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RESUMO 

 

Podemos afirmar que o eleitorado brasileiro opera e se comporta de forma conservadora politicamente e ainda 

tradicional na perspectiva das relações de gênero? Este tipo de comportamento tem afetado nossa dinâmica 

político-eleitoral? Como? Em qual direção? O debate a respeito dos processos em curso de destradicionalização 

societária e política ao redor do mundo (HEELAS, LASH & MORRIS, 1996; LUKE, 1996; ADAM, 1996) e 

que também têm incidência na sociedade brasileira é o pano de fundo das considerações deste trabalho. A partir 

do survey com uma amostra de 2002 casos de eleitores brasileiros, realizada em outubro de 2010 no âmbito do 

Consórcio Bertha Lutz, foram construídos dois índices: um de Conservadorismo político (ICP) e outro de 

Tradicionalismo de gênero (ITG) que pretendem nos ajudar a encontrar algumas respostas a estas importantes 

indagações. As eleições de 2010 no Brasil tiveram um contorno muito peculiar nos dois sentidos 

valorativos/normativos que os nossos índices procuraram medir. Entendemos que estes podem funcionar como 

variáveis explicativas importantes de parte dos desdobramentos vividos, sobretudo, em nosso segundo turno e 

que apesar de um contexto normativo, como será exemplificado nos índices, muito adverso culminaram na 

eleição da primeira mulher presidenta do Brasil. Se entendemos que uma sociedade moderna e 

destradicionalizada é igualmente uma sociedade democrática e igualitária, na qual os/as atores/atrizes sociais 

podem viver em liberdade, desde que sejam capazes de internalizar os direitos coletivos e pessoais, de respeitar 

a pluralidade de interesses, de perspectivas e de idéias e de assumir suas responsabilidades políticas como 

cidadãos e cidadãs, quais entraves no plano das percepções do eleitorado brasileiro têm nos predisposto à 

manutenção de um padrão normativo tradicional? Parece-nos legítimo igualmente supor que padrões fortemente 

arraigados de conservadorismo político e de tradicionalismo nas relações de gênero expressos nas percepções 

do nosso eleitorado afetam, e de modo negativo, este processo em curso, significando dizer que pessoas com 

percepções fortemente conservadoras politicamente e percepções arraigadamente tradicionais nas relações de 

gênero (ou compartilhando das duas percepções), mantém e perpetuam uma sociedade politicamente anti-

igualitária e anti-democrática no Brasil que vem literalmente ―à tona‖ nos nossos processo eleitorais. 

 

Palavras-chave: Processo eleitoral de 2010, democracia, opinião pública, gênero, conservadorismo político, 

tradicionalismo de gênero, índices. 
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VERSÃO PRELIMINAR 

Marlise Matos (UFMG) 

Matheus Soares Cherem (UFMG) 

Taís de Paula Barbosa (UFMG) 

 

Podemos afirmar que o eleitorado brasileiro opera e se comporta de forma conservadora politicamente e ainda 

tradicional na perspectiva das relações de gênero? Este tipo de comportamento tem afetado nossa dinâmica 

político-eleitoral? Como? Em qual direção? O debate a respeito dos processos em curso de destradicionalização 

societária e política ao redor do mundo (HEELAS, LASH & MORRIS, 1996; LUKE, 1996; ADAM, 1996) e 

que também têm incidência na sociedade brasileira é o pano de fundo das considerações deste trabalho.  

 

A partir do survey com uma amostra de 2002 casos de eleitores brasileiros, realizada em outubro de 2010 no 

âmbito do Consórcio Bertha Lutz (CBL)
4
, foram construídos dois índices: um de Conservadorismo político 

(ICP) e outro de Tradicionalismo de gênero (ITG) que, por sua vez, nos ajudaram a encontrar algumas respostas 

a estas importantes indagações. As eleições de 2010 no Brasil, é inegável, tiveram um contorno muito peculiar 

nos dois sentidos valorativos/normativos que os nossos índices procuraram mensurar. Entendemos que estes 

podem funcionar como variáveis explicativas importantes de parte dos desdobramentos vividos, sobretudo, em 

nosso segundo turno e que apesar de um contexto normativo, como será exemplificado nos índices, muito 

adverso culminaram na eleição da primeira mulher presidenta do Brasil. 

 

Na última década, as questões de gênero ganharam uma centralidade sem paralelo na história brasileira. A 

criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM/PR), em 2003, possibilitou, no plano Federal, que as 

questões de gênero fossem alçadas ao nível ministerial e passassem a estar presentes, de forma mais explícita, 

no cerne das políticas públicas. A realização das duas Conferências Nacionais de Políticas para as Mulheres 

mobilizou centenas de milhares de brasileiras interessadas em mudar o quadro de desigualdades e de exclusão 

societária e a última delas, em especial, se dedicou às reflexões sobre a situação feminina brasileira no quer 

tange à ocupação efetiva dos espaços de poder. A própria divulgação de um Edital para apresentação de 

―propostas para a implementação de projeto de pesquisa sobre a participação das mulheres no processo 

                                                 
4
 O ―Consórcio Bertha Lutz: Mulheres no processo eleitoral de 2010: candidaturas, representações, comportamento eleitoral e a 

consolidação de uma rede de pesquisa de gênero‖, foi implementado em julho de 2010, após vencer a concorrência em Edital público 

com este fim e celebrar Convênio com a SPM/PR (nº do convênio 086/2010). Compõem a Equipe de Coordenação os seguintes 

Pesquisadores/as: Céli Regina Jardim Pinto (UFRGS), Fátima Pacheco Jordão (TV Cultura e Instituto Patrícia Galvão) e José 

Eustáquio Diniz Alves (ENCE/IBGE), como Coordenadores/as Gerais; além de Marlise Matos (UFMG, coordenadora do Eixo 1 – 

Eleitorado), Clara Araújo (UERJ, coordenadora do Eixo 2 – Candidaturas) e Jacira Melo (Instituto Patrícia Galvão, coordenadora do 

Eixo 3 – Monitoramento de Mídia). 
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eleitoral de 2010‖ constituiu um grande avanço para a compreensão das relações de gênero no país, 

particularmente no que se refere ao processo de empoderamento e de disputa, entre os sexos, pelos espaços de 

decisão da política. 

 

