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INTRODUÇÃO  E MÉTODO

 

Partindo de uma iniciativa da ONU Mulheres e do Portal Papo de homem, foi concebida e realizada pela Questto|Nó Research em parceria com a 
Zooma Consumer Experience uma extensa pesquisa de âmbito nacional focada nas relações entre os gêneros no Brasil. Esse estudo está inserido 
no contexto da campanha mundial He for She / Eles por Elas, iniciada em 2014 pela ONU Mulheres. 

A pesquisa quantitativa, portanto, faz parte de um projeto composto também por uma pesquisa qualitativa (realizada pela equipe da Questto|Nó 
Research) e pela produção do documentário “Precisamos falar com os homens? Uma jornada pela igualdade de gêneros”, no qual os resultados 
principais das duas pesquisas são também apresentados. O filme foi produzido pela Monstro Filmes, e o projeto como um todo foi viabilizado pelo 
Grupo Boticário. 

A coleta de dados da pesquisa foi realizada online, de modo a permitir voz a pessoas de todos os Estados brasileiros e diferentes portes de cidades. 
A opção pela coleta via internet se deu, também, a fim de permitir um ambiente íntimo e livre de julgamentos, para que todas as pessoas pudessem 
responder a pesquisa de forma o mais livre e sincera possível.   

A coleta das respostas ocorreu de forma ininterrupta ao longo de 45 dias (entre os meses de fevereiro e abril de 2016). Isso permitiu que mais de 
vinte mil pessoas pudessem contribuir com suas opiniões, crenças e histórias, ao responder o questionário. As características da amostra são 
apresentadas ao final deste relatório.
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A pesquisa teve como objetivo descrever as 
percepções e perfis dos brasileiros sobre as relações 
de gênero. Para tanto, ao longo de 4 meses as 
equipes da Zooma, Papo de Homem, O Boticário e 
ONU Mulheres, com a colaboração do professor da 
USP e pesquisador sobre gênero Gustavo Venturi, e 
também utilizando informações identificadas na 
pesquisa qualitativa, elaboraram um questionário com 
perguntas abertas e fechadas.

O instrumento foi aplicado na 
modalidade online, através da 
ferramenta SurveyMonkey, no 

período de 29/02 a 16/04/2016.

O relatório foi organizado em duas 
grandes seções. A primeira traz os 

resultados das questões, e a 
segunda aponta os resultados da 

análise de clusters. 

A Análise de Clusters indica os 
perfis de respondentes, com base 

em seus padrões de respostas.

INTRODUÇÃO  E MÉTODO
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 A descrição dos resultados foi 
organizada por sexo e gênero do 

participante. 

As análises de diferenças entre 
perfis de respondentes foram feitas 

das seguintes formas: 

1. Comparando média das respostas em 

cada variável dependente por sexo e 

gênero; 

2. Comparando a média das respostas em 
cada variável dependente com a variável 
com valor preditivo constantemente 

significativo, isto é, região e escolha 

sexual; 

3. Outras variáveis não apresentam efeito 
preditivo de diferenças entre grupos que 
possa ser considerado significativo.

INTRODUÇÃO  E MÉTODO
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!ATENÇÃO

 
Para consultar rapidamente os principais resultados e conclusões 
acerca dos perfis identificados, verifique as páginas 139 a 150.
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Chave para compreender interação sexo-gênero na descrição dos resultados: 

Relação Sexo x Gênero 

MM: sexo masculino, gênero masculino 

FF: sexo feminino, gênero feminino 

MF: sexo masculino, gênero feminino 

FM: sexo feminino, gênero masculino 

Outros gêneros não foram incluídos na análise por serem pouco freqüentes e confundirem  

os resultados.

Foram realizadas análises para comparação de médias (ANOVAS univariadas) por sexo, gênero, 
e região. Os resultados apresentados são os detectados como significativos.

OPINIÕES SOBRE MACHISMO E FEMINISMO
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Sexo Masculino Sexo Feminino

Opinião / Gênero Gênero Masculino Gênero Feminino Gênero Masculino Gênero Feminino

Não existe 109 (1,4%) 8 (0,8%) 1 (0,1%) 19 (0,2%)

Sim, um pouco 1.382 (17,4%) 217 (22,1%) 92 (10,5%) 455 (5%)

Sim, muito 6.455 (81,2%) 756 (77,1%) 782 (89,4%) 8.653 (94,8%)

TOTAL (92%) 8.927 (83,9%) 10.002 (98%)

MACHISMO E FEMINISMO
Na sua opinião, existe machismo no Brasil?

Para 81,2% dos homens e 94,8% das mulheres cisgênero  

existe (e muito) machismo no Brasil.
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Sexo Masculino Sexo Feminino
Total

Gênero Masculino Gênero Feminino Gênero Masculino Gênero Feminino

Sul 2.77 (0.46) 2.72 (0.46) 2.86 (0.35) 2.92 (0.28) 2.85 (0.38)

Sudeste 2.81 (0.42) 2.77 (0.44) 2.89 (0.33) 2.95 (0.22) 2.88 (0.35)

Centro-Oeste 2.78 (0.45) 2.7 (0.49) 2.87 (0.34) 2.95 (0.23) 2.85 (0.38)

Nordeste 2.82 (0.42) 2.83 (0.38) 2.95 (0.21) 2.97 (0.19) 2.9 (0.32)

Norte 2.75 (0.49) 2.67 (0.52) 2.87 (0.34) 2.92 (0.28) 2.84 (0.39)

Exterior 2.91 (0.35) 3 (0) 0 (0) 2.94 (0.24) 2.93 (0.27)

Total 2.8 (0.43) 2.76 (0.45) 2.89 (0.31) 2.95 (0.24) 2.87 (0.36)

Na sua opinião, existe machismo no Brasil?

MACHISMO E FEMINISMO

Em média, todos concordam que sim, muito. O desvio padrão é apresentado entre parêntesis. 

Respostas em escala de concordância, na qual: 1 = não, 2 = sim, um pouco, e 3 = sim, muito 

Obs: Média (Desvio Padrão)

Região
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Na sua opinião, existe machismo no Brasil?

MACHISMO E FEMINISMO

Região

N
ív

el
 d

e 
co

nc
or

dâ
nc

ia

1

1.75

2.5

3.25

4

Sul Sudeste Centro-Oeste Nordeste Norte Moro no Exterior

2.96
2.802.892.822.862.82

Região: p < 0.001

Diferenças significativas: 

• SE > S, CO, N 

• NE > S, SE, CO, N

Respostas em escala de concordância, na qual: 1 = não, 2 = sim, um pouco, e 3 = sim, muito 
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MACHISMO E FEMINISMO
Na sua opinião, existe machismo no Brasil?

Diferença significativa: 
• Outras> Heterossexual

N
ív

el
 d

e 
co

nc
or

dâ
nc

ia

1

1.4

1.8

2.2

2.6

3

Heterossexual Outras

2.882.93 2.852.83

Gênero Masculino Gênero Feminino

Orientação sexual : p < 0.001 

Respostas	em	escala	de	concordância,	na	qual:		
1	=	não,	2	=	sim,	um	pouco,	e	3	=	sim,	muito	
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Sexo Masculino Sexo Feminino

Gênero Masculino Gênero Feminino Gênero Masculino Gênero Feminino

Nada machista 1.789 (23,4%) 262 (27,5%) 337 (42,2%) 3.252 (37,7%)

Um pouco machista 4.352 (56,9%) 472 (49,5%) 338 (42,4%) 4.629 (53,7%)

Razoavelmente machista 1.256 (16,4%) 179 (18,8%) 112 (14%) 672 (7,8%)

Bastante machista 219 (2,9%) 32 (3,4%) 11 (1,4%) 69 (0,8%)

Extremamente machista 35 (0,5%) 8(0,8%) 0 (0%) 5 (0,1%)

TOTAL (87,5%) 8.604 (80,9%) 9.425 (88,6%)

O quão machista você se considera, pensando nas suas atitudes do dia a dia?

MACHISMO E FEMINISMO
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Diferença significativa:  

• M > F (Sexo)

N
ív

el
 d

e 
co

nc
or

dâ
nc

ia

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Sexo masculino Sexo feminino

1.72
2.01

1.75
2.00

Gênero Masculino Gênero Feminino

Sexo: p < 0.001

O quão machista você se considera, pensando nas suas atitudes do dia a dia?

