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Abstract 

 

Este artigo examina a eleição presidencial de 2010 em comparação com eleições  

anteriores em relação ao debate gerado pelas campanhas das principais candidaturas em 

torno da descriminalização do aborto com o objetivo de refletir sobre a hipótese de que 

a polêmica gerada por tal discussão tenha influenciado o voto do brasileiro para 

presidente na eleição de 2010. O campo de observação considerou avaliar a repercussão 

entre especialistas, mídia, grupos de interesse e opinião pública, ponderando a 

ressonância da polêmica no resultado das urnas, além da análise de dados oriundos de 

surveys realizadas nos períodos eleitorais estudados, artigos publicados sobre o tema e 

informações veiculadas na mídia nacional. As candidaturas de duas mulheres tornaram 
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esta eleição um momento rico em oportunidades para os setores interessados nas 

questões relativas ao feminino, à saúde pública e aos direitos humanos, além dos 

estudiosos do campo do comportamento eleitoral. 

  

Key-words: Eleições Presidenciais no Brasil; descriminalização do aborto.  
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A questão do aborto e as eleições de 2010 

 

 

Abstract 

 

Este artigo examina a eleição presidencial de 2010 em comparação com eleições  

anteriores em relação ao debate gerado pelas campanhas das principais candidaturas em torno 

da descriminalização do aborto com o objetivo de refletir sobre a hipótese de que a polêmica 

gerada por tal discussão tenha influenciado o voto do brasileiro para presidente na eleição de 

2010. O campo de observação considerou avaliar a repercussão entre especialistas, mídia, 

grupos de interesse e opinião pública, ponderando a ressonância da polêmica no resultado das 

urnas, além da análise de dados oriundos de surveys realizadas nos períodos eleitorais 

estudados, artigos publicados sobre o tema e informações veiculadas na mídia nacional. As 

candidaturas de duas mulheres tornaram esta eleição um momento rico em oportunidades para 

os setores interessados nas questões relativas ao feminino, à saúde pública e aos direitos 

humanos, além dos estudiosos do campo do comportamento eleitoral. 

 Key-words: Eleições Presidenciais no Brasil; descriminalização do aborto.  

 

Introdução 

 

Muito já se discutiu sobre os efeitos - ganhos ou perdas - da polêmica sobre a 

descriminalização do aborto nas campanhas eleitorais, do impacto nas candidaturas 

envolvidas, bem como na sociedade brasileira como um todo. 

Este artigo busca analisar o caso da eleição presidencial de 2010 à luz do ocorrido em 

eleições anteriores e também a partir da análise do debate gerado pelas campanhas das 

principais candidaturas em torno da descriminalização do aborto. O campo de observação 

contempla avaliar a repercussão entre especialistas, mídia, grupos de interesse, opinião 

pública e ponderar a ressonância da polêmica no resultado das urnas.  

O artigo pretende refletir sobre a hipótese de que a polêmica gerada pela discussão em 

torno da descriminalização do aborto tenha influenciado o voto do brasileiro para presidente 

na eleição de 2010.  



2 

 

Desta forma, pretende-se contribuir com a discussão relativa ao impacto da polêmica 

na intenção de voto dos eleitores e também provocar uma reflexão a respeito da postura do 

movimento de mulheres diante desta questão no contexto de debate político-eleitoral. 

As candidaturas de duas mulheres tornou esta eleição um momento rico em 

oportunidades para os setores interessados nas questões relativas ao feminino, à saúde pública 

ou direitos humanos, mas, sobretudo, à sociedade brasileira e em particular às mulheres.  

Diante desse cenário a reflexão que se propõe é a seguinte: em que medida o tema 

aborto, tabu até então, tornou-se objeto de uma questão de discussão mais ampla na 

sociedade, ou ainda, o embate eleitoral propiciou novas oportunidades para debate, militância, 

tratamento na mídia e brechas legais para as mulheres brasileiras. 

 

1) Aborto como tática de campanha 

 

Assunto de saúde pública, bandeira de religiosos e um dos focos importantes do 

feminismo, a polêmica sobre o aborto já foi por vezes usada como estratégia em campanhas 

eleitorais, principalmente, frente a candidaturas progressistas.  

De forma semelhante ao ocorrido na campanha eleitoral para a presidência da 

república em 2010, o aborto foi trazido ao debate em outras campanhas no passado 

principalmente no momento final e decisório do embate eleitoral. 

A eleição presidencial de 1989 e a eleição municipal em São Paulo de 2000 são dois 

casos emblemáticos do uso do tema como tática de campanha.  