Apresentamos aqui, em linhas muito gerais, o CBL. O Consórcio tem um núcleo formado por pesquisadores/as 

de comprovada atuação na área de análise de gênero e política, com representatividade nos maiores estados 

brasileiros e nas principais regiões do país A formação do núcleo dos pesquisadores associados ao CBL 

obedeceu aos critérios de qualificação acadêmica, compromisso político, representatividade regional e nacional 

e a uma divisão de trabalho em função dos objetivos da pesquisa. Os pesquisadores consorciados formam o 

início de um trabalho que pretende ter desdobramentos futuros no sentido de fortalecer os estudos de gênero e 

política no país, possibilitando que o Consórcio seja ampliado no futuro. Trata-se, pois, de um núcleo formado 

por pesquisadores/as de comprovada atuação na área de análise de gênero e política. A criação do Consórcio 

deveu-se, sobretudo, à necessidade de se estudar o comportamento e as percepções de homens e de mulheres 

com relação à  política  brasileira,  dado  que  este  quadro  por  si  só  já mostra  a  importância  que  terá  o  

sexo  feminino  nas  eleições  de  2010. Existiam novidades que tornavam as eleições especiais do ponto de 

vista das relações de gênero: duas mulheres candidatas à Presidência e efetivamente competitivas no cenário 

rarefeito de representação feminina na política. Assim o objetivo central da proposta do CBL foi pesquisar a 

participação das mulheres (e dos homens) no processo eleitoral de 2010, numa perspectiva de gênero, buscando 

compreender as inter-relações entre: (a) as diversas percepções do eleitorado sobre democracia, sociedade e 

família e relações de gênero, raça e sexualidade (Eixo 1); (b1) o conhecimento  do  perfil  do conjunto  dos  

candidatos  de  ambos os sexos como deputadas/os estaduais, federais, senadoras/es,  governadoras/es  e 

presidente,  segundo dados  fornecidos  pelo TSE (Eixo 2); (b2) a capacidade de influência através de suas 

trajetórias, dos diversos tipos  de  recursos e capitais, assim  como dos conteúdos transmitidos pelas diversas 

candidaturas nas  eleições  proporcionais  e  majoritárias  e  que  podem  determinar  suas chances e recepção 

junto ao eleitorado (Eixo 2); (b3) a engenharia eleitoral dos partidos com vistas à disputa, a definição de suas 

candidaturas considerando o dado novo das cotas, as alianças estaduais e as articulações entre as competições 

majoritárias e proporcionais que também colocam  as  mulheres  em  determinadas  condições de elegibilidade 

(Eixo 2); (c) a influência da mídia jornalística impressa e televisiva sobre o processo de  formação de 

preferências do voto (Eixo 3). 

 

No Eixo 1 relacionado ao comportamento e às tendências do eleitorado a apreciação do comportamento do/a 

eleitor/a foi levado a cabo, neste trabalho, a partir de análises quantitativas, por meio da realização de pesquisas 

de opinião, bem como por meio de análises qualitativas, com a formação de grupos focais. Neste trabalho não 
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vamos lançar mão dos dados qualitativos produzidos no âmbito eixo. Desta forma, neste Eixo 1, pretendia-se 

buscar um amplo entendimento sobre a opinião pública e as percepções do eleitorado, explorando  questões  de  

cunho  valorativo,  cultural  e  institucional,  mas  com  foco principalmente  cultural,  já  que  almejávamos 

entender,  dentro  de  cada  perfil  sócio-demográfico do eleitorado, suas opiniões, valores e intenção de voto, 

mas sobretudo se e como estes elementos estariam efetivamente articulados. O eixo visava, pois, a um estudo 

abrangente e sistemático sobre as percepções do eleitorado com vistas ao alcance da coleta de um conjunto 

unificado de respostas que incluem variáveis sobre valores tradicionais da formação política brasileira, 

conhecimentos e habilidades cívicas, predisposições e atitudes em relação à participação e associativismo, 

crenças  e  valores em relação à democracia em si e as intenções de voto, todos marcados, de modo muito 

singular, pela transversalização de uma perspectiva de gênero. 

 

TEORIAS DA DESTRADICIONALIZAÇÃO SOCIETÁRIA  

 

Este trabalho parte da constatação da existência de um processo em curso de destradicionalização societária 

(HEELAS, LASH & MORRIS, 1996). A destradicionalização envolve uma mudança do lugar da autoridade ―de 

fora‖ para ―dentro‖ e refere-se ao declínio da crença em uma ordem natural e pré-estabelecida sobre as coisas. 

Seriam os sujeitos quem passariam a ser chamados a exercer a sua autoridade em face da desordem e da 

contingência da ―modernidade reflexiva‖ (GIDDENS, BECK & LASH, 1997). 

 

Dentre os muitos autores que elaboram considerações a respeito destas transformações é possível identificar a 

experiência de duas grandes teses. A primeira delas - a tese 1 - insiste em destacar a presença do fim da 

tradição, trata-se de um tese ―triunfalista‖ e/ou ―radical‖onde os principais interlocutores que vêm defender esta 

posição (THOMPSON, 1996 e  GIDDENS, 1991) vão relevar a chamada condição ―pós-moderna‖ que 

suplantaria e estaria baseada na erosão da tradição. Tratar-se-ia de uma mudança radical sem precedentes em 

relação a transformações de outras eras, onde a destradicionalização envolveria uma substituição das vozes de 

autoridade, de controle e de destino externas e supra-individuais por vozes internas, subjetivas. Tais autores dão 

destaque à transição em curso e vão elencar algumas características societárias que estariam sendo fortemente 

transformadas e/ou substituídas. Dentre elas destacam-se: um ambiente societário mais fechado (frio, repetitivo, 

ritualizado) que seria substituído por outro mais aberto (experimental e passível de revisão); um tipo de 

percepção da ordem como algo relacionado ao destino (pré-ordenado) por oposição à sua conversão numa 

situação de escolha (reflexividade); a ênfase recaída também sobre processos movidos pelas necessidades que 

seriam substituídos pela contingência; um padrão de experiência social movido pela certeza que viria a ser 

substituído por outro cujo caráter é de incerteza; a experiência da segurança sendo substituída pela de risco; a 

experimentação de uma cultura diferenciada (organizada) que estaria sendo substituída por uma espécie de 
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cultura ―differrida‖ (desorganizada); de uma ênfase sobre o self para a sensibilidade de um permanente 

descentramento do sujeito; de uma passagem de uma ótica política das virtudes por uma outra vocalizada pelas 

preferências.  

 

Nesta tese as culturas tradicionais seriam percebidas e interpretadas como dominadas pelo ―destino‖, 

envolvidas, e excluindo as possibilidades de ―escolhas‖ efetivamente subjetivas. Trata-se, pois, da ênfase sobre 

uma ordem comunal/coletiva/heterônoma/sócio-centrada para a experiência de uma ordem 

individual/subjetiva/autônoma/centrada na reflexividade dos sujeitos: são eles que precisam selecionar e 

escolher entre vozes morais e estéticas/estilísticas diferenciadas (o papel do social/cultural é reduzido a favor da 

construção dos próprios padrões de boa vida). 

 

A segunda tese - tese 2-  preconiza, por sua vez, um movimento dinâmico de  coexistência entre tradição e 

destradicionalização (manutenção da tradição, re-tradicionalização e construção de novas tradições). 

Representam esta corrente, autores como Luke (1996) e Adam (1996) que tentam assinalar que aquilo que 

estaríamos experimentado seria um movimento de competição, disputa, interpenetração e interjogo de processos 

complexos de manutenção das tradições, reinvenção e reconstrução destas, através de mudanças trazidas pelas 

complexidades multivocais dos nossos tempos. As pessoas viveriam, assim, em tensão permanente afetadas por 

conflitos de vozes de autoridade externas (religiosas, culturais etc.) por outras vozes que emanam de seus 

próprios desejos, expectativas e aspirações pessoais. Desta forma, a tradição passa a ser compreendida como 

aberta aos processos de agência humana sendo, pois, permanentemente reconstruída, reinterpretada, 

reinventada. As culturas destradicionalizadas existentes seriam percebidas e interpretadas como contingentes e 

não excluiriam as possibilidades de ―escolhas‖ subjetivas, mas não seriam interpretadas como resultado 

sistemático do colapso das vozes de autoridade sócio-culturais. Na prática, apesar da linguagem da autonomia e 

da escolha, seriamos todos controlados por rotinas, regras, procedimentos, regulações, leis, escalas, costumes 

etc. Desta maneira, os tempos que estaríamos vivendo seriam de mistura de várias trajetórias possíveis, algumas 

mais informadas pela tradição, outras por processos mais individualizantes. 