MACHISMO E FEMINISMO

Respostas em escala de concordância, na qual:  

1 = nada machista 

2 = pouco machista 

3 = razoavelmente machista 

4 = bastante machista 

5 = extremamente machista 
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Interações 

a) Por relação sexo x gênero 

• MM: CO > S & NE > S, SE, Exterior & N > S, SE, CO, Exterior 

• MF: SE, CO, NE > S   

• FM: CO > S, SE, NE, N 

• FF: CO, N > S, SE

N
ív

el
 d

e 
co

nc
or

dâ
nc

ia

1

1.5

2

2.5

3

Sexo Masculino Sexo Feminino

1.70
1.801.731.771.701.70

1.80
1.93

2.102.11
2.01

1.83

1.33

1.691.74

1.96

1.741.66
1.82

2.132.062.021.991.95

Gênero Masculino
Gênero Feminino

Região: p < 0.001      Interação região X sexo X gênero: p < 0.01 

b) Por região 

• S: MM > MF  CO: FM > FF 

• S, SE, NE, N: MM > FM    

• S, SE, CO, NE: MF > FF 

Região

O quão machista você se considera, pensando nas suas atitudes do dia a dia?

MACHISMO E FEMINISMO

Diferenças significativas entre médias 

Diferenças na amostra geral 

• SE, NE, N > S 

• CO > S, SE, Exterior

S SE CO NE N Exterior S SE CO NE N Exterior
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Sexo Masculino Sexo Feminino
Total

Região /Gênero Gênero Masculino Gênero Feminino Gênero Masculino Gênero Feminino

Sul 1.95 (0.72) 1.83 (0.71) 1.66 (0.66) 1.7 (0.64) 1.81 (0.69)

Sudeste 1.99 (0.73) 2.01 (0.78) 1.74 (0.77) 1.7 (0.63) 1.85 (0.71)

Centro-Oeste 2.02 (0.77) 2.11 (0.93) 1.96 (0.78) 1.77 (0.66) 1.92 (0.75)

Nordeste 2.06 (0.76) 2.1 (0.85) 1.74 (0.74) 1.73 (0.65) 1.89 (0.73)

Norte 2.13 (0.83) 1.93 (0.99) 1.69 (0.75) 1.8 (0.72) 1.91 (0.79)

Exterior 1.82 (0.77) 1.8 (0.84) 1.33 (0.58) 1.7 (0.63) 1.73 (0.68)

Total 2 (0.74) 2.01 (0.82) 1.75 (0.74) 1.72 (0.64) 1.85 (0.72)

O quão machista você se considera, pensando nas suas atitudes do dia a dia?

MACHISMO E FEMINISMO

Obs: Média (Desvio Padrão)

Em média, participantes costumam pensar em suas atitudes como um pouco machistas.
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Orientação sexual: p < 0.05

MACHISMO E FEMINISMO

Orientação sexual

O quão machista você se considera, pensando nas suas atitudes do dia a dia?

N
ív

el
 d

e 
co

nc
or

dâ
nc

ia

1

1.4

1.8

2.2

2.6

3

Heterossexual Outras

1.801.88
Diferença significativa: 
• Heterossexual > Outras
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Sexo Masculino Sexo Feminino

Opinião / Gênero Gênero Masculino Gênero Feminino Gênero Masculino Gênero Feminino

Bom para os homens e para as mulheres 288 (3.8%) 59 (6.4%) 23 (2.7%) 84 (0.9%)

Bom para os homens e ruim para as mulheres 606 (8%) 122 (13.2%) 134 (16%) 1094 (12.2%)
Bom para as mulheres e pior para os homens 56 (0.7%) 11 (1.2%) 5 (0.6%) 15 (0.2%)
Ruim para os homens e para as mulheres 6.606 (87.4%) 731 (79.2%) 678 (80.7%) 7.765 (86.7%)

TOTAL (83,3%) 8.479 (79,7%) 9.798 (96%)

MACHISMO E FEMINISMO
Você diria que o machismo é:

Para 88,7% das mulheres e 87,4% dos homens cisgêneros  

o machismo é ruim para ambos.
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MACHISMO E FEMINISMO
Você diria que o machismo é:

N
ív

el
 d

e 
co

nc
or

dâ
nc

ia

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Sexo masculino Sexo feminino

2.862.73 2.782.84

Gênero Masculino Gênero Feminino

Sexo: p < 0.001 

Interação sexo x gênero: p < 0.001

Diferenças significativas  

(sexo/gênero):  

• F > M (Sexo) 

• MM > FM, MF 

• FF > FM, MF

Respostas em escala de concordância, na qual:  

1 = bom para ambos,  

2 = bom para pelo menos um dos grupos, e  

3 = ruim para ambos 
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Interações 

a) Por sexo 

• M: S, SE > CO, NE, N 

• F: S, SE > CO, NE, N & NE, Exterior > CO

N
ív

el
 d

e 
co

nc
or

dâ
nc

ia

1

1.75

2.5

3.25

4

Sexo Masculino Sexo Feminino

2.91
2.762.822.872.872.873.00

2.712.72
2.54

2.772.79
3.00

2.802.692.70
2.832.832.88

2.722.812.792.852.87

Gênero Masculino
Gênero Feminino

Região: p < 0.001        Interação região X Sexo: p < 0,05       Interação região X sexo X gênero: p < 0.01

c) Por região 

• CO, NE: MM > FM   

• S, SE, CO, NE: FF > MF 

Região

MACHISMO E FEMINISMO
Você diria que o machismo é:

Diferenças significativas entre médias 

Diferenças na amostra geral 

• S, SE, Exterior > CO, NE, N

b) Por relação sexo x gênero 

• MM: S, SE > CO, NE, N & CO, NE, Exterior > N 

• MF: S, SE, NE, N, Exterior > CO 

• FM: S, SE > CO, NE & N > NE 

• FF: S, SE, CO > NE, N & NE > N & Exterior > NE, N

S SE CO NE N Exterior S SE CO NE N Exterior
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Sexo Masculino Sexo Feminino

TotalGênero Masculino Gênero Feminino Gênero Masculino Gênero Feminino

Sul 2.87 (0.41) 2.79 (0.52) 2.83 (0.42) 2.87 (0.36) 2.87 (0.39)

Sudeste 2.85 (0.44) 2.77 (0.54) 2.83 (0.44) 2.87 (0.36) 2.86 (0.41)

Centro-Oeste 2.79 (0.51) 2.54 (0.73) 2.7 (0.55) 2.87 (0.35) 2.8 (0.48)

Nordeste 2.81 (0.49) 2.72 (0.54) 2.69 (0.52) 2.82 (0.41) 2.8 (0.46)

Norte 2.72 (0.62) 2.71 (0.57) 2.8 (0.44) 2.76 (0.48) 2.75 (0.53)

Exterior 2.88 (0.33) 3 (0) 3 (0) 2.91 (0.28) 2.9 (0.3)

Total 2.84 (0.46) 2.73 (0.57) 2.78 (0.48) 2.86 (0.38) 2.84 (0.43)

Escala ajustada: 1=Bom para os homens e para as mulheres; 2 = Bom para os homens e ruim para as mulheres  
(ou vice versa); 3= Ruim para os homens e para as mulheres

Você diria que o machismo é:

MACHISMO E FEMINISMO

Obs: Média (Desvio Padrão)

Em média, todos concordam que É ruim para os homens e para as mulheres.
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Diferenças significativas: 

Heterossexual: MM > MF, FM   &   FF > MF, FM 

Outras: MM > MF, FM   &   FF > MF, FM 

MM: Outras > Heterossexual

Você diria que o machismo é:

MACHISMO E FEMINISMO

Orientação sexual

N
ív

el
 d

e 
co

nc
or

dâ
nc

ia

1

1.5

2

2.5

3

Sexo Masculino Sexo Feminino

2.852.86

2.67
2.73 2.73

2.79
2.90

2.82

Gênero Masculino Gênero Feminino

Interação orientação sexual X sexo X gênero: p < 0.05

Sexo Masculino Sexo Feminino
Heterossexual Outras Heterossexual Outras

Sexo Masculino Sexo Feminino
TotalOrientação / 

Gênero
Gênero  

Masculino
Gênero  

Feminino
Gênero  

Masculino
Gênero  

Feminino

Heterossexual 2.82 (0.48) 2.73 (0.57) 2.79 (0.46) 2.86 (0.38) 2.83 (0.44)