Queremos deixar claro que nestas campanhas não foi debatida com a sociedade a 

conveniência ou não de mudança da lei que regula o aborto no Brasil, ao contrário, as 

campanhas conservadoras procuraram, dentro dos parâmetros limitados do marketing político, 

buscar atingir os adversários e associá-los a um termo considerado negativo junto à 

população. 

Na eleição presidencial de 1989, a campanha do então candidato Fernando Collor de 

Melo (PRN) deflagrou um ataque contra seu opositor, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com a 

apresentação de um vídeo, no horário obrigatório de TV, que continha o depoimento de uma 

ex-namorada de Lula, que em 1974, lhe pedira que fizesse um aborto. A tática foi usada nas 

vésperas do segundo turno como tentativa de inibir o crescimento de intenção de votos em 

Lula que vinha se aproximando do patamar de Fernando Collor.  

O aborto foi trazido para o debate eleitoral neste contexto de disputa por votos, mas 

não foi o fator decisivo para a derrota de Lula. Pesquisas de intenção de voto publicadas pelo 



3 

 

Datafolha à época refletem a intensidade da disputa entre os candidatos no 2º turno e 

demonstram que a polêmica não impactou na intenção de voto em Lula. Antes da exibição do 

referido vídeo, em 22 de novembro, a diferença entre os candidatos era de 9 pontos 

percentuais (Collor 48%; Lula 39%) e mais tarde, em 12 de dezembro, véspera da eleição, a 

diferença era de apenas 1 ponto percentual (Collor 46%; Lula 45%).  

 

Gráfico 1  

Evolução da intenção de voto para presidente. Eleições de 1989, 2º turno. 

 

  

Fonte: Pesquisas de intenção de voto realizadas pelo instituto de pesquisa Datafolha em novembro e dezembro de 1989. 

Gráfico elaborado pelas autoras. 

 

 

As barreiras que se impuseram à candidatura petista tinham natureza bastante distinta 

da colocada pela questão do aborto, que em linhas gerais tende a ser vista pelos eleitores 

como questão de foro íntimo. 

Ainda assim, a despeito de um conjunto de condicionantes que refletiam o 

conservadorismo da sociedade brasileira à época, a eleição presidencial de 1989 pode ser 

considerada o primeiro grande avanço da esquerda no Brasil dada a expressiva votação 

conquistada pelo candidato petista
1
.  

Em outro momento, na reta final da campanha para a eleição municipal de São Paulo, 

em 2000, as pesquisas apontavam Marta Suplicy (PT) com grande vantagem sobre o 

candidato do PPB, Paulo Maluf. Na tentativa de reverter votos, a campanha do candidato 

tentou vincular a candidatura de Marta Suplicy a temas polêmicos como o do aborto. Dias 

antes do segundo turno foram espalhados outdoors pela cidade de São Paulo que presumiam a 

posição de Marta Suplicy em favor da legalização do aborto e do uso de drogas.  

                                                           
1
Fernando Collor de Mello foi eleito Presidente do Brasil no 2º turno da eleição presidencial de 1989 com 53% dos votos 

válidos. Luiz Inácio Lula da Silva obteve 47% dos votos válidos. Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 
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Figura 1 

Outdoors da campanha de Paulo Maluf (PPB). Eleições municipais de São Paulo, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Revista Veja, editora Abril, edição nº 1673 de 1º de novembro de 2000. 

 

No entanto, a tentativa de prejudicar o posicionamento da candidatura petista não 

impactou no resultado das urnas. O cenário que apontava a vitória da candidata do PT foi 

confirmado e Marta Suplicy foi eleita.  

 

Gráfico 2 

Evolução da intenção de voto para prefeito de São Paulo.  

Eleições municipais de 2000, 2º turno. 

 

 

Fonte: Pesquisas de intenção de voto realizadas pelo instituto de pesquisa Datafolha. Gráfico elaborado pelas 

autoras.  

 

 

Pode-se argumentar que as campanhas de Fernando Collor de Mello (PRN) e de Paulo 

Maluf (PPB) recorreram à questão do aborto na reta final do 2º turno das eleições, não 

havendo, portanto, tempo hábil para que a discussão ganhasse fôlego a ponto de influir na 

disposição do eleitor em mudar seu voto. No entanto, este argumento não prevalece na 

medida em que na campanha eleitoral de 2010 a questão da descriminalização do aborto foi 
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posta em pauta ainda no período de pré-campanha e aos poucos ganhou espaço no debate 

eleitoral.  

Independentemente das motivações eleitorais que levaram as principais candidaturas 

em 2010 a abordarem a questão do aborto em suas campanhas, o que se pode observar é que o 

tema do aborto atingiu outro patamar da opinião pública. Foi muito intensa e duradoura a 

veiculação deste conteúdo, tanto no horário gratuito do TSE, como na cobertura de imprensa 

da campanha eleitoral. 