 

DESATRADICIONALIZAÇÃO, MODERNIDADE, CONSERVADORISMO POLÍTICO E 

TRADICIONALISMO DE GÊNERO 

 

Este trabalho parte igualmente de um segundo pressuposto teórico: o de que a sociedade brasileira é, em muitos 

aspectos, uma sociedade ainda bastante tradicional, mas em processo de destradicionalização/modernização. 

Adotamos, pois, nesta pesquisa e trabalho a perspectiva da segunda tese acima apresentada: a da coexistência 

entre processos de transformação na tradição e suas formas de manutenção. Neste sentido entendemos que 

existiria uma relação direta entre processos de ―modernização‖ e ―destradicionalização‖. Ou seja: a 
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modernização do Brasil seria ainda um processo incompleto, e não apenas um processo abortado ou fracassado, 

como afirmam — ou afirmavam — muitos analistas. Entendemos a modernização como destradicionalização; 

um processo de transição de valores e práticas tradicionais para valores e práticas modernas. De um modo muito 

resumido podemos afirmar que nossos elementos tradicionais podem e devem se expressar em duas arenas 

político-sociais que serão aqui tratadas: (a) a arena política e político-eleitoral (onde identificaremos as bases do 

conservadorismo político); (b) a arena das relações de gênero (onde identificaremos processos e percepções de 

tradicionalismo de gênero). 

 

A modernidade é aqui é identificada com o tipo de capitalismo que prevalece nos países capitalistas 

desenvolvidos, os quais, apesar de seus problemas, representam um modelo para os países em desenvolvimento 

e para os antigos países socialistas estatizantes. Uma sociedade seria moderna quando: (a) no campo 

econômico, haveria, através do mercado, uma alocação de recursos razoavelmente eficiente, e ela é dinâmica 

em termos tecnológicos; (b) no campo social, a desigualdade econômica não seria excessiva e não haveria a 

tendência de que ela aumentasse, e; (c) no campo político, quando a democracia é percebida sólida e os 

cidadãos apresentam versões e valores progressistas em relação ao seu futuro.  

 

Uma sociedade moderna não é apenas uma sociedade que não é tradicional, que não é particularista, que não é 

guiada por privilégios, que não é dominada por uma oligarquia aristocrática, barões ou burocratas saqueadores, 

ou seja, uma sociedade que tenha caráter igualitário. Como observa Touraine (1992, pp. 239 e 374), a 

modernidade destradicionalizante pode também ser definida em termos positivos. Uma sociedade moderna e 

destradicionalizada é uma sociedade democrática e igualitária, na qual os atores sociais podem viver em 

liberdade, desde que sejam capazes de internalizar os direitos coletivos e pessoais, de respeitar a pluralidade de 

interesses e de idéias e de assumir suas responsabilidades políticas como cidadãos. 

 

O conservadorismo político na forma como o mesmo será interpretado neste trabalho refere-se a uma tendência 

ideológica e a um tipo de percepção/sensibilidade que podem variar grandemente: desde o apoliticismo e da 

rejeição a qualquer prática reivindicatória (apatia política) até a aprovação expressa de comportamentos, 

atitudes e percepções que são não apenas extremamente rejeitadoras de qualquer mudança na arena do status 

quo, como também incitariam à discriminação e preconceito contra alternativas de mudança. No que tange à 

relação direta entre ―modernização‖ e ―destradicionalização‖ numa arena política significa dizer que a 

destradicionalização vai impelir atores e instituições sociais à adesão valorativa a determinado conjunto de 

pressupostos modernizantes que têm relação direta e imediata com princípios democratizantes e anti-autoritários 

e igualitários.  
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De um modo geral, na Ciência Política identifica-se o conservadorismo às idéias e atitudes que visam à 

manutenção do sistema político, contrapondo-se às forças inovadoras. O pensamento conservador, em suas 

origens, expressa a alternativa aos avanços promovidos por uma certa percepção da modernidade, 

especialmente ao pensamento progressista. Descrever então posições político-ideológico-filosóficas, alinhadas 

com dinâmicas do tradicionalismo, que em geral se contrapõem a mudanças abruptas de determinado marco 

econômico e político-institucional ou no sistema de crenças, valores, usos e costumes de uma sociedade. Grupos 

conservadores não se opõem a qualquer mudança, mas apenas àquelas que são fruto de revoluções e 

transformações no encabeçamento do poder, na posição de domínio/dominação e que venham a ameaçar a 

ordem política e social hegemonicamente controlada. Podemos elencar inclusive uma tipificação já reconhecida 

(mas com a qual não trabalharemos aqui) entre: conservadores liberais (com forte inclinação aos valores 

individuais, típico dos países anglo-saxãos); conservadores sociais (com inclinação aos valores religiosos, 

defendido por católicos tradicionalistas e por protestantes históricos, como os presbiterianos) e conservadores 

nacionais (mais inclinados aos valores culturais de um determinado estado nação, comum na europa 

continental). 

 

A distinção entre ser conservador (colocar a ordem acima da justiça) e ser progressista (o que significa desejar 

arriscar a ordem em nome da justiça), é aqui também muito importante. Se modernidade destradicionalizada no 

Brasil também significa democracia (primazia da eficiência e uma efetiva preocupação com a eqüidade social), 

podemos identificar a existência de dois tipos de Conservadores: os ―radicais‖ e os ―moderados‖: os ―radicais‖ 

não querem nenhuma mudança e permanecem autoritários e os ―moderados‖ aceitam negociar, mas para manter 

sua posição tradicional. 

 

Voltemos nossas atenções agora ao campo das relações de gênero, o campo crítico-emancipatório de gênero 

(MATOS, 2008, 2009). Entende-se ―gênero‖ aqui como uma construção social e política que determina relações 

entre os homens e as mulheres. MAS não o entendemos numa perspectiva unidirecional: da exclusividade da 

dominação patriarcal (dos homens sobre as mulheres). Quando nos referimos às relações de gênero tradicionais 

estamos geralmente imaginando relações assimétricas, verticalizadas e hierárquicas de poder entre homens e 

mulheres, onde é o homem quem domina e a mulher que está subalternizada. O melhor exemplo de uma típica 

relação deste formato é o próprio patriarcado que assenta suas bases na dominação tradicionalmente masculina. 

As relações de gênero destradicionalizadas, por sua, apresentariam uma miríade de formas de interação político-

sociais onde o predominante seriam, então, relações horizontalizadas, simétricas e igualitárias entre homens e 

mulheres. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Conservadorismo_liberal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conservadorismo_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conservadorismo_nacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conservadorismo_nacional
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O estereótipo de gênero seria assim uma manifestação do tradicionalismo de gênero e se refere a um conjunto 

de crenças acerca dos atributos pessoais adequados a homens e mulheres, sejam estas crenças individuais ou 

partilhadas. Geralmente os estereótipos estão fortemente associados a relações de gênero que são vividas de 

modo tradicional. Por tradicionalismo de gênero, nesta pesquisa e trabalho, vamos nos referir à presença de 

padrões de percepção valorativos tradicionais em relação às interações no âmbito do sistema de relações de 

gênero e raça em nosso país. O padrão de tradicionalismo de gênero, por sua vez, é entendido como um 

fenômeno que costuma ser transmitido e operado por aquilo que a literatura pertinente já cunhou como sendo as 

masculinidades hegemônicas em sua contrapartida no âmbito das feminilidades subalternas. No escopo do 

modelo binário, de polaridade tradicional entre: a mulher/cuidadora, dona-de-casa, afetivamente responsável 

pelos filhos e união da família e o homem/provedor, chefe-da-casa, financeiramente responsável pela família. 