Outras 2.9 (0.34) 2.67 (0.62) 2.73 (0.58) 2.85 (0.37) 2.86 (0.37)

Total 2.84 (0.46) 2.73 (0.57) 2.78 (0.48) 2.86 (0.38) 2.84 (0.43)

Obs: Média (Desvio Padrão)
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Sexo Masculino Sexo Feminino

Gênero Masculino Gênero Feminino Gênero Masculino Gênero Feminino

Bom para os homens e para as mulheres 4.402 (62,3%) 288 (34,1%) 375 (50,1%) 6.766 (80,1%)
Bom para os homens e ruim para as mulheres 58 (0,8%) 9 (1,1%) 12 (1,6%) 80 (0,9%)
Bom para as mulheres e pior para os homens 444 (6,3%) 96 (11,4%) 102 (13,6%) 401 (4,7%)
Ruim para os homens e para as mulheres 2.163 (30,6%) 451 (53,4%) 259 (34,6%) 1.205 (14,3%)

TOTAL (88,8%) 7.911 (74,4%) 9.200 (86,5%)

Você diria que o feminismo é:

MACHISMO E FEMINISMO

Em média, as pessoas que responderam acreditam que o feminismo é bom para homens e mulheres (80,1% das 
mulheres, e 62,3% dos homens cisgêneros). 

Por outro lado, para 14,3% das mulheres e 30,6% dos homens (cis), o feminismo seria  
ruim para ambos os gêneros.  

Pessoas do sexo masculino / gênero feminino referiram mais que é ruim para ambos.
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Sexo Masculino Sexo Feminino
Total

Gênero Masculino Gênero Feminino Gênero Masculino Gênero Feminino

Sul 1.8 (0.95) 2.22 (0.93) 2.01 (0.96) 1.43 (0.79) 1.63 (0.9)

Sudeste 1.64 (0.9) 2.19 (0.93) 1.81 (0.93) 1.3 (0.68) 1.51 (0.84)

Centro-Oeste 1.7 (0.91) 2.26 (0.88) 1.81 (0.88) 1.32 (0.69) 1.57 (0.86)

Nordeste 1.64 (0.89) 2.14 (0.91) 1.72 (0.83) 1.3 (0.67) 1.5 (0.82)

Norte 1.75 (0.92) 2.16 (0.93) 1.91 (0.88) 1.5 (0.79) 1.66 (0.87)

Exterior 1.37 (0.75) 2 (1.16) 3 (0) 1.15 (0.51) 1.27 (0.66)

Total 1.68 (0.91) 2.19 (0.92) 1.84 (0.91) 1.34 (0.71) 1.55 (0.85)

Você diria que o feminismo é:

MACHISMO E FEMINISMO

Obs: Média (Desvio Padrão)

Escala ajustada: 1=Bom para os homens e para as mulheres; 2 = Bom para os homens e ruim para as mulheres (ou 
vice versa); 3=Ruim para os homens e para as mulheres

Em média, todos concordam que É bom para os homens e para as mulheres (pelo menos para 1).
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Diferenças significativas:  

• M > F (Sexo) 

• MF > MM, FF 

• FM > FF, MM

N
ív

el
 d

e 
co

nc
or

dâ
nc

ia

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Sexo masculino Sexo feminino

1.34

2.19
1.85

1.68

Gênero Masculino Gênero Feminino

Sexo: p < 0.001 

Interação sexo x gênero: p < 0.001

Você diria que o feminismo é:

MACHISMO E FEMINISMO

Escala ajustada:  

valores baixos (próximos de 1) 

significam a opinião de que 

feminismo é bom para ambos
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Você diria que o feminismo é:

MACHISMO E FEMINISMO

Região

N
ív

el
 d

e 
co

nc
or

dâ
nc

ia
1

1.5

2

2.5

3

Sul Sudeste Centro-Oeste Nordeste Norte Moro no Exterior

1.881.83
1.701.771.74

1.87

Região: p < 0.001

Diferenças significativas: 

• S > SE, CO, NE 

• CO > NE 

• N > SE, NE

Escala ajustada:  

valores baixos (próximos de 1) 

significam a opinião de que 
feminismo é bom para ambos
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Orientação sexual: p < 0.001

MACHISMO E FEMINISMO

N
ív

el
 d

e 
co

nc
or

dâ
nc

ia

1

1.4

1.8

2.2

2.6

3

Heterossexual Outras

1.49

1.81

Diferença significativa: 
• Heterossexual > Outras

Você diria que o feminismo é:
Orientação sexual

Escala ajustada:  

valores baixos (próximos de 1) 

significam a opinião de que 

feminismo é bom para ambos
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Sexo Masculino Sexo Feminino

Gênero Masculino Gênero Feminino Gênero Masculino Gênero Feminino

Nada favorável (1) 1.229 (16,2%) 245 (27,7%) 105 (13,2%) 307 (3,5%)
Um pouco favorável (2) 1.196 (15,8%) 230 (26%) 168 (21,2%) 757 (8,6%)
Razoavelmente favorável (3) 1.147 (15,2%) 181 (20,5%) 202 (25,4%) 998 (11,4%)
Bastante favorável (4) 2.124 (28,1%) 148 (16,7%) 225 (28,3%) 2.530 (28,9%)
Extremamente favorável (5) 1.872 (24,7%) 81 (9,2%) 94 (11,8%) 4.172 (47,6%)

TOTAL (87,5%) 8.453 (79,5%) 9.558 (89,8%)

MACHISMO E FEMINISMO
O quão favorável ao feminismo você se considera?

Em média, participantes referem ser extremamente ou bastante favoráveis ao feminismo. 

Cabe destacar que as respostas menos favoráveis ocorreram entre pessoas dos grupos sexo masculino / 
gênero feminino (53,7% pouco ou nada favorável) e sexo feminino / gênero masculino (24,5% pouco ou nada 

favorável).

28

http://www.zooma.com.br


WWW.ZOOMA.COM.BR

MACHISMO E FEMINISMO
O quão favorável ao feminismo você se considera?
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0.7

1.4

2.1

2.8

3.5

4.2

Sexo masculino Sexo feminino

4.08

2.54
3.04

3.29

Gênero Masculino Gênero Feminino

Sexo: p < 0.001 

Gênero: p < 0.001 

Interação sexo x gênero: p < 0.001

Diferenças significativas:  

• F > M (Sexo) 

• F > M (Gênero) 

• MM > MF, FM 

• FF > MF, FM
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Sexo Masculino Sexo Feminino

TotalGênero Masculino Gênero Feminino Gênero Masculino Gênero Feminino

Sul 3.17 (1.43) 2.47 (1.34) 3.01 (1.16) 3.96 (1.19) 3.55 (1.37)

Sudeste 3.37 (1.41) 2.6 (1.33) 3.12 (1.19) 4.19 (1.06) 3.72 (1.33)

Centro-Oeste 3.22 (1.44) 2.25 (1.2) 2.88 (1.22) 4.09 (1.13) 3.52 (1.4)

Nordeste 3.29 (1.35) 2.69 (1.27) 3.15 (1.29) 4.1 (1.05) 3.64 (1.29)

Norte 3.08 (1.44) 2.37 (1.22) 2.91 (1.28) 3.62 (1.23) 3.3 (1.36)

Exterior 3.98 (1.3) 3 (1.41) 2.33 (0.58) 4.36 (0.99) 4.17 (1.15)

Total 3.29 (1.41) 2.54 (1.3) 3.04 (1.22) 4.08 (1.12) 3.63 (1.35)

MACHISMO E FEMINISMO

Obs: Média (Desvio Padrão)
O quão favorável ao feminismo você se considera?

Em média, os participantes consideram-se de um pouco a bastante favoráveis ao feminismo.

Respostas em escala de concordância, na qual:  1 = nada favorável 2 = pouco favorável 3 = razoavelmente favorável  4 = bastante favorável  

5 = extremamente favorável 
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MACHISMO E FEMINISMO
O quão favorável ao feminismo você se considera?

