiramente mais propensas a discordarem do que os primeiros (84,5% e 91,3%, 

respectivamente), mas é preciso apontar que essas diferenças são pouco expressivas e que as 

disposições contrárias a essa afirmação não são exclusividade de um dos gêneros.  

 Entre os grupos etários a mesma situação é encontrada, pois apenas em um deles (de 56 a 

65) o percentual de discordantes foi menor do que 85.  

 A terceira variável analisada diz respeito especificamente à dimensão política e é obtida por 

meio da identificação da concordância à seguinte proposição: de um modo geral, os homens são 

melhores líderes políticos do que as mulheres.  

 A Tabela 3 apresenta também resultados positivos para todos os países, ainda que no caso 

brasileiro o nível de discordância seja menor do que o registrado no item anterior. Em termos 

comparativos, entretanto, estamos à frente apenas de Argentina e Chile na América Latina. 

Confirmando essa posição relativa inferior, não alcançamos os patamares de discordância de 

nenhum dos demais países incluídos na tabela. 

 Esses resultados são muito interessantes, pois parecem indicar que as disposições 

relativamente favoráveis à igualdade entre os gêneros em algumas esferas da vida social não se 

estendem para o campo político, ainda reconhecido por parte considerável dos(as) brasileiros(as) 

como espaço preferencialmente masculino.  

  

TABELA 3.  HOMENS MELHORES LÍDERES POLÍTICOS  

POR PAÍS, 2005-2007 (%) 

PAÍS Concorda Discorda 

Brasil 30,9 69,1 

Argentina 31,9 68,1 

Chile 44,4 55,6 

México 28,1 71,9 

Peru 17,5 82,6 

Uruguai 20,4 79,5 

EUA 26,7 73,4 

Alemanha 19,4 80,6 

Espanha 20,9 79,1 

Grã-Bretanha 19,8 80,3 

Itália 19,2 80,7 

Suécia 8,2 91,8 
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Fonte: WORLD VALUES SURVEY 1981-2008 OFFICIAL 

AGGREGATE v.20090901, 2009. World Values Survey Association. 

  

Assim como no caso anterior, essa variável não fez parte da pesquisa do WVS de 1991, 

portanto, só podemos comparar os últimos dados com os coletados em 1997. No intervalo desses 

quase dez anos verificamos a ampliação de 16,6% no contingente de pessoas que discordam. 

 Quando analisamos a distribuição das respostas entre os grupos, continuamos encontrando 

uma proporção maior de discordância entre mulheres (75,2%, contra 60,7% entre os homens). Esse 

dado, entretanto, não ameniza o fato de que 24,8% das mulheres acreditam que os homens são 

melhores como líderes políticos.  

O cruzamento com a variável idade indica que a maior ocorrência de respostas discordantes 

se dá entre os indivíduos de 26 a 55 anos e não nos grupos mais jovens, como ocorreu nas medidas 

anteriores. O percentual dos discordantes menores de 18 anos é quase o mesmo encontrado no 

grupo dos maiores de 65 anos (58,8% e 56%, respectivamente). 

Ampliando nossa análise para além do cenário nacional, também nos interessa verificar em 

que medida essas disposições subjetivas dos indivíduos se relacionam com a desigualdade de 

representação efetivamente existente. Para tanto operacionalizamos análises de correlação 

envolvendo cada uma das três variáveis e a proporção de mulheres que ocupam cadeiras no 

congresso e no senado em países de diferentes regiões
6
. Como a última onda de pesquisas do WVS 

ocorreu entre os anos de 2005 e 2007, utilizamos como indicador da presença feminina dados do 

Inter-Parliamentary Union que refletiam a situação em dezembro de 2007.  

Nenhum dos relacionamentos envolvendo a representação feminina no senado retornou 

resultado estatisticamente significativo, revelando que no grupo dos países analisados os 

percentuais de respostas discordantes para as três afirmações focalizadas anteriormente não está 

associado à proporção de mulheres nessa instituição representativa.  