 

Desta forma, após uma discussão inicial sobre alguns dos principais conceitos e pressupostos que orientam as 

nossas análises, gostaríamos, antes de passar às análises dos referidos índices de afirmar um último importante 

ponto de partida: pessoas com percepções fortemente conservadoras politicamente e percepções fortemente 

tradicionais nas relações de gênero (ou com as duas percepções juntas), mantém e perpetuam uma sociedade 

politicamente anti-igualitária e anti-democrática. 

 

OS ÍNDICES DE CONSERVADORISMO POLÍTICO E DE TRADICIONALISMO DE GÊNERO – 

resultados preliminares 

 

Como afirmamos o survey realizado foi composto por uma amostra de mais de 2002 entrevistas, tendo como 

foco das questões: as percepções a respeito de valores e da cultura política brasileira e gênero; os padrões de 

associativismo do eleitorado brasileiro; as percepções sobre a política e o processo político-eleitoral no Brasil; 

percepções sobre sexo e gênero, feminismo e política; sobre processo de formação das decisões e intenções de 

voto, além, claro, de variáveis que compõem o perfil sócio-demográfico. Compuseram o Índice de 

Conservadorismo Político (ICP) as seguintes respostas às questões:  

Quadro 1: Questões que compuseram o Índice de Conservadorismo Político (ICP), Brasil, 2011. 
'Concordância :: Progresso com Autoritarismo'  

 'Concordância :: Congresso atrapalha autonomia Presidencial'  

 'Concordância :: Judiciário atrapalha autonomia Presidencial'  

 'Concordância :: Preferência a Democracia'  

 'Concordância :: Democracia sem Partidos'  

 'Mais de Acordo :: Democracia vs Autoritarismo'  

 'Mais de Acordo :: Democracia Eleitoral'  

 'Nepotismo'  

 'Pena de Morte'  
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 'Preferência à Ditadura'  

Fonte: Survey do Consórcio Bertha Lutz, Instituto IBOPE/CBL/SPM/PR, 2010. 

 

De outra perspectiva, compuseram o Índice de Tradicionalismo de Gênero (ITG) as seguintes respostas às 

questões:  

 

Quadro 2: As questões que compuseram o Índice de Tradicionalismo de Gênero (ITG), Brasil, 2011 

 
TRADICIONALISMO DE GÊNERO Destr. Neutro Tradic. 

P29A  'Afirmação :: O homem é mais inteligente que a mulher' 4 e 5 3 1 e 2 

P29C  'Afirmação :: A homossexualidade é uma doença' 4 e 5 3 1 e 2 

P29D  'Afirmação :: A educação dos filhos é responsabilidade da mãe' 4 e 5 3 1 e 2 

P29E  'Afirmação :: Sou a favor da união de pessoas do mesmo sexo' 1 e 2 3 4 e 5 

P29F  'Afirmação :: O trabalho doméstico é tarefa da mulher' 4 e 5 3 1 e 2 

P29G  'Afirmação :: A mulher deveria ter o direito de decidir se continua uma gravidez ou 

se faz um aborto' 

1 e 2 3 4 e 5 

P29H  'Afirmação :: O homem deve ser o principal responsável pelo sustento da família' 4 e 5 3 1 e 2 

P29K  'Afirmação :: A mulher deve ser a principal responsável pelo planejamento familiar 

e o uso de métodos contraceptivos' 

4 e 5 3 1 e 2 

P29L  'Afirmação :: As mulheres devem se casar virgens' 4 e 5 3 1 e 2 

P29N  'Afirmação :: O machismo é um problema muito sério no Brasil' 1 e 2 3 4 e 5 

P30B  'Afirmação :: No geral, homens são mais adequados para a carreira política do que 

mulheres.' 

4 e 5 3 1 e 2 

P30C  'Afirmação :: De um modo geral, as mulheres têm força suficiente para enfrentar a 

política' 

1 e 2 3 4 e 5 

P30D  'Afirmação :: São poucas as mulheres que têm as habilidades necessárias para 

ocupar cargos de chefia' 

4 e 5 3 1 e 2 

P30E  'Afirmação :: De um modo geral, as mulheres são tão boas líderes quanto os homens' 1 e 2 3 4 e 5 

P30G  'Afirmação :: De um modo geral, gays ou lésbicas são tão bons líderes quanto os 

heterossexuais' 

1 e 2 3 4 e 5 

P30H  'Afirmação :: No geral, quando eleitos, homens governam melhor do que as 

mulheres' 

1 e 2 3 4 e 5 

P30I  'Afirmação :: Quando o desemprego é elevado, os homens deveriam ter mais direito 

ao trabalho do que as mulheres' 

4 e 5 3 1 e 2 

P33AF  'Mulher na Política :: Política Não é Lugar de Mulher' 2 - 1 

 0 17 34 

Fonte: Survey do Consórcio Bertha Lutz, Instituto IBOPE/CBL/SPM/PR, 2010. 

 

A partir de uma bateria de perguntas que pudessem mensurar traços de conservadorismo político e de 

tradicionalismo de gênero em um universo de cerca de 2030 casos, construímos um índice simples e de fácil 

entendimento. Para o Conservadorismo Político (ICP) consideramos 10 perguntas, sendo que para a discussão a 

respeito do Tradicionalismo de Gênero (ITG) utilizamos 18 questões, polarizando e atribuindo pontos e pesos, 

que seria, ao fim, somados. 
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Gráficos 1 e 2: Distribuição do ICP e do ITG, Brasil, 2011 

 

 
Fonte: Survey do Consórcio Bertha Lutz, Instituto IBOPE/CBL/SPM/PR, 2010. 

 

O gráfico acima é uma representação da distribuição do Índice de conservadorismo de político (ICP), que por 

seu formato tem distribuição normal, pois apresenta uma freqüência mais alta no centro e que decresce 

conforme se aproxima das extremidades. Ainda de acordo com o gráfico observa-se que os picos estão 

concentrados nos ponto de 0,400 e 0,500, mesmo havendo entre os picos um barra menor não descaracteriza 

uma histograma simétrico. Também de distribuição normal, a curva se encontra levemente deslocada para a 

extremidade esquerda, ou seja, há mais casos de baixos índices. A média próxima de 0,415 e a moda por volta 

de 0,500. Estes dois gráficos possibilitam uma melhor perspectiva acerca a distribuição dos dois índices, 

considerando, também, a concentração de casos. 

 

Gráficos 3 e 4: Dispersão ICP e ITG, Brasil, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 
Fonte: Survey do Consórcio Bertha Lutz, Instituto IBOPE/CBL/SPM/PR, 2010. 