Ou seja, a tática eleitoral de apelar para o tema aborto teve tal intensidade que 

ultrapassou os limites restritos da campanha, da mídia, chegando provavelmente às conversas 

privadas em família e em grupos de eleitores. Daí a hipótese que defendemos de que o aborto 

tenha deixado de ser palavra ou tema interditados na sociedade. Ver mais a frente (página X) 

dados eloquentes da pesquisa A Participação das Mulheres no Processo Eleitoral de 2010, 

desenvolvida pelo Instituto Patrícia Galvão em parceria com a ANDI, sobre os temas 

eleitorais focados pela mídia e de interesse para as mulheres.  

Não se trata, no entanto, de afirmar que a percepção ou postura dos brasileiros mudou 

significativamente em relação ao aborto. Pode-se dizer, contudo, que, diante de um debate que 

se tornou público, estes acontecimentos eleitorais venham a constituir um marco na discussão 

sobre a legalização do aborto no país. A sociedade brasileira teve, no entanto, ainda que de 

forma indireta, a oportunidade de refletir e de expressar sua opinião através das urnas sobre o 

uso oportunista desta questão.  

Apesar de a questão ter se colocado de forma estreita nesta eleição, há de se admitir 

que o embate permitiu o desvendamento de novos campos de debates e de conflitos e a 

possibilidade de se ultrapassar a formulação “a favor” x “contra” da descriminalização do 

aborto.  O gráfico abaixo, de uma pesquisa de opinião realizada pelo Ibope/ Consórcio Bertha 

Lutz
2
, durante as eleições, mostra que diante de uma escala de concordância, os eleitores 

brasileiros abrem uma brecha para uma postura de reflexão frente à questão. 43% do 

eleitorado não tinha uma posição firmada quanto ao direito de a mulher decidir pela 

continuação de uma gravidez ou não. Ou seja, o eleitorado estava, de fato, aberto para um 

debate mais legitimo e substantivo. Ainda assim, como em 1989 e 2000, o eleitorado em 2010 

rejeitou o recurso de desqualificar a candidatura adversária. 

 

 

Gráfico 3 

                                                           
2 Pesquisa quantitativa realizada pelo instituto de pesquisas Ibope no âmbito do Consórcio Bertha Lutz, em setembro de 

2010. 
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Grau de concordância sobre o direito de a mulher decidir. 

Pesquisa Ibope/Consórcio Bertha Lutz, setembro, 2010. 
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Discorda totalmente

Concorda totalmente

Concorda/discorda em parte

Indecisos/Não sabem

Pesquisa realizada durante o 1º turno da eleição.

A mulher deveria ter o direito de decidir se continua 
uma gravidez ou faz um aborto? 

(%)

 
Fonte: Pesquisa Ibope/Consórcio Bertha Lutz, realizada em setembro de 2010. Gráfico elaborado pelas autoras. 

 

 

No período pós-eleitoral o contexto de opinião não mostrou regressão, ao contrário, 

evoluiu favoravelmente. Perguntados sobre quem deveria decidir se uma mulher pode ou não 

interromper uma gravidez, os brasileiros mostraram uma posição progressista. 

Em pesquisa nacional do Ibope/Católicas pelo Direito de Decidir
3
, a grande maioria 

opinou por uma decisão pessoal, a da própria mulher envolvida, (61%); 15% ainda atribuem a 

decisão a instâncias institucionais (governo, congresso, entre outros) e 20% indicam que a 

decisão provavelmente não possa ser dada por ninguém. A interrupção da gravidez para esta 

parcela de brasileiros não é admissível.  

Podemos presumir que este segmento de 20% é, de fato, o núcleo duro de resistência à 

descriminalização do aborto. Margem pequena de eleitores convictos para influenciar de 

forma central as escolhas de candidatos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 

Concordância com o direito da mulher de decidir pelo aborto. 

Pesquisa Ibope/Católicas pelo Direito de Decidir, novembro, 2010. 
 

                                                           
3 Pesquisa realizada pelo instituto de pesquisa IBOPE à pedido da ONG Católicas pelo Direito de Decidir, em novembro de 

2010. 
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Fonte: Pesquisa Ibope/Católicas pelo Direito de Decidir, realizada em novembro 2010. Gráfico elaborado pelas autoras. 

 

Com base nos dados expostos seria errôneo acreditar que os brasileiros se opõem 

completamente a discutir a questão ou então que tenham opinião contrária formada em 

definitivo como a formulação de algumas pesquisas sugere. Trata-se, na verdade, de um tema 

cuja opinião ainda está em construção e sobre o qual a sociedade demanda mais participação e 

espaço para um debate legítimo.  