O mesmo, entretanto, não ocorre no caso do congresso. Dentre as variáveis estudadas apenas 

a que se referem à questão da formação superior para as mulheres não se mostrou correlacionada 

com o percentual de cadeiras ocupadas por mulheres nos congresso nacionais.  

O relacionamento mais forte se deu entre a discordância sobre os empregos preferencias 

para homens em caso de escassez (r=,54/p=,001), como demonstra o Gráfico 1. Notem que as 

                                                 
6
 África do Sul, Alemanha, Andorra, Argentina, Austrália, Brasil, Bulgária, Canadá, Chile, China, Colômbia, Coréia do 

Sul, Espanha, Etiópia, EUA, França, Finlândia, Grã-Bretanha, Índia, Irlanda, Itália, Japão, México, Noruega, Nova 

Zelândia, Peru, Polônia, Ruanda, Suécia, Suíça, Turquia e Uruguai.  
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nações parecem se agrupar no sentido ascendente da esquerda para a direita, mostrando que 

elevações em uma escala são acompanhadas de movimento semelhante na outra. 

 

 

GRÁFICO 1. PARTICIPAÇÃO FEMININA NO CONGRESSO E DISCORDÂNCIA EM 

RELAÇÃO AOS “EMPREGOS PREFERENCIAIS PARA HOMENS”. 
Fonte: WORLD VALUES SURVEY 1981-2008 OFFICIAL AGGREGATE v.20090901, 2009. World Values Survey 

Association (www.worldvaluessurvey.org). Aggregate File Producer: ASEP/JDS, Madrid e Inter-Parliamentary 

Union, 2007. 

 

O percentual de discordâncias em relação à afirmação de que os homens são melhores 

líderes políticos, que nos interessa mais diretamente nesse trabalho, também apresentou coeficiente 

estatisticamente significativo (r=,37/p=,040), como podemos constatar no Gráfico 3.  
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GRÁFICO 2. PARTICIPAÇÃO FEMININA NO CONGRESSO E DISCORDÂNCIA EM 

RELAÇÃO AOS “HOMENS COMO MELHORES LÍDERES POLÍTICOS”. 
Fonte: WORLD VALUES SURVEY 1981-2008 OFFICIAL AGGREGATE v.20090901, 2009. World Values Survey 

Association. Aggregate File Producer: ASEP/JDS, Madrid e Inter-Parliamentary Union, 2007. 

 

 

 É claro que não pretendemos com essa análise de natureza exploratória produzir qualquer 

afirmação sobre a causalidade da sub-representação feminina. Tal pretensão desconsideraria a 

complexidade do fenômeno e o seu caráter multicausal. Desta forma, modelos explicativos 

parcimoniosos fatalmente produzirão interpretações parciais e insuficientes. Nossa intenção aqui foi 

tão somente verificar se as disposições subjetivas dos públicos estariam relacionadas a 

manifestações objetiva do problema da desigualdade da representação entre os gêneros, o que 

acreditamos ter sido confirmado por esses testes conduzidos de maneira introdutória.  

 

 Condicionantes individuais da disposição pró-igualdade 

 Nessa última seção nosso objetivo é identificar quais atributos e características individuais 

favorecem a disposição pró-igualdade entre os gêneros no campo específico da representação 

política. Nesse sentido, nos ocuparemos apenas das respostas fornecidas pelos(as) componentes da 

amostra nacional à última afirmação abordada na seção anterior.  