Interações 

a) Por região 

• SE, CO, Exterior: MM > FM 

• Todas as regiões: MM > MF, FM & FF > MF
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 d
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1

2

3

4
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Sexo Masculino Sexo Feminino

4.36

3.63
4.104.094.19

3.96

3.00

2.37
2.69

2.25
2.602.47 2.33

2.91
3.15

2.88
3.123.01

3.98

3.08
3.293.223.373.17

Gênero Masculino
Gênero Feminino

Região: p < 0.001      Interação região X sexo X gênero: p < 0.05

b) Por relação sexo x gênero 

• MM: SE > S, CO, NE, N & NE < S, N & Exterior > S, SE, CO, NE, N 

• MF: SE, NE > CO  

• FF: S > N & SE > S, CO, NE, N & CO, NE > S, N & Exterior > S, CO, NE, N 

Região

Diferenças significativas entre médias 

Diferenças na amostra geral 

• S > N 

• SE > S, CO, N 

• NE > S, CO, N

S SE CO NE N Exterior S SE CO NE N Exterior
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Orientação sexual

MACHISMO E FEMINISMO
O quão favorável ao feminismo você se considera?
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2.2

2.8

3.4

4

Heterossexual Outras

3.70

3.17

Diferença significativa: 
• Outras > Heterossexual

Orientação sexual: p < 0.001

Respostas em escala de concordância, na qual:  1 = nada favorável 2 = pouco favorável 3 = razoavelmente favorável  4 = bastante favorável  

5 = extremamente favorável 
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Sexo Masculino Sexo Feminino

É um movimento / uma luta … Gênero Masculino Gênero Feminino Gênero Masculino Gênero Feminino

Necessário para defesa por direitos e oportunidades iguais 3.477 (44.8%) 319 (34.6%) 445 (55.1%) 6.671 (75.4%)
Justa por direitos iguais, mas às vezes agressiva e radical demais 3.209 (41.3%) 396 (43%) 250 (31%) 1.786 (20.2%)
Defende a superioridade das mulheres em relação aos homens 567 (7.3%) 100 (10.9%) 61 (7.6%) 187 (2.1%)
É o oposto do machismo 511 (6.6%) 106 (11.5%) 51 (6.3%) 199 (2.3%)

TOTAL (89,1%) 8.685 (81,6%) 9.650 (90,7%)

MACHISMO E FEMINISMO
Qual das frases abaixo mais se aproxima do que você pensa ser feminismo?

A compreensão acerca do que é o feminismo ainda esbarra em alguns mal entendidos, como revela o fato de 6,6% dos homens e 
2,3% das mulheres (cis) acreditarem que se trata do oposto do machismo. 

Por outro lado, 75,4% das mulheres e 44,8% dos homens (cis) acreditam é o feminismo é necessário para a defesa de direitos e 
oportunidades iguais aos gêneros.
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Sexo Masculino Sexo Feminino

Gênero Masculino Gênero Feminino Gênero Masculino Gênero Feminino

Não existe nenhuma forma de desigualdade. (1) 180 (2,4%) 20 (2,3%) 8 (1,1%) 28 (0,3%)
Existe bem pouca desigualdade (2) 577 (7,8%) 76 (8,9%) 37 (5,2%) 118 (1,4%)
Existe uma moderada desigualdade (3) 1.870 (25,3%) 259 (30,4%) 123 (17,4%) 816 (9,6%)
Existe bastante desigualdade (4) 3.621 (49,1%) 386 (45,3%) 359 (50,7%) 4.445 (52,5%)
Existe uma extrema desigualdade (5) 1.132 (15,3%) 111 (13%) 181(25,6%) 3.052 (36,1%)

TOTAL (84,5%) 8.232 (77,4%) 9.167 (86,2%)

MACHISMO E FEMINISMO
Você diria que existe desigualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres no Brasil?

De forma geral, os participantes acredita existir bastante desigualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres no Brasil.
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MACHISMO E FEMINISMO
Você diria que existe desigualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres no Brasil?
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3.75

4.5

Sexo masculino Sexo feminino

4.23

3.58
3.94

3.67

Gênero Masculino Gênero Feminino

Sexo: p < 0.001 

Gênero: p < 0.001 

Interação sexo x gênero: p < 0.001

Diferenças significativas:  

• F > M (Sexo) 

• F > M (Gênero) 

• MM > MF 

• FM > MM 

• FF > MF, FM
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Interações 

a) Por região 

• S, SE, CO, NE, N: FM > MM  

• CO, Exterior: MM > MF 

• S, SE, CO, NE, N, Exterior: FF > MF  

• S, SE, CO, NE: FF > FM
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4.43
4.034.224.264.284.164.003.864.023.933.993.85

3.00

3.633.66
3.32

3.643.54
3.96

3.573.673.623.703.66

Gênero Masculino
Gênero Feminino

Região: p < 0.001      Interação região X sexo X gênero: p < 0.05

b) Por relação sexo x gênero 

• MM: SE > CO, N & Exterior > Todas as regiões 

• MF: S, SE, NE > CO 

• FF: S > N & SE > S, NE, N & CO, NE > S, N & Exterior > Todas as regiões 

Região

MACHISMO E FEMINISMO
Você diria que existe desigualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres no Brasil?

Diferenças significativas entre médias 

Diferenças na amostra geral 

• SE, NE > S, N

S SE CO NE N Exterior S SE CO NE N
Exterior
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Sexo Masculino Sexo Feminino
Total

Gênero Masculino Gênero Feminino Gênero Masculino Gênero Feminino

Sul 3.65 (0.9) 3.54 (0.9) 3.85 (0.84) 4.16 (0.74) 3.92 (0.85)

Sudeste 3.7 (0.9) 3.63 (0.89) 3.99 (0.9) 4.28 (0.67) 3.98 (0.85)

Centro-Oeste 3.62 (0.94) 3.32 (1) 3.92 (0.82) 4.26 (0.69) 3.9 (0.9)

Nordeste 3.67 (0.93) 3.66 (0.88) 4.02 (0.83) 4.22 (0.7) 3.95 (0.86)

Norte 3.57 (0.96) 3.63 (0.91) 3.86 (0.87) 4.03 (0.79) 3.83 (0.89)

Exterior 3.96 (0.78) 3 (0.82) - 4.43 (0.63) 4.25 (0.73)

Total 3.67 (0.91) 3.58 (0.91) 3.94 (0.86) 4.23 (0.7) 3.95 (0.86)

MACHISMO E FEMINISMO
Você diria que existe desigualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres no Brasil?
Obs: Média (Desvio Padrão)

Em média, independente de região, os participantes acreditam que existe bastante desigualdade.

A média próxima de 4 indica que as pessoas acreditam haver bastante desigualdade entre gêneros no Brasil
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Diferenças significativas: 

Outras > Heterossexual 

Heterossexual: F > M (Gênero) 

M (Gênero): Outras> Heterossexual 

Heterossexual: FM > MM & FF > MF, FM 

Outras: MM > MF & FF > MF, FM 

MM, FF:  Outras > Heterossexual 

Orientação sexual: p < 0.001     Interações orientação sexual X gênero & orientação sexual X sexo X gênero: p < 0.05
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Sexo Masculino Sexo Feminino
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3.583.58
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3.933.98

3.61

Gênero Masculino Gênero Feminino

Sexo Masculino Sexo Feminino
Heterossexual Outras Heterossexual Outras

Sexo Masculino Sexo Feminino
TotalGênero  

Masculino
Gênero  

Feminino
Gênero  

Masculino
Gênero  

Feminino

Heterossexual 3.61 (0.91) 3.58 (0.91) 3.93 (0.85) 4.19 (0.71) 3.89 (0.87)

Outras 3.98 (0.84) 3.58 (0.92) 4.07 (0.93) 4.34 (0.65) 4.19 (0.76)

Total 3.67 (0.91) 3.58 (0.91) 3.94 (0.86) 4.23  (0.7) 3.95 (0.86)

MACHISMO E FEMINISMO

Obs: Média (Desvio Padrão)

Orientação sexual

Você diria que existe desigualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres no Brasil?
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Sexo Masculino Sexo Feminino

Gênero Masculino Gênero Feminino Gênero Masculino Gênero Feminino

Não é um problema (1) 109 (1,5%) 29 (3,5%) 6 (0,9%) 34 (0,4%)
Problema pouco importante (2) 273 (3,8%) 39 (4,7%) 22 (3,1%) 49 (0,6%)
Problema moderadamente importante (3) 1.078 (15%) 167 (20,2%) 65 (9,3%) 322 (3,8%)
Problema bastante importante (4) 2.804 (39%) 363 (43,8%) 267 (38,2%) 1.994 (23,7%)
Problema extremamente importante (5) 2.930 (40,7%) 230 (27,8%) 339 (48,5%) 6.022 (71,5%)

TOTAL (83,3%) 8.022 (75,4%) 9.120 (85,7%)

MACHISMO E FEMINISMO: DESIGUALDADE DE GÊNERO
Na sua opinião, isso é um problema?