A pesquisa de opinião realizada pela FLACSO
4
, em 2009, já apontava o anseio da 

sociedade brasileira por um debate mais amplo sobre o aborto. Segundo esta pesquisa, que 

entrevistou a população brasileira adulta, 88% dos brasileiros concorda com a necessidade de 

revisão da legislação a respeito do aborto no país. Além disso, para a maioria (72%), a 

regulamentação sobre o aborto deveria ser debatida pela sociedade e não só pelo legislativo 

(12%).  

 

2) O aborto nas eleições presidenciais em 2010 e o impacto na intenção de voto.  

 

A questão do aborto já vinha sendo discutida antes mesmo do início da campanha 

eleitoral de 2010. Em parte pela polêmica gerada em torno do Plano Nacional de Direitos 

Humanos (PNDH-3)
5
 proposto pelo governo do PT em 2009, cuja redação original 

apresentava um posicionamento bastante claro quanto à questão da legalização do aborto. A 

                                                           
4
 Estudio de Opinión Pública sobre Aborto: Brasil, Chile, México e Nicarágua. Programa Género y Equidad, FLACSO, 

Chile, 2009.  
 
5 Plano Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) cuja redação inicial, de 2009, afirmava “o direito das mulheres de tomarem 

suas próprias decisões em assuntos que afetam o seu corpo e sua saúde; direito de decidirem livremente sobre todas as 

questões referentes à sua sexualidade”. 
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polêmica ganhou expressão pela expectativa gerada em torno da candidatura de duas 

mulheres Dilma Rousseff (PT) e Marina Silva (PV). 

No decorrer do período que antecedeu a campanha eleitoral, as posições assumidas 

pelos então candidatos já aqueciam as discussões e nutriam a polêmica que viria se 

intensificar mais tarde durante a campanha.  

Dilma Rousseff em 2009, ainda na condição de pré-candidata e Ministra da Casa 

Civil, havia declarado posição favorável à legalização do aborto em entrevista para uma 

revista feminina
6
. Mais tarde, com a ofensiva da campanha de José Serra e em resposta a 

pressões de setores da igreja, reposicionou-se e passou a se declarar contrária a qualquer 

mudança na legislação. Ainda assim, durante toda a campanha a candidata manteve a posição 

de que a descriminalização do aborto deveria ser tratada como assunto de saúde pública e fora 

do espaço do Executivo e sim do Legislativo. 

José Serra, quando Ministro da Saúde, foi responsável pela implementação da norma 

técnica para a realização de aborto legal no Sistema Único de Saúde e, na campanha, afirmou 

de forma radical uma posição contrária à revisão da legislação sobre o aborto. Em declaração 

veiculada pelo jornal Folha de São Paulo
7
, José Serra afirmou considerar o aborto “uma coisa 

terrível” e que “num país como o nosso, se liberaria uma verdadeira carnificina” caso o aborto 

fosse legalizado.  

A campanha do candidato talvez tenha sido a que mais investiu na bandeira anti-

aborto, sobretudo no 2º. Turno. Articulou ações com grupos religiosos a fim de intensificar a 

percepção de que Dilma Rousseff promoveria mudanças na legislação sobre o aborto. No 

entanto, com a notícia
8
 de que sua esposa, Mônica Serra, havia interrompido voluntariamente 

uma gravidez no passado, a tática de Serra ficou inviabilizada. 

Marina Silva, por sua vez, manteve-se constante em sua posição de caráter íntimo e 

religioso. Evangélica assumida, a candidata declarou sua posição pessoal contra a legalização 

do aborto, mas propôs a realização de uma consulta popular.  

O quadro 1, abaixo, sintetiza as posições assumidas pelos três candidatos: 

 

Quadro 1 

Posicionamento estratégico dos candidatos durante a campanha eleitoral de 2010. 

 

                                                           
6 “A mulher do presidente”, revista Marie Claire, edição 217 de abril de 2009. 
7 Jornal Folha de São Paulo, edição de 01 de outubro de 2010. 
8 Reportagem intitulada “Monica Serra contou ter feito aborto, diz ex-aluna”, publicada no jornal Folha de São Paulo em 16 

de outubro de 2010. 
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Dilma Rousseff José Serra Marina Silva 

 Contra mudança da lei 

 Questão é do âmbito do 

legislativo 

 Perspectiva de saúde 

pública 

 Mulheres que praticam 

não devem ser presas 

 Contra mudança da lei 

 Posição moral e 

religiosa 

 

 Posição moral e 

religiosa 

 Questão de foro íntimo 

 Encaminhamento de 

plebiscito 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

Tendo em vista os desdobramentos decorrentes da inserção do aborto na agenda 

eleitoral e a maneira como o tema fora tratado pelas referidas campanhas, bem como pela 

imprensa de forma geral, somos levados a questionar a hipótese já bastante discutida de que a 

polêmica em torno do aborto tenha influenciado efetivamente o comportamento de voto dos 

eleitores, sobretudo no 1º turno da eleição. 