 Para operacionalizar essa análise convertemos em binária a medida que originalmente 

comportava quatro valores (concorda totalmente, concorda, discorda e discorda totalmente). Desta 

forma a nossa variável dependente representa a ocorrência de discordância em relação ao postulado 

de que os homens são melhores líderes políticos do que as mulheres.  
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 Visando analisar os efeitos produzidos por uma série de variáveis independentes optamos 

pela construção de um modelo multivariado de regressão logística binária. Diferentemente dos seus 

equivalentes lineares, o relacionamento entre as variáveis nessa técnica não é linear em termos da 

escala de dados, mas sim no logaritmo das chances ou probabilidades de um evento de interesse 

ocorrer (POWERS & XIE, 2008). Assim, o modelo indicará o quanto cada das medidas adicionadas 

impacta a probabilidade dos entrevistados estarem entre os que discordam. 

 Como possíveis condicionantes ou preditores dessa disposição favorável à igualdade, 

incluímos um grupo extenso de variáveis que, a partir da revisão da literatura sobre o tema, são 

potencialmente relevantes.  

Do campo sócio demográfico foram selecionadas medidas que representam atributos 

fundamentais dos entrevistados, como sexo, idade, escolaridade e renda. Relacionadas a essa 

dimensão também foram introduzidas informações sobre estado civil (casado), religião, classe 

social subjetiva e status de minoria étnica.  

Em alguns casos suposições iniciais são possíveis, como o efeito positivo de ser mulher 

sobre a rejeição do postulado; ou o impacto favorável do câmbio geracional sobre a discordância, 

uma vez que as análises apresentadas na seção anterior indicaram que entre os grupos mais jovens 

essa disposição era mais comum. Escolaridade nos parece ser também um atributo potencialmente 

favorável às atitudes pró-igualdade.  

Em outros casos tal antecipação de efeitos é mais difícil, como em relação à religião ou ao 

status de minoria étnica. Ou seja: será que o fato de se reconhecer como membro de uma minoria 

étnica conduz os indivíduos a se posicionarem de uma forma específica acerca do problema em 

questão? Será que as diferentes religiões impactam de forma distinta as disposições individuais 

sobre o tema? Sendo assim, em congruência com o caráter exploratório dessa investigação, optamos 

pela inclusão do maior número possível de preditores, ainda que em boa parte deles a formulação de 

hipóteses não seja favorecida por pesquisas prévias ou formulações teóricas reconhecidas. 

 Também procuramos incorporar à análise algumas variáveis relativas aos valores e atitudes. 

Como apontamos na seção inicial, alguns autores têm defendido que uma suposta mudança de 

disposições em relação a igualdade na representação política entre os gêneros estaria relacionada à 

questão geracional e a uma ampla reorientação valorativa em curso no mundo ocidental 

(INGLEHART, 2001; INGLEHART & WELZEL, 2005). Ainda que o contexto brasileiro se afaste 

significativamente do existente nos países industrialmente avançados pesquisados por tais autores, 
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incluímos em nosso estudo o índice de materialismo/pós-materialismo
7
, proposto por Inglehart 

(1990) como medida dessa mudança cultural.  

Por considerarmos plausível a hipótese de que um perfil individual democrata esteja 

relacionado de alguma maneira ao reconhecimento de que as disparidades de representação não se 

justificam, incluímos no modelo um índice de atitudes democráticas, construído a partir da 

combinação das respostas fornecidas pelos entrevistados a quatro questões que visam identificar 

como os mesmos percebem situações políticas particulares. Na primeira delas as pessoas respondem 

se consideram ótimo, bom, ruim ou péssimo a existência de um líder forte que não precisa se 

preocupar com o congresso. Na segunda são levados a se posicionarem em relação à ocorrência de 

um governo de técnicos e especialistas. Na terceira acerca de um regime militar. Por fim, na quarta 

devem informar o que pensam sobre um governo democrático. Nossa expectativa é a de que tal 

índice produza efeito positivo sobre a disposição pró-igualdade. 

Optamos também pela inclusão do auto-posicionamento ideológico dos(as) entrevistados(as) 

como medida independente, adotando como hipótese inicial a existência de uma associação entre a 

identificação com a esquerda do espectro e uma postura mais igualitária.  