As principais estatísticas descritivas dos dois Índices aqui construídos estão na Tabela 1, a seguir: 

 

Tabela 1: Estatísticas Descritivas, Índice de Conservadorismo Político (ICP) e Índice de 

Tradicionalismo de Gênero (ITG), Brasil, 2011. 
  Indice de 

Conservadorismo 

Indice de 

Tradicionalismo 

N Válido 2002 1936 

 Missing 0 66 

Mean  ,4569 ,4167 

Median  ,4500 ,4167 

Mode  ,40 ,47 

Std. 

Deviation 

 ,12968 ,14047 

Variance  ,017 ,020 

Range  ,90 ,81 

Minimum  ,05 ,08 

Maximum  ,95 ,89 

Percentis 20 ,3500 ,2778 

 25 ,3500 ,3056 

 30 ,4000 ,3333 

 50 ,4500 ,4167 

 70 ,5000 ,5000 

 75 ,5500 ,5000 

 80 ,5500 ,5278 

 
Fonte: Survey do Consórcio Bertha Lutz, Instituto IBOPE/CBL/SPM/PR, 2010. 

 

                         Tabela 2 - Índice Conservadorismo Político – ICP Extremo 

 
Frequência Percentual 

Válido 

Percentual 

Cumulativo 

Percentual 

Válido baixo 514 25,7 46,5 46,5 

alto 591 29,5 53,5 100,0 

Total 1105 55,2 100,0  

Missing  897 44,8   

Total 2002 100,0   

Fonte: Survey do Consórcio Bertha Lutz, Instituto IBOPE/CBL/SPM/PR, 2010. 
 

Tabela 3 - Índice Tradicionalismo de Gênero - ITG Extremo 

 
Frequência Percentual 

Válido 

Percentual 

Cumulativo 

Percentual 

Válido baixo 160 8,0 21,4 21,4 

alto 591 29,5 78,6 100,0 

Total 751 37,5 100,0  

Missing  1251 62,5   

Total 2002 100,0   

                             Fonte: Survey do Consórcio Bertha Lutz, Instituto IBOPE/CBL/SPM/PR, 2010. 
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Os dois Índices nos permitem perceber o padrão de respostas dos eleitores brasileiros aos dois conjuntos de 

percepções valorativas que ambos pretendem mensurar. Podemos distinguir inicialmente quatro grandes grupos: 

no que tange ao ICP temos os conservadores políticos e os progressistas políticos e no que tange ao ITG temos, 

os tradicionais em relação a gênero e os destradicionalizados em gênero. Numa dimensão propriamente 

quantitativa e percentual, estes quatro grupos têm o desenho anterior em nossa amostra e o novo universo a 

partir dos critérios estabelecidos para a análise ficaram como o descrito acima. A freqüência dos casos de 

índices extremos (ICP e IRG Extremos), na qual observamos uma distribuição similar entre aqueles de baixo e 

alto conservadorismo político e também uma baixa ocorrência de indivíduos que apresentam padrões 

destradicionalizados em relação a gênero. Para fins de uma análise mais refinada dos grupos extremos que 

compõem igualmente a amostra aqui analisada, tomamos a iniciativa de recortar outros grupos, a partir da 

distribuição dos primeiros e últimos percentis (tendo-se 20% da amostra – na cauda mais baixa ou mais alta da 

distribuição - como o corte de referência, ou seja, aquele cujo índice se encontrasse até o percentil 20 e /ou a 

partir do percentil 80). 

 

Pudemos trabalhar de um modo mais acurado um novo subconjunto de percepções, desta vez, alinhadas em 

quadrantes que delimitam um novo subconjunto de respostas: A – os altamente conservadores políticos e os 

altamente tradicionais em gênero; B – os nada conservadores politicamente (mais progressistas) e os 

destradicionalizados em relação a gênero; C – os altamente conservadores políticos e destradicionalizados em 

relação a gênero; D – os mais progressistas politicamente e altamente tradicionais em gênero. Estes quadrantes 

descrevem posições limites das percepções aqui analisadas e têm o seguinte desenho em nossa amostra. 

 

Gráficos 5 e 6: Dispersão ICP e ITG por quadrantes , Brasil, 2011 
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Tabela 4 - Teste de Correlação entre os Índices ICP e ITG 

  
Índice de 

Conservadorismo (ICP) 

Índice de 

Tradicionalismo (ITG) 

Índice de 

Conservadorismo 

ICP 

Pearson 

Correlation 

1 ,077 

Sig. (2-

tailed) 
  

,068 

N 588 569 

Índice de 

Tradicionalismo 

ITG 

Pearson 

Correlation 

,077 1 

Sig. (2-

tailed) 

,068 
  

N 569 569 
     Fonte: Survey do Consórcio Bertha Lutz, Instituto 

IBOPE/CBL/SPM/PR, 2010. 
 

O teste realizado para medir a correlação entre os dois índices – o ICP e o ITG - indicaram a 

presença de uma fraca correlação entre ambos. Esse teste é necessário para mensurarmos se as 

variáveis escolhidas não estariam, porventura, medindo uma mesma situação ou condição, para 

que desta maneira evitemos a ocorrência de multicolinearidade no modelo proposto. Para este 

artigo vamos usar a correlação baseada no intervalo de confiança de 95% e para tanto 

consideramos como válidas as correlações compreendidas no intervalo de 0,3 a 0,7, pois os 

valores inferiores a estes podem ser considerados fracos e aqueles acima, então, uma 

correlação muito forte, o que inviabilizaria o restante da análise. E ainda o teste de confiança 

(Pearson) é baixo, em ambas situações, o que reforçaria a insignificância da correlação entre 

índices.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5 – Testes de Correlação entre os Índices e algumas variáveis sociodemográficas 

  

Índice de 

Conservadorismo 

Índice de 

Tradicionalismo Sexo Idade Brancos 

Renda 

Particular 

Renda 

Familiar 

Escolaridade 

Expandida 

Conservadorismo 

Político  

Pearson 

Correlation 

1 0,077 0,02 0,033 0,027 0,072 0,049 -0,077 

(ICP) Sig. (2-tailed)   0,068 0,633 0,42 0,525 0,082 0,232 0,062 

  N 588 569 588 588 571 588 588 588 

Tradicionalismo 

de Gênero  

Pearson 

Correlation 

0,077 1 -,127
**

 ,153
**

 0,04 0,061 ,084
*
 -,276

**
 

(ITG) Sig. (2-tailed) 0,068   0,002 0 0,346 0,148 0,045 0 

  N 569 569 569 569 556 569 569 569 
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Sexo Pearson 

Correlation 

0,02 -,127
**

 1 0,035 -0,044 ,266
**

 0,047 -0,012 

Sig. (2-tailed) 0,633 0,002   0,397 0,294 0 0,258 0,773 

N 588 569 588 588 571 588 588 588 

Idade Pearson 

Correlation 

0,033 ,153
**

 0,035 1 -,101
*
 -0,027 0,068 -,424

**
 

Sig. (2-tailed) 0,42 0 0,397   0,016 0,515 0,101 0 

N 588 569 588 588 571 588 588 588 

Brancos Pearson 

Correlation 

0,027 0,04 -0,044 -,101
*
 1 ,084

*
 ,111

**
 -,145

**
 

Sig. (2-tailed) 0,525 0,346 0,294 0,016   0,045 0,008 0,001 

N 571 556 571 571 571 571 571 571 

Renda Particular Pearson 

Correlation 

0,072 0,061 ,266
**

 -0,027 ,084
*
 1 ,616

**
 -,176

**
 

Sig. (2-tailed) 0,082 0,148 0 0,515 0,045   0 0 

N 588 569 588 588 571 588 588 588 

Renda Familiar Pearson 

Correlation 

0,049 ,084
*
 0,047 0,068 ,111

**
 ,616

**
 1 -,217

**
 

Sig. (2-tailed) 0,232 0,045 0,258 0,101 0,008 0   0 

N 588 569 588 588 571 588 588 588 

Escolaridade Pearson 

Correlation 

-0,077 -,276
**

 -0,012 -,424
**

 -,145
**

 -,176
**

 -,217
**

 1 

Sig. (2-tailed) 0,062 0 0,773 0 0,001 0 0   

N 588 569 588 588 571 588 588 588 

 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Fonte: Survey do Consórcio Bertha Lutz, Instituto IBOPE/CBL/SPM/PR, 2010. 
 