Apesar da intensidade da polêmica, as evidências empíricas observadas ao longo de 

todo o período de campanha nos levam a crer que o efeito eleitoral, se ocorreu, se deu em 

intensidade insuficiente para influenciar o voto.   

Em artigo intitulado Economia, religião e voto no Brasil: a questão do aborto na 

eleição presidencial de 2010, Silvia Cervellini defende a hipótese de que a disputa fora levada 

ao 2º turno pela influência do voto religioso, motivado principalmente pela polêmica em torno 

da questão do aborto com base na observação de deslocamento da intenção de voto entre 

católicos, mas, sobretudo, de evangélicos de Dilma Rousseff para Marina Silva em meados de 

setembro. 

O único cruzamento que apresentava uma queda mais significativa e consistente da 

candidata do PT era por religião. Com efeito, entre os eleitores evangélicos, dos 49% 

obtidos por Dilma em 26 de agosto, seu índice oscilou para 47% em 2 de setembro e 

novamente para 42% em 16 de setembro. Ao mesmo tempo, Marina Silva chegou em 

13% manteve na semana seguinte e subiu para 20% em 16 de setembro. Esse período 

coincidia com a intensificação [...] da polêmica sobre aborto com foco na candidata 

Dilma Rousseff. (CERVELLINI, ROCHA. 2010, 10) 

 

 

No entanto, as pesquisas de intenção de voto já sinalizavam a dificuldade de vitória em 

1º turno de Dilma Rousseff desde o início de setembro, conforme se observa no gráfico 
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abaixo, a candidatura do PT nunca conseguiu uma margem confortável para chegar à 

proporção de votos necessários para garantir uma vitória de 1º turno.  

As taxas de intenção de voto indefinido eram de cerca de 10% (maioria de mulheres) 

e, ao final da campanha voltaram-se para Serra e principalmente Marina Silva. Atribuir esta 

passagem ao debate sobre o aborto é um salto que as pesquisas de intenção de voto não 

permitem elucidar. Outros dados precisam ser agregados, é o que faremos mais adiante. 

 

Gráfico 5 

Evolução de intenção de voto para presidente. 1º turno, eleições 2010. 

 

 
Fonte: Pesquisas de intenção de voto realizadas pelo instituto Ibope. Gráfico elaborado pelas autoras. 

 

O artigo intitulado Voto feminino e a reta final da campanha eleitoral publicado em 

meados de setembro de 2010 no âmbito do projeto “Mulheres e Poder”, coordenado pelo 

Instituto Patrícia Galvão, já sinalizava a possibilidade de um 2º turno a partir da análise sob a 

perspectiva de gênero:  

Analisando alguns indicadores com mais detalhes e comparando com a eleição de 

2006, pode-se dizer que o voto feminino de Dilma Rousseff recuou durante o período 

em que sua candidatura sofreu ataques dos adversários. Esse recuo ocorreu também 

entre pessoas de mais alta escolaridade e mais preocupadas com os conteúdos das 

denúncias. Tal oscilação não impactou na intenção de voto geral, mas revela uma 

tendência de instabilidade na intenção de voto feminina que não beneficiou Serra, 

mas pode ter ajudado Marina a superar os 10% dos votos. (JORDÃO, FÁTIMA. 

2010) 

 

Outro ponto de vista nos é oferecido por João Santana, coordenador de comunicação 

da campanha de Dilma Rousseff e atualmente um dos profissionais de marketing político de 
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maior destaque no país que, em entrevista
9
 concedida a Folha de São Paulo, credita o 2º turno 

ao amadurecimento do eleitorado brasileiro que, segundo ele, reflete dois comportamentos: 

““a crescente consolidação da “cultura do segundo turno” nas eleições presidenciais e, ao 

mesmo tempo, a consagração do “princípio da reeleição”” que, apesar de serem 

aparentemente contraditórios, indicam a lógica do eleitor que valoriza a continuidade de 

governos bem avaliados, mas espera por novas e consistentes propostas de governo. Nesse 

sentido, o voto em Marina Silva teria sido um atalho, um voto que caracterizaria uma terceira 

alternativa. 