As pessoas entrevistadas acreditam que a desigualdade entre gêneros é um problema bastante ou extremamente grave.
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Na sua opinião, isso é um problema?

N
ív

el
 d

e 
co

nc
or

dâ
nc

ia

0

0.833

1.667

2.5

3.333

4.167

5

Sexo masculino Sexo feminino

4.65

3.88
4.304.14

Gênero Masculino Gênero Feminino

Sexo: p < 0.001 

Gênero: p < 0.05 

Interação sexo x gênero: p < 0.001

Diferenças significativas:  

• F > M (Sexo) 

• F > M (Gênero) 

• MM > MF 

• FM > MM 

• FF > MF, FM

As médias próximas de 4 e 5 indicam que  

as pessoas vêem a desigualdade de gênero 
como um problema bastante / 

extremamente grave

MACHISMO E FEMINISMO: DESIGUALDADE DE GÊNERO
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Interações 

a) Por região 

• S, SE, NE, N: FM > MM 

• S, SE, CO, NE: MM > MF 

• S, SE, CO, NE, N, Exterior: FF > MF   

• S, SE, CO, NE: FF > FM
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Gênero Masculino
Gênero Feminino

Região: p < 0.001      Região X Sexo X Gênero: p < 0.05

b) Por relação sexo x gênero 

• MM: S, CO > N  &  SE > S, CO, N  & NE > S, N  &  Exterior: S, SE, CO, NE, N 

• MF: S, SE, NE > CO  &  FF: SE, CO, NE > S, N & Exterior > S, N 

Região

Na sua opinião, isso é um problema?

Diferenças significativas entre médias 

Diferenças na amostra geral 

• SE > S, CO, N 

• NE > S, CO

S SE CO NE N
Exterior

S SE CO NE N Exterior

MACHISMO E FEMINISMO: DESIGUALDADE DE GÊNERO
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Sexo Masculino Sexo Feminino

TotalGênero Masculino Gênero Feminino Gênero Masculino Gênero Feminino

Sul 4.07 (0.91) 3.88 (0.94) 4.25 (0.81) 4.58 (0.67) 4.34 (0.83)

Sudeste 4.19 (0.89) 3.9 (0.97) 4.33 (0.78) 4.69 (0.58) 4.42 (0.8)

Centro-Oeste 4.08 (0.97) 3.65 (1.09) 4.22 (0.88) 4.66 (0.65) 4.32 (0.91)

Nordeste 4.14 (0.89) 3.97 (0.98) 4.31 (0.91) 4.68 (0.58) 4.41 (0.81)

Norte 3.94 (1.03) 3.91 (0.95) 4.38 (0.79) 4.52 (0.75) 4.28 (0.91)

Exterior 4.48 (0.72) 3.75 (0.5) 5 (0) 4.75 (0.51) 4.64 (0.61)

Total 4.14 (0.91) 3.88 (0.98) 4.3 (0.83) 4.65 (0.62) 4.38 (0.83)

Na sua opinião, isso é um problema?
Obs: Média (Desvio Padrão)

Em média, todos acham que é im problema bastante ou extremamente importante.

MACHISMO E FEMINISMO: DESIGUALDADE DE GÊNERO
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Diferença significativa: 
• Outras > Heterossexual

Orientação sexual: p < 0.001

Orientação sexual

Na sua opinião, isso é um problema?

MACHISMO E FEMINISMO: DESIGUALDADE DE GÊNERO
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Na sua opinião se houvesse mais igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres, seria: 

As pessoas tendem a pensar que seria melhor para ambos.

Sexo Masculino Sexo Feminino

Gênero 
Masculino

Gênero 
Feminino

Gênero 
Masculino

Gênero 
Feminino

Pior para os homens e para as mulheres 117 (1,6%) 23 (2,8%) 8 (1,1%) 24 (0,3%)

Melhor para as mulheres e pior para os homens 336 (4,7%) 33 (4,0%) 33 (4,7%) 340 (4,1%)

Melhor para os homens e pior para as mulheres 64 (0,9%) 11 (1,3%) 3 (0,4%) 29 (0,3%)

Melhor para as mulheres e para os homens 6.707 (92,8%) 752 (91,8%) 661 (93,8%) 7.994 (95.3%)

TOTAL (83,3%) 8,043 (75,6%) 9,092 (89,1%)

MACHISMO E FEMINISMO: DESIGUALDADE DE GÊNERO
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Na sua opinião se houvesse mais igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres, seria: 

Em média, todos concordam que seria melhor para os homens e para as mulheres.

Sexo Masculino Sexo Feminino
Total

Gênero Masculino Gênero Feminino Gênero Masculino Gênero Feminino

Sul 2.92 (0.34) 2.91 (0.33) 2.91 (0.35) 2.95 (0.23) 2.93 (0.29)

Sudeste 2.92 (0.32) 2.88 (0.42) 2.91 (0.33) 2.95 (0.23) 2.93 (0.29)

Centro-Oeste 2.89 (0.39) 2.87 (0.44) 2.9 (0.34) 2.94 (0.25) 2.91 (0.34)

Nordeste 2.91 (0.33) 2.91 (0.33) 2.96 (0.23) 2.96 (0.2) 2.94 (0.27)

Norte 2.91 (0.35) 2.9 (0.4) 2.95 (0.22) 2.94 (0.26) 2.93 (0.3)

Exterior 2.98 (0.14) 3 (0) 3 (0) 2.93 (0.29) 2.95 (0.25)

Total 2.91 (0.34) 2.89 (0.39) 2.93 (0.3) 2.95 (0.23) 2.93 (0.29)
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MACHISMO E FEMINISMO
Quando você ouve falar em feminismo, qual a primeira palavra ou frase em que pensa? 
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MACHISMO E FEMINISMO
Pensando em todas as perguntas que você acabou de responder e na sua experiência como homem ou como 
mulher, há alguma experiência pessoal, desabafo ou insatisfação que gostaria de compartilhar conosco? 
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Relações entre gêneros
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Fala-se muitas coisas sobre a relação entre homens e mulheres e suas diferenças. Manifeste seu grau de concordância em relação às 
frases a seguir.   
Opções: discordo totalmente (1), discordo em parte (2), não concordo nem discordo (3), concordo em parte (4), concordo totalmente (5).

RELAÇÕES ENTRE HOMENS E MULHERES E SUAS DIFERENÇAS

N=20.847 1 2 3 4 5 Total

Um homem nunca deve levar desaforo pra casa, mesmo que se arrisque em uma briga. 59.61% 23.65% 7.26% 7.78% 1.70% 100%

Nas decisões importantes, é justo que na casa o homem tenha a última palavra. 79.17% 7.85% 6.13% 4.79% 2.06% 100%

Quando se trata de negócios é melhor ter homens nos postos de comando. 73.71% 10.77% 8.42% 5.27% 1.83% 100%

A política seria melhor se tivesse mais mulheres em postos importantes. 9.72% 10.90% 25.45% 27.28% 26.65% 100%

Homem que é homem transa mesmo sem muita vontade, não nega fogo. 72.87% 12.17% 6.04% 5.61% 3.31% 100%

Um homem sem trabalho não é homem. 64.86% 14.18% 7.15% 8.34% 5.47% 100%

Mulher que anda com camisinha é safada. 87.38% 5.14% 3.83% 2.01% 1.65% 100%

Homens e mulheres deveriam dividir por igual o trabalho doméstico. 3.31% 4.53% 7.48% 12.14% 72.55% 100%

A responsabilidade de evitar gravidez é principalmente da mulher. 71.61% 14.22% 4.07% 7.69% 2.41% 100%

Homens heterossexuais, cedo ou tarde, querem fazer sexo com suas amigas. 35.66% 18.93% 17.07% 19.57% 8.77% 100%

No trabalho, os homens normalmente são melhores que as mulheres nos mesmos cargos. 79.43% 9.91% 6.83% 2.60% 1.23% 100%

É difícil obedecer ordens de mulheres no trabalho. 77.24% 9.24% 6.78% 4.94% 1.81% 100%

Mulheres deveriam decidir se a prioridade na vida delas é a carreira ou os filhos. 55.44% 11.02% 9.53% 7.69% 16.32% 100%

Mulheres devem tomar cuidado com a roupa que usam para não serem muito provocativas. 58.26% 16.48% 6.49% 13.51% 5.27% 100%

Me identifico com os homens fortes e galãs que aparecem nas publicidades.     64.05% 12.58% 15.64% 5.67% 2.06% 100%

A política seria melhor se NÃO tivesse mais mulheres em postos importantes. 26.65% 27.28% 25.45% 10.90% 9.72% 100%

Homens e mulheres NÃO deveriam dividir por igual o trabalho doméstico. 72.55% 12.14% 7.48% 4.53% 3.31% 100%
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Fala-se muitas coisas sobre a relação entre homens e mulheres e suas diferenças. Manifeste seu grau de concordância em relação às 
frases a seguir. Opções: discordo totalmente (1), discordo em parte (2), não concordo nem discordo (3), concordo em parte (4), concordo 
totalmente (5). Abaixo um comparativo entre as respostas masculinas e femininas em algumas afirmativas emblemáticas da questão.