A tabela acima apresenta a correlação entre o ICP e o ITG e algumas variáveis sóciodemográficas. Para as 

variáveis de sexo, idade e a auto-declaração (como branco) observa-se correlação positiva com o ICP. Por sua 

vez, para as variáveis de sexo e idade podemos afirmar que há correlação forte com o ITG; crescente para sexo 

(masc=0 fem=1), sendo as mulheres mais tradicionais em gênero do que os homens e decrescente para idade, 

sendo os mais velhos mais tradicionais em gênero que os mais jovens. Já para raça, transcrita na variável branca 

(0 branca, 1 não-branco) não há a definição de nenhuma tendência.  Entre as variáveis selecionadas para 

compor um quadro sóciodemográfico observa-se a forte correlação entre sexo e escolaridade, idade e sexo e 

idade e renda particular.  

 

De acordo com os gráficos a seguir podemos dizer que o ICP médio, para a maioria das autodeclarações de 

raça/cor, é inferior 0,400 e superior a 0,600. Vale ressaltar também que o comportamento de homens e mulheres 

brancos/as é mais parecido quando comparado às demais categorias e que os homens tendem a um 

comportamento mais homogeneo (tendendo para o conservadorismo político) neste índice do que as mulheres. 

Assim, observa-se que para esta amostra da população, os homens são mais conservadores politicamente do que 

as mulheres, sendo que os indivíduos mais conservadores seriam os homens brancos e, entre as mulheres 

seriam aquelas autodeclaradas como pardas. 
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O comportamento do ITG apresentou uma dinâmica geral um pouco diferente daquela do conservadorismo 

político, pois a concentração de declarações está situada entre 0,300 a 0,500, com exceção para as declarações 

dos ―amarelos‖ que se situam numa faixa superior. É possível afirmar que os “pardos” alcançaram resultados 

mais tradicionais em gênero do que as demais raças autodeclaradas na amostra. 

 

Gráficos 7 e 8: Boxplot Raça/Cor  pelo ICP e  ITG, Brasil, 2011 

 

 
Fonte: Survey do Consórcio Bertha Lutz, Instituto IBOPE/CBL/SPM/PR, 2010. 

 

Gráficos 9 e 10: Boxplot Faixa Etária pelo ICP e  ITG, Brasil, 2011 

 
Fonte: Survey do Consórcio Bertha Lutz, Instituto IBOPE/CBL/SPM/PR, 2010. 

 

A distribuição do ICP de acordo com as faixas etárias, revela um comportamento semelhante entre as diferentes 

idades:  a maioria se concentrando no intervalo entre 0,300 a 0,600. A faixa etária mais conservadora 

politicamente, entre os homens, é aquela referente à faixa de 50 a 69 anos e entre as mulheres é aquela 

compreendida entre os 40 a 49 anos. Um dado que nos chama atenção é o comportamento políticamente 
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conservador (sobretudo dos homens), que supostamente, deveriam observar um indice mais baixo, mas que, 

como podemos observar, apresentam um comportamento semelhante ao resultados das pessoas mais velhas.  

 

O ITG, por sua vez, tem um comportamento mais heterogêneo entre as faixas etárias, quando comparado com o 

ICP. Entretanto, quando observamos a distribuição de acordo com o sexo, o resultado do índice volta a ser bem 

semelhante entre mulheres e homens. As mulheres tendem a ser menos tradicionais em relação a genero do que 

os homens e, entre elas, as mais tradicionais são aquelas que estão na faixa de 50 a 69; já entre os homens os 

mais tradicionais em gênero, de um modo esperado, são aqueles de 70 ou mais anos.  

 

Gráficos 11 e 12: Boxplot Religião pelo ICP e  ITG, Brasil, 2011 

 
Fonte: Survey do Consórcio Bertha Lutz, Instituto IBOPE/CBL/SPM/PR, 2010. 

 

Os resultados do ICP, no que tange à religião nos revelam, novamente, que os homens são mais conservadores 

politicamente do que as mulheres, sendo a distribuição nesta escala bem heterogênea. Entre os homens observa-

se que os católicos e evangélicos apresentam os resultados mais conservadores politicamente e entre as 

mulheres mais conservadoras foram identificadas as aquelas de denominação evangélica. Destaca-se que no 

ITG temos um comportamento dos resultados, em relação à religião, muito parecido à descrição feita do ICP.    

 

Gráficos 13 e 14: Boxplot Estado Conjugal pelo ICP e  ITG, Brasil, 2011 
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Fonte: Survey do Consórcio Bertha Lutz, Instituto IBOPE/CBL/SPM/PR, 2010. 

 

A distribuição do ICP numa análise em relação ao estado conjugal revela-se homogênea, sendo que a maioria 

dos entrevistados está numa faixa de 0,300 a 0,600 de respostas. Os homens, mais uma vez, apresentam-se mais 

conservadores politicamente do que as mulheres, sendo que homens e mulheres casado/as formalmente se 

encontram entre aqueles com resultados mais conservadores. Já para o ITG, a análise ganha nuances 

diferenciadas: os homens que têm uma união consensual e as mulheres casadas se apresentando como os mais 

tradicionais em gênero.  

 

Gráficos 15 e 16: Boxplot Escolaridade  pelo ICP e  ITG, Brasil, 2011 

 
Fonte: Survey do Consórcio Bertha Lutz, Instituto IBOPE/CBL/SPM/PR, 2010. 

 

A distribuição dos dois índices em relação aos níveis de escolaridade é heterogênea, observa-se que os mais 

conservadores politicamente são os homens que estudaram até 4ª série do ensino fundamental e entre as 

mulheres são aquelas que estudaram até a 8ª série do ensino fundamental. De um modo geral, permanece o 
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padrão já observado: homens mais conservadores politicamente (em diferentes níveis de escolaridade) do que 

as mulheres, mas com uma diminuição mais acentuada do conservadorismo político para aqueles homens que 

chegaram ao nível superior. Nos resultados do ITG é possível observar uma tendência de queda nos valores 

índice quando avançamos na escolarização, e isto independentemente do sexo (quando observamos o 

comportamento das medianas). Nota-se que, no ITG, são os homens analfabetos os mais tradicionais em 

relação as questões de gênero e entre as mulheres são aquelas que só sabem ler e escrever.  

 

Gráficos 17 e 18: Boxplot Renda Familiar  pelo ICP e  ITG, Brasil, 2011 

F
Fonte: Survey do Consórcio Bertha Lutz, Instituto IBOPE/CBL/SPM/PR, 2010. 