Quanto às polêmicas que marcaram o 1º turno, João Santana acredita que o escândalo 

de suspeita de tráfico de influência na Casa Civil envolvendo a então ministra da pasta 

Erenice Guerra, foi o fator decisivo responsável por levar a disputa ao segundo turno na 

medida que reacendeu a lembrança do “mensalão”
10

. Além disso, segundo Santana, houve 

prejuízo à imagem ilibada de Dilma Rousseff como Ministra da Casa Civil. Santana admite a 

influência das polêmicas de cunho moral e religioso sobre a intenção de voto, mas relativiza 

seu efeito: “as questões do aborto e da suposta blasfêmia foram apenas vírgulas que ajudaram 

a nos levar para o segundo turno”. 

Outro ângulo de observação vem da pesquisa Datafolha de 08 de outubro que 

investigou o impacto das polêmicas que surgiram no 1º turno (quebra de sigilo fiscal de 

integrantes do PSDB, escândalo da Casa Civil e orientação da igreja) sobre a mudança de 

voto e constatou que, do total dos entrevistados, apenas 6% afirmaram ter mudado seu voto: 

destes, 4% deixaram de votar em Dilma e 2% deixaram de votar em Serra. Entre os eleitores 

que deixaram de votar em Dilma, o “escândalo da Casa Civil” teve maior impacto (3%) do 

que a “quebra de sigilo” (1%) ou orientação da igreja (1%), supostamente em relação ao 

aborto.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

Influência de polêmicas sobre a decisão de voto no 1º turno. Eleições 2010. 

                                                           
9 In: Folha.com. Publicado em: 06 de novembro de 2010.  

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/826409-caso-erenice-provocou-2-turno-diz-marqueteiro-de-

dilma.shtml>. Acesso em: 05 nov. 2011. 
10 Mensalão é o nome dado ao esquema de corrupção que supostamente ocorrera durante o primeiro mandato do governo de 

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), entre 2003 e 2006.  

http://www1.folha.uol.com.br/poder/826409-caso-erenice-provocou-2-turno-diz-marqueteiro-de-dilma.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/826409-caso-erenice-provocou-2-turno-diz-marqueteiro-de-dilma.shtml
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Pesquisa Datafolha, 08 de outubro de 2010. 

 

 

 

6

94

Mudou
o voto

Não mudou
o voto

Mudou o voto devido a 
algum dos escândalos*? 

(%)

                  

 
 

Fonte: Datafolha. Pesquisa realizada em 08 de outubro de 2010. 

*Pergunta estimulada com as seguintes alternativas: quebra de sigilo fiscal de integrantes do PSDB, escândalo da 

Casa Civil e orientação da igreja. Figura e gráficos elaborados pelas autoras. 

 

Os indicadores de intenção de voto abaixo sugerem ainda a hipótese de que Serra não 

se beneficiou eleitoralmente ao atacar a adversária neste terreno; Dilma por outro lado, nada 

perdeu entre segmentos com posturas diversas frente à flexibilização do aborto legal. 

 

Tabela 1 

Opinião sobre projeto de lei para ampliar a situação em que o aborto seria permitido. 

Eleições 2010, 2º turno. 

 
(%) Opinião sobre projeto de lei para ampliar a situação em que o 

aborto seria permitido 
 Intenção de 

voto 2º turno 

(Total) 

A lei continue 

como está 

Que o aborto seja 

permitido em 

mais situações 

Que o aborto deixe 

de ser crime em 

qualquer caso 

Dilma Rousseff 48 48 52 51 

José Serra 41 42 38 38 

Branco/nulo/nh 04 04 02 04 

Não sabe 07 07 08 07 

Fonte: Pesquisa realizada pelo instituto Datafolha, em 08 de outubro de 2010. 

  

 

Eleições 2010, 1º turno. 
Influência de polêmicas sobre a decisão de voto. 
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Pesquisa Ibope realizada após o segundo turno, em 1º de novembro, demonstra a 

distribuição de votos declarados segmentados por religião. Em todos os segmentos Dilma 

Rousseff está na dianteira. Ainda que com menor margem, até entre evangélicos.  

 

Tabela 2 

Voto declarado após 2º turno. Eleições 2010. 

 
 (%)   

Religião Dilma Serra 

  Católicos 58 42 

  Evangélicos 52 48 

  Outras Religiões 61 39 

                                               Fonte: Pesquisa realizada pelo instituto Ibope, em 1º de novembro de 2010. 