Por fim, também incluímos duas medidas relacionadas ao ativismo político dos indivíduos, 

partindo do pressuposto de que o envolvimento em atividades convencionais e não-convencionais 

poderiam favorecer a mudança de postura acerca do tema. No primeiro caso a medida integrada 

considera o envolvimento dos entrevistados em partidos, sindicatos, associações profissionais e 

organizações ambientais, resultando no Índice de Participação Convencional (BORBA & 

RIBEIRO, 2010). No segundo são consideradas a participação em abaixo-assinados, boicotes e 

passeatas, agrupadas no Índice de Participação Não-Convencional (Ibid.). 

A Tabela 4 traz os resultados do modelo que conduzem às confirmações e refutações dessas 

várias antecipações e hipóteses. Foram listados os coeficientes apenas daquelas variáveis que 

atingiram o nível mínimo de significância estatística (.05). 

 

 

 

                                                 
7
 O referido índice tem gerado considerável polêmica e muitos pesquisadores têm se dedicado nos últimos anos a 

questionar a sua validade como medida efetiva das prioridades individuais (Davis & Davenport, 1999; Sniderman, 

Brody & Tetlock, 1991; Clarke, et. al., 1999; Clarke, 2000). Todavia, considerando essas criticas e submetendo a índice 

a diferentes testes estatísticos, confirmamos em trabalho anterior que o mesmo apresenta considerável consistência no 

cenário nacional e pode ser utilizado como uma boa medida classificatória das prioridades valorativas no nível 

individual (Ribeiro, 2007). 
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TABELA 4. PREDITORES DA DISPOSIÇÃO PRÓ-IGUALDADE DE  

GÊNERO NA POLÍTICA, BRASIL, 2006. 

 Exp(B) Sig. 

Sexo .470 .000 

Idade  .095 

Escolaridade 1.176 .000 

Renda .924 .027 

Índice de Materialismo/Pós-materialismo 1.154 .025 

Auto-posicionamento Ideológico  .160 

Índice de Atitudes Democráticas 1.089 .015 

Casado  .199 

Classe social (subjetiva) 1.183 .050 

Católico  .810 

Protestante  .872 

Espírita  .955 

Evangélico  .999 

Religiões de origem africana  .126 

Status de Minoria Étnica  .759 

Índice de Participação Convencional  .824 

Índice de Participação Não-Convencional  .334 

Pseudo R
2
 .125  

N=1157   

Fonte: WORLD VALUES SURVEY 1981-2008 OFFICIAL AGGREGATE 

v.20090901, 2009. World Values Survey Association. Aggregate File Producer: 

ASEP/JDS, Madrid. 
 

A primeira informação importante diz respeito ao efeito negativo da variável sexo. Como 

nessa medida o valor “0” representa as mulheres e o “1” os homens, o Exp(B) de .470 indica que o 

seu efeito sobre a probabilidade do entrevistado pertencer ao grupo dos que discordam da afirmação 

é de 0,470. Em termos percentuais podemos afirmar que homens têm 53% menos chance de 

manifestarem uma disposição pró-igualdade, o que é algo bastante significativo. Ainda que na seção 

anterior as diferenças entre os sexos parecessem reduzidas, o emprego de técnica mais robusta 

revela uma distinção fundamental.  

A idade, por sua vez, não se revelou um fator relevante para a explicação de nossa variável 

resposta (sig.=.095). Apesar de termos identificado diferenças sutis entre os distintos grupos etários 

anteriormente, a utilização da variável anos de vida em combinação com os demais condicionantes 

não corroborou a hipótese da mudança geracional em nosso país.  

 Como esperávamos, a escolaridade afetou positivamente a probabilidade de discordância. 