 

Para esta análise da renda familiar mais uma vez é observada distribuição heterogênea entre os dois índices 

construídos.  Observa-se que são os homens com uma renda familiar mais baixa (de até 1 salário mínimo e 

entre 1 e 2 salários) aqueles que têm um perfil mais conservador, o mesmo padrão também é observado para as 

mulheres. No que tange ao ICP, pode-se afirmar então que à medida que o valor dos salários vai diminuindo, as 

pessoas vão se demonstrando mais conservadoras politicamente e isto independentemente do sexo. Por sua vez, 

no ITG, os comportamentos dos homens e mulheres se mantêm, mas o sexo parece afetar mais as medianas, 

mesmo quando se observa o comportamento dos resultados do índice numa mesma faixa salarial. Destaca-se a 

inexistência de mulheres na amostra que declararam possuir os mais altos salários o que também prejudica 

uma análise nesta direção.  

Gráficos 19 e 20: Boxplot Critério Econômico pelo ICP e ITG, Brasil, 2011 
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      Fonte: Survey do Consórcio Bertha Lutz, Instituto IBOPE/CBL/SPM/PR, 2010. 

 

O critério econômico é um sistema de classificação do poder compra da população, as classes econômicas são 

caracterizadas com base na posse de bens de consumo. A mediana dessa distribuição se situa entre os valores de 

0,400 a 0,500. Observa-se que, são os homens da classe C e as mulheres da classe B aqueles/as mais 

conservadores politicamente.  

 

No que tange à comparação entre as classes para o ITG percebemos uma distribuição mais heterogênea: entre 

os homens da classe E, e as mulheres da Classe D encontraram-se as posições mais tradicionalistas em relação 

aos padrões de gênero. Interessante ressaltar que as mulheres que apresentam os padrões de resultados menores 

tanto no ICP quanto no ITG se situam na classe E, mas este mesmo padrão não é observável para as mulheres 

das classes imediatamente anteriores (C e D). 

 

Para a intenção de voto 1 (quando foi perguntado ao entrevistados em quem votariam nas eleições de 2010, logo 

no inicio do questionário, portanto, sem mencionar ainda nenhuma questão de gênero) foi possível identificar 

que os homens e as mulheres tidos como mais conservadores/as politicamente foram aqueles/as que 

declararam votar em candidatas mulheres com Dilma e Marina. Enquanto que, os sujeitos mais tradicionais 

em gênero concentraram suas intenções de voto em votos brancos/nulos e a declaração de intenção de voto 

estão concentrados na candidata Dilma Roussef.  

 

Gráficos 21 e 22: Boxplot Intenção de Voto 1º turno  pelo ICP e  ITG, Brasil, 2011 
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Fonte: Survey do Consórcio Bertha Lutz, Instituto IBOPE/CBL/SPM/PR, 2010. 

 

No que tange às declarações de intenção de voto podemos afirmar, para o ITG, que os/as candidatos/as Dilma 

Roussef e José Serra capturam, primordialmente, eleitores com um mesmo tipo de comportamento identificável 

em nossos índices: os homens com resultados mais elevados em tradicionalismo de gênero e, em contrapartida, 

as mulheres que declaram sua intenção de voto em Serra têm resultados mais tradicionais do que aquelas que 

declararam intenção de voto na candidata Dilma Roussef. A candidata Marina parece recrutar um eleitorado 

masculino menos conservador politicamente e, por outro lado, um eleitorado feminino mais tradicionalista em 

relação aos padrões de gênero. 

 

Cabe observar ainda que foram principalmente as mulheres menos tradicionais em gênero e com padrões 

médios de conservadorismo político que tenderam apresentar resultados de intenção de voto nos ―demais 

candidatos‖, revelando a insatisfação com as opções estabelecidas e que estavam portanto apresentadas. 

 

A GUISA DE ALGUMAS MUITO BREVES CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Gostaríamos de ressaltar que todas as análises produzidas neste paper são ainda provisórias e muito 

preliminares. Não tivemos tempo hábil ainda, após a chegada e a apresentação dos resultados até aqui 

encontrados para os dois índices (ICP e ITG), de realizar o necessário adensamento e aprofundamento das 

muitas discussões analíticas que estão obviamente circundando todos os interessantes temas aqui levantados.  

 

Contudo, cabe dar destaque a um primeiro elemento que nos parece realmente interessante após esta brevíssima 

abordagem preliminar: com os dois índices aqui apresentados parece-nos já possível identificar, com algum 

detalhamento, uma parcela significativa do eleitorado brasileiro que mantém e perpetua, certamente através de 

processos múltiplos de socialização política e social, os mais diversos, padrões de comportamento que se 
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identificam conservadores politicamente e muito tradicionais no que tange às relações de gênero: há cerca de 

30% do eleitorado brasileiro encaixado, respectivamente, em cada uma destas posições (alto índice de 

conservadorismo político: 29,5% assim como alto índice de tradicionalismo de gênero, que corresponde a 

29,5% do nosso eleitorado). Este, certamente, não é um valor percentualmente desconsiderável e parece-nos, até 

onde tenhamos notícia, que é a primeira vez se torna possível identificá-lo com tal precisão, sobretudo ao longo 

de um processo eleitoral tão intenso e rico como foi o do ano de 2010. Se este é o volume daquela parte do 

eleitorado que identificamos, grosso modo, como muito conservadora e tradicional no Brasil, a outra parte ou a 

parte oposta a este conjunto, ou seja, daqueles eleitores/as, homens e mulheres, que seriam mais progressistas 

politicamente parece-nos alentadora: há 25,7% do eleitorado brasileiro que tem uma visão progressista em 

termos das questões políticas. Este aspecto nos revela que do ponto de vista democrático já conseguimos 

enraizar, no âmbito de nosso eleitorado, um processo de socialização política que já valoriza os princípios 

democráticos. Mas quando vamos para o nosso outro índice – o ITG – a situação desalentadora aparece com 

maior gravidade: temos apenas irrisórios 8% do eleitorado brasileiro que já se identifica com padrões mais 

destradicionalizados em termos das relações de gênero. Este último elemento nos fornece, e de um modo mais 

refinado, a magnitude dos problemas políticos e de gênero (e suas correlatas e imprevistas vinculações) que 

nosso país tem a enfrentar no século XXI. 

 

Isto explica, em parte, as estatísticas verdadeiramente assustadoras relacionadas, por exemplo, ao tema da 

violência de gênero e especialmente contra as mulheres que temos, cotidianamente, de conviver em nosso país. 

Permanecemos socializando na direção da manutenção das hierarquias e assimetrias de gênero, enfatizando 

papéis estereotipados de gênero. Parece-nos que mesmo com todos os inúmeros e importantes avanços que, 

sobretudo, as novas gerações de mulheres fizeram na ocupação de distintos espaços da esfera pública (sobretudo 

destacando-se o processo de escolarização e a entrada maciça no mercado de trabalho), permanecemos 

reproduzindo processos de socialização política onde prevalece a manutenção de relações de gênero 

tradicionais, assimétricas, verticalizadas e hierárquicas de poder entre homens e mulheres, onde, de forma 

permanente e continuadamente é o homem quem domina e a mulher quem está subalternizada (sendo também 

as mulheres vetores de manutenção desta condição): 30% de nosso eleitorado concorda com este tipo de 

estrutura e apenas 8% a contesta de um modo mais radical. 