 

 

No entanto, o dado mais contundente pode ser observado a partir do gráfico 6, abaixo, 

que demonstra a evolução da intenção de voto das mulheres. No segundo turno os votos 

femininos foram estratégicos. Em torno do dia 15 de outubro elas se decidem por Dilma 

Rousseff (ver abaixo). Esta data coincide com o pico de intensidade da polêmica em torno do 

aborto. A sugestão dos dados é de que, entre mulheres, a tática adversária não influiu ou pode 

ter até beneficiado Dilma Rousseff. A tática da campanha de Serra era atingir as mulheres, 

mais sensíveis à influência religiosa. 

 

Gráfico 6 

Evolução da intenção de voto para presidente no 2º turno e voto declarado após 2º 

turno. Eleição 2010. 

 

Fonte: Pesquisas de intenção de voto realizadas em outubro e novembro de 2010 pelos institutos: Ibope, 

Sensus e Datafolha. 
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Artigo
11

 de José Roberto Toledo publicado no blog Vox Pública analisa a evolução da 

intenção de voto no 2º turno em paralelo ao nível de interesse dos internautas por temas 

polêmicos que pautaram a campanha no período.  

Com a utilização da ferramenta Google Interesse, que indica a proporção de buscas 

feitas no Google por determinadas palavras ou binômios, Toledo demonstra a evolução da 

intensidade das buscas na internet pelos binômios “Dilma+aborto” e “Serra+aborto”. Como se 

pode observar no gráfico 7, o interesse dos internautas se intensifica com o desenrolar dos 

acontecimentos em torno da polêmica, sobretudo, em questões relativas à Dilma Rousseff.  

No entanto, a tendência se inverte e “Serra+aborto” atinge o pico máximo de acessos na 

ocasião da notícia sobre o aborto de Mônica Serra, que encerra não só a tática da candidatura 

tucana como também, conforme sugerem os dados, o interesse do internauta pelo assunto. 

Sobre esse período Toledo observa a correlação entre o pico de buscas por “Serra+aborto” e o 

aumento da vantagem de Dilma sobre Serra no 2º turno.  

 

Gráfico 7 

Pesquisa Google Interesse: evolução do interesse por “Dilma+Aborto” e 

“Serra+Aborto” durante o 2º turno. Eleição 2010. 

 

 

Fonte: Artigo de José Roberto Toledo, publicado no blog Vox Pública em 26 de outubro de 2010. Gráfico 

elaborado elas autoras. 
 

 

3. A mídia e o enfoque da polêmica 

 

A pesquisa A Participação das Mulheres no Processo Eleitoral de 2010, realizada pelo 

Instituto Patrícia Galvão em parceria com a ANDI
12

, analisou a produção editorial do período 

                                                           
11 In Vox Pública: “Vantagem de Dilma para Serra sobe para 12 pontos, na média das pesquisas após Datafolha”. 

Publicado em: 26. nov. 2010. Disponível em: <http://blogs.estadao.com.br/vox-publica/2010/10/26/vantagem-de-dilma-para-

serra-sobe-para-12-pontos-na-media-das-pesquisas/>. Acesso em: 05.nov.2011. 

       |                             |                                |                               |                        
  03 out                          10 out                              17 out                                 24 out  

 Dilma “Aborto” 

 Serra “Aborto” 

http://blogs.estadao.com.br/vox-publica/2010/10/26/vantagem-de-dilma-para-serra-sobe-para-12-pontos-na-media-das-pesquisas/
http://blogs.estadao.com.br/vox-publica/2010/10/26/vantagem-de-dilma-para-serra-sobe-para-12-pontos-na-media-das-pesquisas/
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de 1º de junho a 31 de outubro de 2010 e revela que questões críticas da condição das 

mulheres ficaram ausentes da cobertura eleitoral. Mesmo que a referência às mulheres nas 

editorias de política tenha crescido, incluindo uma quantidade expressiva de conteúdo 

opinativo, temas como violência doméstica, desigualdade no mercado de trabalho, educação 

de zero a 6 anos, e cotas para mulheres nos partidos políticos foram pontuais na cobertura 

eleitoral.  

Segundo Jacira Melo, uma das coordenadoras da pesquisa, do total de 3.372 notícias 

analisadas, mais de 50% foram publicadas no segundo turno das eleições presidenciais, 

quando o tema do aborto foi muito pautado pela imprensa. E a maioria delas apresentou uma 

perspectiva retrógrada negativa e conservadora do debate. Este conjunto de dados confirma 

que a cobertura sobre o tema do aborto limitou seu foco ao debate eleitoral. 

 

4.  O movimento de mulheres não entrou no debate 

 

Durante e depois da campanha eleitoral praticamente todos os setores de interesse se 

manifestaram – a Igreja Católica nos seus diversos segmentos, as denominações evangélicas, 

articulistas de jornais, entre outros. As posições conservadoras se expressaram, marcaram 

suas posições. O movimento de mulheres recuou taticamente, temendo, provavelmente, 

prejuízo à candidatura de Dilma, primeira mulher a poder alcançar a presidência da 

Republica.  