RELAÇÕES ENTRE HOMENS E MULHERES E SUAS DIFERENÇAS

N=20.847 1 2 3 4 5 Total Sexo 
biológico

Um homem nunca deve levar desaforo pra casa, mesmo 
que se arrisque em uma briga.

45.90% 30.20% 10.20% 11.80% 2.00% 100% H

73.90% 16.80% 4.20% 3.60% 1.40% 100% M

Homem que é homem transa mesmo sem muita vontade, 
não nega fogo.

59.20% 17.90% 8.60% 8.80% 5.40% 100% H

87.10% 6.20% 3.30% 2.30% 1.10% 100% M

Um homem sem trabalho não é homem.
57.60% 14.90% 8.60% 10.80% 8.10% 100% H

72.50% 13.40% 5.60% 5.70% 2.70% 100% M

Mulher que anda com camisinha é safada.
81.30% 7.70% 5.80% 3.10% 2.00% 100% H

93.70% 2.40% 1.80% 0.80% 1.30% 100% M

É difícil obedecer ordens de mulheres no trabalho.
73.60% 11.60% 7.90% 4.90% 2.00% 100% H

81.00% 6.80% 5.60% 5.00% 1.60% 100% M

Mulheres deveriam decidir se a prioridade na vida delas é a 
carreira ou os filhos.

50.50% 13.00% 12.70% 9.10% 14.60% 100% H

60.60% 8.90% 6.20% 6.20% 18.10% 100% M
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Fala-se muitas coisas sobre a relação entre homens e mulheres e suas diferenças. Manifeste seu grau de concordância em relação às 
frases a seguir. Alternativas: discordo totalmente (1), discordo em parte (2), não concordo nem discordo (3), concordo em parte (4), 
concordo totalmente (5).

RELAÇÕES ENTRE HOMENS E MULHERES E SUAS DIFERENÇAS

Algumas crenças relativas à rigidez de papéis feminino e masculino, ou crenças machistas, são muitas vezes reforçadas 

pelos próprios homens e mulheres. Algumas crenças relativas ao comportamento no trabalho, ilustram isso:   

A dificuldade de receber ordens de mulheres no trabalho é compartilhada por 6,9% dos homens (concordam em parte ou 

totalmente) e por 6,6% das mulheres (concordam em parte ou totalmente). Da mesma forma, 23,7% dos homens e 24,3% das 
mulheres concordam em parte ou totalmente, que as mulheres deveriam decidir se a prioridade nas suas vidas é a carreira 

profissional ou os filhos. 

A rigidez no papel (e, até mesmo, na identidade) masculino no âmbito profissional também pode ser identificada, por meio da 

crença de que “um homem sem trabalho, não é homem”. Essa afirmativa conta com a concordância total ou parcial de 18,9% 
dos homens, e de 8,4% das mulheres.
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Fala-se muitas coisas sobre a relação entre homens e mulheres e suas diferenças. Manifeste seu grau de concordância em relação às 
frases a seguir. Alternativas: discordo totalmente (1), discordo em parte (2), não concordo nem discordo (3), concordo em parte (4), 
concordo totalmente (5).

RELAÇÕES ENTRE HOMENS E MULHERES E SUAS DIFERENÇAS

2.00%11.80%10.20%30.20%45.90%

1.40%3.60%4.20%16.8%73.90%

Um homem nunca deve levar desaforo pra casa, mesmo que se arrisque em uma briga.

Discordo totalmente Discordo em parte Não concordo nem discordo Concordo em parte Concordo totalmente

Homem que é homem transa mesmo sem muita vontade, não nega fogo.

H

M

5.40%8.80%8.60%17.90%59.20%

1.10%2.30%3.30%6.20%87.10%

H

M
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Fala-se muitas coisas sobre a relação entre homens e mulheres e suas diferenças. Manifeste seu grau de concordância em relação às 
frases a seguir. Alternativas: discordo totalmente (1), discordo em parte (2), não concordo nem discordo (3), concordo em parte (4), 
concordo totalmente (5).

RELAÇÕES ENTRE HOMENS E MULHERES E SUAS DIFERENÇAS

8.10%10.80%8.60%14.90%57.60%

2.70%5.70%5.60%13.4%72.50%

Um homem sem trabalho não é homem.

Discordo totalmente Discordo em parte Não concordo nem discordo Concordo em parte Concordo totalmente

H

M

Algumas crenças relativas à rigidez de papéis feminino e masculino, ou crenças machistas, são muitas vezes reforçadas pelos próprios homens e 
mulheres. Algumas relativas ao comportamento no trabalho, ilustram isso.  

A rigidez no papel (e, até mesmo, na identidade) masculino no âmbito profissional também pode ser identificada, por meio da crença de que “um 
homem sem trabalho, não é homem”. Essa afirmativa conta com a concordância total ou parcial de 18,9% dos homens, e de 8,4% das mulheres.
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Fala-se muitas coisas sobre a relação entre homens e mulheres e suas diferenças. Manifeste seu grau de concordância em relação às 
frases a seguir. Alternativas: discordo totalmente (1), discordo em parte (2), não concordo nem discordo (3), concordo em parte (4), 
concordo totalmente (5).

RELAÇÕES ENTRE HOMENS E MULHERES E SUAS DIFERENÇAS

2.00%3.10%5.80%7.70%81.30%

1.30%0.80%1.80%2.4%93.70%

Mulher que anda com camisinha é safada.

Discordo totalmente Discordo em parte Não concordo nem discordo Concordo em parte Concordo totalmente

H

M
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Fala-se muitas coisas sobre a relação entre homens e mulheres e suas diferenças. Manifeste seu grau de concordância em relação às 
frases a seguir. Alternativas: discordo totalmente (1), discordo em parte (2), não concordo nem discordo (3), concordo em parte (4), 
concordo totalmente (5).

RELAÇÕES ENTRE HOMENS E MULHERES E SUAS DIFERENÇAS

2.00%4.90%7.90%11.60%73.60%

1.60%5.00%5.60%6.8%81.00%

É difícil obedecer ordens de mulheres no trabalho.

Discordo totalmente Discordo em parte Não concordo nem discordo Concordo em parte Concordo totalmente

H

M

A dificuldade de receber ordens de mulheres no trabalho é compartilhada por 6,9% dos homens (concordam em parte ou totalmente) e por 

6,6% das mulheres (concordam em parte ou totalmente).
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Fala-se muitas coisas sobre a relação entre homens e mulheres e suas diferenças. Manifeste seu grau de concordância em relação às 
frases a seguir. Alternativas: discordo totalmente (1), discordo em parte (2), não concordo nem discordo (3), concordo em parte (4), 
concordo totalmente (5).

RELAÇÕES ENTRE HOMENS E MULHERES E SUAS DIFERENÇAS

14.60%9.10%12.70%13.00%50.50%

18.10%6.20%6.20%8.9%60.60%

Mulheres deveriam decidir se a prioridade na vida delas é a carreira ou os filhos.

Discordo totalmente Discordo em parte Não concordo nem discordo Concordo em parte Concordo totalmente

H

M

Da mesma forma, 23,7% dos homens e 24,3% das mulheres concordam em parte ou totalmente, que as mulheres deveriam decidir se a 

prioridade nas suas vidas é a carreira profissional ou os filhos.
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Sexo: p < 0.001 

Interação sexo x gênero: p < 0.001

N
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ia

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Sexo masculino Sexo feminino

1.49

2.24

1.831.87

Gênero Masculino Gênero Feminino

Quando separamos por grupo: 

• A média geral das respostas dos homens foi 
maior que a das mulheres, o que indica uma 

maior tendência a concordar com as afirmativas 

apresentadas. 