 

Os dois índices nos permitiram sim perceber, identificar e compreender de um modo menos intuitivo e bem 

mais confiável que os nossos valores tradicionais vêm sendo transferidos ao longo de um processo estabelecido 

de formação política brasileira, de construção coletiva de conhecimentos e de habilidades cívicas. Podemos 

inclusive afirmar que as predisposições e atitudes em relação à democracia já avançaram e se 



23 

 

modernizaram/destradicionalizaram mais do que os valores vinculados às relações de gênero. E de um modo 

muito mais surpreendente, até para nós mesmos, não parecem ser de fato apenas as masculinidades 

hegemônicas a dar sua contribuição neste processo: para o eleitorado estudado nesta amostra, as mulheres se 

apresentam mais tradicionais em termos gênero do que os homens, sendo estes mais conservadores 

politicamente do que as mulheres (ainda que as diferenças não tenham sido alvo, ainda, de testes estatísticos), 

sendo que, como vimos, os indivíduos mais conservadores seriam os homens brancos e, entre as mulheres 

seriam aquelas autodeclaradas como pardas. Ou seja, esperava-se que pudéssemos afirmar a existência, de fato, 

de uma masculinidade hegemônica em contrapartida ou oposição a uma espécie já reconhecida de feminilidade 

subalterna, mas parece-nos óbvia a constatação da presença, de fato, é de uma femimilidade fortemente 

hegemônica e tradicionalizada em termos de gênero.  

 

Outro elemento que necessitaria de um maior aprofundamento explicativo e analítico refere-se à constatação de 

que os indivíduos autodeclarados ―pardos‖ terem alcançado resultados mais tradicionais em gênero do que as 

demais raças autodeclaradas na amostra. Ainda é cedo para tecermos mais comentários sobre este ponto. Outro 

elemento que mereceria ainda alguma discussão e desdobramento refere-se à relação dos índices com a questão 

etária. Como vimos, a faixa etária mais conservadora politicamente entre os homens é aquela de 50 a 69 anos e, 

entre as mulheres, a compreendida entre os 40 a 49 anos; sendo que outro dado digno de um alerta refere-se ao 

comportamento políticamente mais conservador dos mais jovens, que supostamente, deveriam observar um 

indice mais baixo, mas que, como pudemos ver, apresentam um comportamento semelhante ao resultados das 

pessoas de gerações mais velhas. No que tange às relações de gênero, destacamos que entre as mulheres a faixa 

etária onde se situam as mais tradicionais são aquelas entre os 50 a 69; já entre os homens os mais tradicionais 

em gênero, de um modo esperado, são aqueles de 70 ou mais anos. 

 

No que tange à religião, entre os homens observou-se que os católicos e evangélicos apresentaram os resultados 

mais conservadores politicamente e entre as mulheres mais conservadoras destacaram-se as evangélicas. Com 

relação à situação conjugal damos destaque ao fato de homens e mulheres casado/as formalmente se 

encontrarem entre aqueles com resultados mais conservadores politicamente. Já para o ITG foram os homens 

que têm uma união consensual e as mulheres casadas que se apresentaram mais tradicionais em termos das 

relações de gênero. Quanto aos processos de escolarização pudemos afirmar que homens se apresentaram mais 

conservadores politicamente (em diferentes níveis de escolaridade) do que as mulheres, mas com uma 

diminuição mais acentuada do conservadorismo político para aqueles homens que chegaram ao nível superior. 

Nos resultados do ITG foi ainda possível observar uma tendência de queda nos valores índice quando se avança 

na escolarização, e isto independentemente do sexo (quando observamos o comportamento das medianas). No 
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ITG, são os homens analfabetos os mais tradicionais em relação às questões de gênero e entre as mulheres são 

aquelas que só sabem ler e escrever. Quanto aos padrões observáveis em relação à renda foram os homens com 

uma renda familiar mais baixa (de até 1 salário mínimo e entre 1 e 2 salários) aqueles que apresentaram um 

perfil mais conservador ainda politicamente (o mesmo padrão também foi observado para as mulheres) e  pode-

se afirmar então que à medida que o valor dos salários vai diminuindo, as pessoas vão se demonstrando mais 

conservadoras politicamente e isto independentemente do sexo. No ITG, os comportamentos dos homens e 

mulheres se mantêm, mas o sexo parece afetar mais as medianas, mesmo quando se observa o comportamento 

dos resultados do índice numa mesma faixa salarial. Destacou-se neste estudo a inexistência de mulheres na 

amostra que declararam possuir os mais altos salários o que também prejudicou uma análise mais acurada nesta 

direção. Ainda em relação à renda constatou-se que foram os homens da classe C e as mulheres da classe B 

aqueles/as mais conservadores politicamente. E para o ITG, entre os homens da classe E as mulheres da Classe 

D encontraram-se as posições mais tradicionalistas em relação aos padrões de gênero. Para os padrões de voto 

foi identificado que os homens e as mulheres tidos como mais conservadores/as politicamente foram aqueles/as 

que declararam votar em candidatas mulheres com Dilma e Marina. Enquanto que, os sujeitos mais tradicionais 

em gênero concentraram suas intenções de voto em votos brancos/nulos, sendo a declaração de intenção de voto 

mais concentrada na candidata Dilma Roussef. Para o ITG, que os/as candidatos/as Dilma Roussef e José Serra 

capturam, primordialmente, eleitores com um mesmo tipo de comportamento identificável em nossos índices: 

os homens com resultados mais elevados em tradicionalismo de gênero e, em contrapartida, as mulheres que 

declaram sua intenção de voto em Serra têm resultados mais tradicionais do que aquelas que declararam 

intenção de voto na candidata Dilma Roussef. A candidata Marina, por sua vez, recrutou as intenções de voto de 

um eleitorado masculino menos conservador politicamente e, por outro lado, de um eleitorado feminino mais 

tradicionalista em relação aos padrões de gênero. 

 

Como já é possível observar, mesmo sendo estas análises ainda muito preliminares, os achados reforçam a 

vertebração e a manutenção de um sociedade em transição no que tange à modernização dos valores atinentes 

aos processos de democratização, mas com uma faceta ainda muito pouco destradicionalizada em termos das 

relações de gênero: destacaram-se, portanto, os padrões fortemente arraigados de tradicionalismo de gênero 

sobretudo entre as próprias mulheres que seriam, obviamente, as principais interessadas nas transformações das 

relações de gênero hierarquizadas e tradicionais. 

 

Outra conclusão preliminar importante deste trabalho refere-se, pois, ao fato de que permanecemos 

experimentando no Brasil uma sociedade paradoxal e um processo de modernização ainda incompleto: 

convivemos com os primeiros passos na direção do enraizamento de princípios democratizantes, anti-



25 

 

autoritários, mas mantemos e perpetuamos padrões arraigadamente tradicionais, sobretudo em termos das 

hierarquias de gênero. Aqui a cidadania política de homens e mulheres permanece a um meio caminho da 

emancipação política democratizada e pós-tradicional em termos dos padrões de gênero, pois permanecemos a 

reproduzir a ainda a sustentar (vejam os resultados para os jovens aqui rapidamente analisados) uma sociedade 

ainda muito pouco igualitária e perpetuadora de conservadorismos que estamos ainda bem longe de superar. 
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