É possível imaginar que um elemento político partidário tenha freado o ímpeto 

feminista. Historicamente o movimento de mulheres tem tido um atrelamento governamental 

e/ou partidário. Nesta conjuntura que, diferente de outros setores que conseguem se sobrepor 

às conjunturas para avançar seus interesses particulares, o movimento de mulheres não 

conseguiu abrir uma brecha para colocar seus pontos de vista. É possível também que não 

tenha percebido o quanto a polemica eleitoral contribuiu para abrir a chamada espiral do 

silêncio na formação de opinião na sociedade. 

A teoria da pesquisadora Elizabeth Noëlle-Newmann (1993) de que quanto mais um 

tema é debatido pela mídia, mais existe o potencial de se modificarem opiniões. Se a mídia 

                                                                                                                                                                                     
12 A Participação das Mulheres no Processo Eleitoral de 2010. Pesquisa sobre a participação das mulheres no processo 

eleitoral de 2010, realizada pelo Instituto Patrícia Galvão em parceria com a ANDI sob a coordenação de Jacira Vieira de 

Melo. A pesquisa analisou a produção editorial de 29 jornais de 14 estados, 4 revistas nacionais e 4 telejornais, no período de 

1º de junho a 31 de outubro, totalizando 123 dias de monitoramento. 
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toma uma determinada posição há um efeito de que assuntos tabu como o aborto ganhem 

nova equação no panorama da opinião pública. 

 

Figura 3 

Espiral do Silêncio de Elisabeth Noëlle-Neumann 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

 

Os dados de intenção de voto, de razões de mudanças de voto e de momentos destas 

mudanças na campanha de 2010, podem indicar um deslocamento de opinião da sociedade em 

relação à descriminalização do aborto ou da pertinência de um debate mais aberto. 

Achamos que as formulações de pesquisas sobre este tema devem procurar iluminar os 

espaços mais opacos da opinião dos brasileiros (o grande campo de indefinição e dúvida) e 

oferecer alternativas às interpretações polarizadas de “a favor” ou “contra”. Os indicadores 

obtidos através de pesquisas de opinião reducionistas tendem a levar a interpretações que 

induzem a uma visão precária de um determinado cenário. 

Esta simplificação dos mecanismos de formação de opinião pública leva também à 

transferência dos debates públicos em campo aberto para um espaço pouco transparente e de 

bastidores. Leva grupos organizados a se intimidarem frente a desafios maiores, assim como 

candidatos a adotar táticas oportunistas a partir de um retrato impreciso do pensamento dos 

eleitores. 

Em resumo, os lances do jogo eleitoral em 2010 não agregaram nem votos a 

candidatos, nem benefícios aos discursos conservadores – porque derrotados-, nem à 

sociedade em geral.  

A questão do aborto nas eleições de 2010 sinalizou, no entanto, a possibilidade de 

continuação e aprofundamento de um debate amplo e mais aberto. Os dados empíricos 

alinhados neste artigo contribuem para a adoção da tese de que a espiral do silêncio sobre a 

polêmica da descriminalização diminuiu. Já há luz suficiente para uma discussão pública mais 

iluminada e mais iluminista.  

OPINIÃO 

DOMINANTE  

EXPRESSA 

 PELA MÍDIA 

APOIO 

INTERPESSOAL 

PARA OPINIÕES 

DESVIANTES 
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Isto, talvez seja o anseio de muitas brasileiras, tão bem expressado por uma jovem 

mulher, em pesquisa qualitativa realizada em outubro de 2010 pelo Ibope/Consórcio Bertha 

Lutz
13

: 

 

“A meu ver, o aborto já é uma coisa legalizada, o que está faltando é um pouco de 

dignidade para mulher quando ela precisa ir ao médico fazer a curetagem, porque ela 

é tratada feito um cachorro. Se a mulher tem dinheiro, ela vai a uma clínica, faz o 

aborto e vem para casa; quando a mulher é pobre, ela faz um aborto de qualquer jeito 

em casa e quando vai ao hospital ela é mal tratada. O aborto já existe, então tem que 

encarar como realidade, o que tem que ter é uma política pública que ajude a 

mulher.” (Jovem Mulher, 18 a 29 anos, Salvador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Pesquisa qualitativa, utilizando a técnica de discussões em grupo, realizada pelo instituto Ibope no âmbito do 

Consórcio Bertha Lutz entre os dias 20 e 27 de outubro de 2010 em São Paulo e Salvador.  
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