Cada elevação na escala de escolaridade dos(as) entrevistados(as) eleva em 1.176 a probabilidade 

dos mesmos comporem o grupo dos rejeitam o postulado, ou seja, a simples passagem de um nível 

a outro (do ensino fundamental para o médio, por exemplo) acarreta incremento de 17,6% nessa 
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chance. Essa descoberta poderia ser facilmente antecipada em razão da reconhecida capacidade 

explicativa dessa variável sobre uma ampla gama de atitudes e valores (ALMOND & VERBA, 

1989; MOISÉS, 1995; RIBEIRO, 2008; BORBA & RIBEIRO, 2010).  

 Bem menos evidente é o efeito negativo da escala de renda. Como essa variável é composta 

por dez diferentes faixas, identificamos que cada elevação afeta em .924 a probabilidade de 

ocorrência de discordância. Em termos percentuais cada aumento de faixa reduz em 7,6% a chance 

do(a) entrevistado(a) estar entre os que manifestam contrariamente.  

 Corroborando a hipótese proposta pelos pesquisadores da mudança cultural, o índice de 

materialismo/pós-materialismo se mostrou preditor relevante, impactando a probabilidade em 

1.154. Cada elevação na escala que mede a adesão dos indivíduos aos chamados valores pós-

materialistas (INGLHEHART, 1990) eleva em 15,4% a chance de discordância. Apesar da chamada 

síndrome de valores pós-materialistas (INGLEHART & WELZEL, 2005) ainda ser bastante 

incipiente no Brasil, esse resultado indica que o seu efeito sobre as orientações subjetivas 

individuais já pode ser sentido. Conclusões semelhantes em relação a outras variáveis relacionadas 

à cultura política foram recentemente apresentadas por Ribeiro (2008) e Borba e Ribeiro (2010).  

 O auto-posicionamento ideológico não produziu efeito significativo, indicando que a 

identificação como membro da esquerda ou direita não afeta as disposições pró-igualdade de gênero 

na política entre os brasileiros. 

 Confirmando nossa hipótese inicial o Índice de Atitudes Democráticas produz impacto 

favorável de 1.089 na probabilidade de discordância. Como essa medida é composta de uma escala 

de doze pontos, cada elevação produz aumento de 8,9% na chance do(a) entrevistado(a) estar entre 

os que rejeitam a frase os homens são melhores líderes políticos que as mulheres. Portanto, aqueles 

que aderem de forma mais intensa à democracia na sua dimensão abstrata tendem a manifestar 

posição mais igualitária.  

 A última variável relevante no modelo foi a classe social subjetiva, ou seja, a auto 

identificação dos componentes da amostra como membros da classe baixa, trabalhadora, média, 

média alta ou alta. Neste caso verificamos que cada elevação na escala impacta em 1.183 a 

probabilidade, ou seja, a passagem da classe média para a média alta (assim como em todas as 

demais transposições) acarreta aumento de 18,3% na chance de fazer parte dos grupos dos que 

rejeitam a afirmação em questão. Esse achado indica maior dificuldade de alteração nas percepções 

sobre o tema entre as camadas que se percebem como menos favorecidas em termos de posição na 

estrutura social.  
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 Todos os demais atributos (estado civil, status de minoria étnica, denominações religiosas, 

nível de ativismo político tradicional e contestatório) não se mostraram relevantes, ou seja, não 

produzem efeito positivo ou negativo estatisticamente significativo sobre a variável dependente. Em 

especial no que diz respeito ao engajamento político esses resultados nos surpreenderam, pois 

esperávamos constatar aqui um efeito positivo do ativismo.  

 

Considerações finais 

Como aponta Miguel (2001), desde o final do século XX a paridade da representação 

política dos gêneros é vista como um objetivo justo no mundo ocidental. No Brasil, se há polêmicas 

em torno da eficiência da política de cotas instituída em 1996 para promover a inclusão das 

mulheres, por outro lado, também há consenso de que as desigualdades encontradas na 

representação dos gêneros constituem sérios limites para a vitalidade da democracia. 