• Média geral de MM > FM 

• Média geral de MF, FM > FF

RELAÇÕES ENTRE HOMENS E MULHERES E SUAS DIFERENÇAS
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Assim, os fatores agrupam todas as frases que tendem a ser respondidas de forma semelhante.

ANÁLISE FATORIAL

Os itens da escala foram agrupados em função dos padrões de respostas, ou seja, foram 

gerados fatores a partir da forma como a amostra reagiu às questões. 

A análise fatorial não é uma indução feita pelos pesquisadores. A classificação das frases em 

grupos (fatores) é um processo estatístico.
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ANÁLISE FATORIAL

FATOR 1: Lugar do homem 
• Homem que é homem transa mesmo sem muita vontade, não nega fogo. 

• Homens heterossexuais, cedo ou tarde, querem fazer sexo com suas amigas. 

• Um homem nunca deve levar desaforo pra casa, mesmo que se arrisque em uma briga. 

• Um homem sem trabalho não é homem. 

• Nas decisões importantes, é justo que na casa o homem tenha a última palavra.

FATOR 2: Lugar da mulher 
• Mulheres deveriam decidir se a prioridade na vida delas é a carreira ou os filhos. 

• Mulheres devem tomar cuidado com a roupa que usam para não serem muito provocativas. 

• É difícil obedecer ordens de mulheres no trabalho. 

• No trabalho, os homens normalmente são melhores que as mulheres nos mesmos cargos. 

• Quando se trata de negócios é melhor ter homens nos postos de comando. 

• Mulher que anda com camisinha é safada. 

• A responsabilidade de evitar gravidez é principalmente da mulher. 

• Nas decisões importantes, é justo que na casa o homem tenha a última palavra.

FATOR 3: Responsabilidades (des)iguais 
• Homens e mulheres NÃO deveriam dividir por igual o trabalho doméstico. 

• A política seria melhor se NÃO tivesse mais mulheres em postos importantes.
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Sexo: p < 0.001 

Gênero: p < 0.01 

Interação sexo x gênero: p < 0.001

Subescala “lugar do homem”: 

Diferenças significativas entre médias: 

• M > F (Sexo) 

• F >  M (Gênero) 

• MM > FM 

• MF > MM 

• MF, FM > FF

RELAÇÕES ENTRE HOMENS E MULHERES E SUAS DIFERENÇAS

N
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ia

0

0.433

0.867

1.3

1.733

2.167

2.6

Sexo masculino Sexo feminino

1.46

2.44

1.83
1.98

Gênero Masculino Gênero Feminino
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Sexo: p < 0.001 

Interação sexo x gênero: p < 0.001

Subescala “lugar da mulher” 

Diferenças significativas entre médias: 

• M > F (Sexo) 

• MF > MM 

• MF, FM > FF

RELAÇÕES ENTRE HOMENS E MULHERES E SUAS DIFERENÇAS
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Sexo masculino Sexo feminino

1.46

2.01
1.721.71

Gênero Masculino Gênero Feminino
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Subescala “Responsabilidades (des)iguais” 
Diferenças significativas entre médias: 
• M > F (Sexo) 
• MF > MM 
• MF, FM > FF

RELAÇÕES ENTRE HOMENS E MULHERES E SUAS DIFERENÇAS

N
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el
 d
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0

0.433

0.867

1.3

1.733

2.167

2.6

Sexo masculino Sexo feminino

1.75

2.56

2.212.19

Gênero Masculino Gênero Feminino

Sexo: p < 0.001 

Interação sexo x gênero: p < 0.001
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Sexo Masculino Sexo Feminino

TotalGênero Masculino Gênero Feminino Gênero Masculino Gênero Feminino

Sul 1.88 (0.62) 2.17 (0.62) 1.82 (0.51) 1.49 (0.39) 1.71 (0.56)

Sudeste 1.83 (0.61) 2.17 (0.63) 1.8 (0.44) 1.45 (0.38) 1.69 (0.57)

Centro-Oeste 1.95 (0.65) 2.44 (0.7) 1.94 (0.47) 1.49 (0.42) 1.82 (0.64)

Nordeste 1.92 (0.65) 2.26 (0.65) 1.79 (0.45) 1.5 (0.4) 1.75 (0.59)

Norte 2 (0.65) 2.44 (0.66) 1.9 (0.47) 1.66 (0.45) 1.86 (0.59)

Exterior 1.55 (0.43) 2.28 (0.77) 1.43 (0.12) 1.41 (0.34) 1.49 (0.42)

Total 1.87 (0.63) 2.24 (0.65) 1.83 (0.47) 1.49 (0.4) 1.72 (0.58)

Obs: Pergunta 15 (Me identifico com os homens fortes e galãs que aparecem nas publicidades) não faz parte 
da escala porque é apresentada apenas para homens. Quando ela é incluída, os dados mudam na segunda 

ou terceira casa decimal, mas a comparação entre grupos continua a mesma.  
Se a pergunta 15 é analisada separadamente, não há diferenças entre gêneros para os homens.

Em média, considerando todas as frases da questão, os participantes discordam totalmente ou em parte

RELAÇÕES ENTRE HOMENS E MULHERES E SUAS DIFERENÇAS 
Obs: Média (Desvio Padrão)
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3

Sexo Masculino Sexo Feminino

1.41
1.66

1.511.491.451.50

2.28
2.44

2.26
2.44

2.172.17

1.43

1.901.79
1.94

1.801.82

1.55

2.001.921.95
1.831.88

Gênero Masculino
Gênero Feminino

Região: p < 0.001        Interação região X sexo: p < 0,05       Interação região X sexo X gênero: p < 0.01

Interações  

a) Por região 

• M: S, SE, NE > Exterior & CO, N > S, SE, NE, Exterior 

• F: CO > S, SE, NE & NE > S, SE & N > S, SE, CO, NE 

• NE: MM > FM 

• Todas as regiões: MF > FF, MM 

• Todas (- Exterior): FM > FF

RELAÇÕES ENTRE HOMENS E MULHERES E SUAS DIFERENÇAS

b) Por sexo e gênero 

• MM: S > SE, Exterior & SE > Exterior & CO, NE > S, SE, Exterior & N > S, SE, NE, Exterior 

• MF: CO, N > S, SE, NE & NE > SE 

• FM: CO > SE, NE   

• FF: CO, NE > SE & N > S, SE, CO, NE, Exterior 

Região

Diferenças significativas entre médias 

Diferenças na amostra geral  

• CO > S, SE, NE, Exterior 

• NE > SE, Exterior 

• N > S, SE, NE, Exterior

S SE CO NE N Exterior S SE CO NE N Exterior
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Sexo Masculino Sexo Feminino
Total

Gênero Masculino Gênero Feminino Gênero Masculino Gênero Feminino

Heterossexual 1.92 (0.63) 2.25 (0.65) 1.85 (0.46) 1.51 (0.41) 1.77 (0.59)

Outras orientações 1.62 (0.53) 2.05 (0.75) 1.69 (0.46) 1.40 (0.33) 1.50 (0.45)

Total 1.87 (0.63) 2.24 (0.65) 1.83 (0.47) 1.49 (0.40) 1.72 (0.58)

RELAÇÕES ENTRE HOMENS E MULHERES E SUAS DIFERENÇAS 
Obs: Média (Desvio Padrão)

Outras orientações foram agrupadas, pois separadamente as diferenças não são visualizadas de forma evidente.

Orientação sexual
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Heterossexual Outras

1.54
1.68

1.83
2.09

Sexo Masculino Sexo Feminino

Orientação sexual : p < 0.001 

Interação orientação sexual X sexo: p = 0.01

RELAÇÕES ENTRE HOMENS E MULHERES E SUAS DIFERENÇAS
Orientação sexual

Diferenças significativas: 
• Média geral - Heterossexual > Outras 
• M > F (Sexo) 
• Heterossexual > Outras
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Questões apenas para pessoas do sexo masculino
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É bem comum homens suportarem pressões e terem sentimentos que não contam pra ninguém.  
Diga o quanto você vive cada uma dessas situações em seu dia a dia (considerando uma escala entre 1 e 5). 
Alternativas: não vivo essa situação (1), vivo pouco essa situação (2), vivo moderadamente essa situação (3), vivo muito 
essa situação (4), vivo totalmente essa situação (5).