 Entretanto, como analisa o autor, esse consenso não se baseia em razões comuns e as 

diferentes justificativas mobilizadas para a defesa das cotas as evidenciam. Considerando as 

próprias feministas, ele destaca a presença de três linhas de raciocínio distintas. Para a primeira 

seria necessário garantir a paridade entre homens e mulheres na política porque a sensibilidade 

moral desinteressada característica delas não deveria permanecer restrita à esfera doméstica. A vida 

política, dominada pela moral fria, impessoal e agressiva masculina, seria enriquecida se a 

sensibilidade – desinteressada - das mulheres para “cuidar do outro” estivesse mais presente, bem 

como seu senso de compaixão e solidariedade.  

Para a segunda linha, ao contrário, as mulheres teriam interesses próprios inerentes à sua 

condição de gênero e, por isso mesmo, seriam as melhores advogadas de si próprias. A ausência de 

mulheres no sistema político seria injusta, já que seus interesses específicos precisam ser levados 

em conta na definição das decisões. Finalmente, para a terceira posição, as mulheres, assim também 

como outros grupos que ocupam posições estruturais desvantajosas na sociedade, precisariam estar 

presentes nas decisões políticas não porque portariam, a princípio, interesses comuns, mas porque 

compartilhariam uma experiência histórica de opressão capaz de lhes fornecer pontos de vista 

comuns sobre determinados assuntos.  

Pode-se verificar o reflexo dessas posições feministas em algumas das possibilidades 

sugeridas por Pinto e Moritz (2009) para explicar os motivos que levam as pessoas, de forma geral, 

a considerar importante a presença de mulheres na política. Esses motivos podem se associar à 

crença de que as mulheres praticam uma “política do cuidado” que, na visão das autoras, denotam 
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uma concepção tradicional de que as mulheres, mesmo na política, saberiam qual é seu papel na 

sociedade. Ou então, ao contrário, elas seriam importantes porque defendem “interesses de 

mulheres”, lutam pelos seus direitos específicos. 

Apesar dessas divergências expressivas existe relativo consenso sobre os efeitos positivos 

que a redução das disparidades poderia trazer para as modernas democracias. Os dados 

apresentados ao longo desse trabalho, ainda que de maneira bastante exploratória, mostram que 

apesar de algo desejável, a luta pela igualdade política entre os gêneros ainda esbarra na persistência 

de concepções e valores relativamente desfavoráveis. Mesmo com a perceptível mudança cultural 

no que diz respeito aos papéis e atribuições de cada gênero em diferentes esferas da vida social, é 

preocupante que mais de um terço da população nacional considere ainda que os homens são 

melhores líderes políticos simplesmente por serem homens. A preocupação se torna maior ainda 

quando verificamos que existem correlações positivas entre esse tipo de disposição subjetiva e a 

efetiva sub-representação feminina nas câmaras federais em diferentes nações.  

Assim como outras diferentes dimensões relacionadas à consolidação de nossa jovem 

democracia, esse problema parece estar vinculado à melhoria do quadro social e econômico geral da 

nação. A análise dos determinantes individuais apresentada na seção anterior mostra que atributos 

sócio-demográficos como escolaridade e classe social (subjetiva) afetam positivamente a disposição 

pró-igualdade entre homens e mulheres no campo político. Novamente, portanto, a educação 

aparece como instrumento fundamental de alteração positiva dos valores políticos nacionais.  

No campo das atitudes e valores, a presença do índice de materialismo/pós-materialismo e, 

principalmente, do índice de atitudes democráticas demonstra que uma postura pró-igualdade nessa 

questão fundamental faz parte de um processo maior de constituição de uma personalidade 

democrática e que a afirmação dos princípios básicos dessa forma de governo passa pelo 

reconhecimento da igualdade de direitos entre os diferentes grupos, estratos e classes que compõem 

a sociedade. 
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