PRESSÕES E SENTIMENTOS QUE HOMENS SUPORTAM  
E NÃO CONTAM PRA NINGUÉM

N=9.867 1 2 3 4 5 Total

Sou o responsável pelo sustento financeiro da casa 42.37% 13.74% 20.31% 9.61% 13.97% 100%

Tenho pouco tempo para passar com minha parceira(o), família e meus filhos (caso os tenha) 36.32% 20.81% 24.04% 12.89% 5.94% 100%

Cuido pouco de minha própria saúde 15.18% 21.83% 29.59% 20.82% 12.58% 100%

É comum eu me expressar com os outros de forma dura e/ou agressiva 27.13% 35.32% 23.27% 10.69% 3.59% 100%

Me preocupo com minha aparência, pois gosto de ser visto como um homem bonito e/ou 
bem cuidado.

7.02% 17.70% 33.06% 25.43% 16.79% 100%

Quase não conto para meus amigos o que realmente sinto, minhas maiores dúvidas e 
medos.    

12.50% 20.97% 22.45% 23.01% 21.08% 100%

Me sinto com pouca liberdade para explorar meus hobbies, talentos ou opções de carreira 
pouco usuais, por medo de ser julgado como pouco ambicioso, frouxo ou coisas assim.

39.34% 23.14% 17.37% 11.28% 8.87% 100%

Exploro pouco minha sexualidade, seja em relacionamentos casuais ou estáveis, pois tenho 
medo de ser julgado por isso.

47.24% 21.79% 15.84% 8.82% 6.31% 100%
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Os aprisionamentos masculinos ficaram bastante evidenciados em algumas afirmativas. Algumas delas revelaram de forma bastante 
intensa a concordância quanto a viver de alguma forma (moderadamente, muito e totalmente determinada situação). 

66,54% dos homens que responderam a pesquisa afirmam que (em graus distintos) quase não contam para meus amigos o que 
realmente sentem, suas maiores dúvidas e medos. Ou seja, os homens fecham-se em uma imagem de força física e mental, dividindo 
muito pouco dos seus sentimentos mesmo com outros homens. Em paralelo a essa força, um risco grande para a saúde: 63% afirmam 
em maior ou menor grau que cuidam “muito pouco” da própria saúde. 

37,52% vivem moderadamente, muito ou totalmente a sensação de pouca liberdade para explorar hobbies, talentos ou opções de 
carreira pouco usuais, por medo de serem julgados como pouco ambiciosos, frouxos ou outra associação pejorativa.  

O receio de ser julgado, como dificilmente seria diferente, também é vivido em graus diferentes na sexualidade. Assim, 30,97% dos 
homens que responderam a pesquisa afirmam que exploram pouco a sua sexualidade, tanto em relacionamentos casuais como 
estáveis, pois têm medo de serem julgados por isso (pela parceira/o e/ou pelos seus pares). 

PRESSÕES E SENTIMENTOS QUE HOMENS SUPORTAM  
E NÃO CONTAM PRA NINGUÉM
É bem comum homens suportarem pressões e terem sentimentos que não contam pra ninguém.  
Diga o quanto você vive cada uma dessas situações em seu dia a dia (considerando uma escala entre 1 e 5). 
Alternativas: não vivo essa situação (1), vivo pouco essa situação (2), vivo moderadamente essa situação (3), vivo muito 
essa situação (4), vivo totalmente essa situação (5).
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Como, em geral, médias altas nas questões significam maior pressão, as 

análises a seguir consideram as médias gerais das perguntas da escala. 

PRESSÕES E SENTIMENTOS QUE HOMENS SUPORTAM  
E NÃO CONTAM PRA NINGUÉM

70

http://www.zooma.com.br


WWW.ZOOMA.COM.BR

N
ív

el
 d

e 
co

nc
or

dâ
nc

ia
1

2

3

4

5

Sul Sudeste Centro-Oeste Nordeste Norte Moro no Exterior

2.20
2.562.582.512.602.62

Região: p < 0.001

Diferenças significativas: 

• S, SE, NE > CO, Exterior 

• CO > Exterior 

• N > Exterior

PRESSÕES E SENTIMENTOS QUE HOMENS SUPORTAM  
E NÃO CONTAM PRA NINGUÉM

Região
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Sexo Masculino
Total

Gênero Masculino Gênero Feminino

Sul 2.61 (0.61) 2.63 (0.64) 2.61 (0.61)

Sudeste 2.6 (0.63) 2.61 (0.67) 2.6 (0.63)

Centro-Oeste 2.57 (0.61) 2.44 (0.6) 2.55 (0.61)

Nordeste 2.56 (0.61) 2.6 (0.63) 2.57 (0.61)

Norte 2.58 (0.63) 2.55 (0.68) 2.57 (0.64)

Exterior 2.45 (0.59) 1.95 (0.53) 2.4 (0.6)

Total 2.59 (0.62) 2.58 (0.65) 2.59 (0.62)

PRESSÕES E SENTIMENTOS QUE HOMENS SUPORTAM  
E NÃO CONTAM PRA NINGUÉM 
Obs: Média (Desvio Padrão)

Em média, os participantes vivem um pouco ou moderadamente em situação de pressão.
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PRESSÕES QUE VOCÊ (HOMEM) SENTE
Ainda pensando nas pressões que os homens vivem, em que medida as frases abaixo representam o que você sente? 
Alternativas: não representa nada (1), representa pouco (2), representa moderadamente (3), representa muito (4), representa totalmente (5).

N=9.167 1 2 3 4 5 Total

Gostaria de não me sentir, obrigatoriamente, o responsável pelo sustento financeiro da casa 37.32% 18.39% 21.86% 12.78% 9.64% 100%

Gostaria de ter mais tempo para passar com minha parceira(o), familía e meus filhos (caso os 
tenha) 20.37% 12.47% 20.00% 24.68% 22.49% 100%

Gostaria de ser mais cuidadoso com minha própria saúde do que efetivamente sou, não 
cuido tão bem de mim mesmo 11.50% 14.46% 21.54% 27.11% 25.38% 100%

Gostaria de me expressar com os outros de modo menos duro e/ou agressivo, mas não sei 
bem como. 30.20% 24.08% 20.57% 13.66% 11.50% 100%

Gostaria de cuidar mais de minha aparência, sem o medo de ser julgado por isso. 32.40% 24.16% 18.64% 12.90% 11.89% 100%

Gostaria de ter uma relação mais próxima com meus amigos, contando mais do que 
realmente sinto, minhas dúvidas e até mesmo expressando mais afeto.

21.72% 21.53% 21.17% 19.55% 16.02% 100%

Gostaria de ter mais liberdade para explorar hobbies, talentos ou opções de carreira pouco 
usuais, sem o medo de ser julgado como pouco ambicioso, frouxo ou coisas assim.

28.14% 17.99% 17.60% 17.43% 18.84% 100%

Gostaria de explorar mais minha sexualidade, seja em relacionamentos casuais ou estáveis, 
pelo medo de ser julgado por isso.

36.85% 17.85% 16.81% 13.23% 15.26% 100%
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As pressões sentidas pelo homem, em decorrência de um ambiente cultural machista, são principalmente auto-impostas 

(outros homens e a própria pessoa), mas também são reforçadas por muitas mulheres, como o capítulo sobre as relações 
entre homens e mulheres já destacou. Isso evidencia o quanto o machismo não afeta somente as mulheres, vítimas mais 

evidentes, principalmente devido à violência sofrida, mas também os próprios homens. 

Os homens tendem a não perceber o seus aprisionamentos e pressões vividas no cotidiano como uma consequência do 

ambiente culturalmente machista, mas percebem o sofrimento por vezes causado e gostariam de ter outras vivências e 

liberdades, conforme algumas afirmativas apresentadas na pesquisa deixaram muito claro (em diferentes graus): 

45,75% - "Gostaria de me expressar com os outros de modo menos duro e/ou agressivo, mas não sei bem como." 

56,74% - "Gostaria de ter uma relação mais próxima com meus amigos, contando mais do que realmente sinto, minhas 

dúvidas e até mesmo expressando mais afeto." 

53,87% - "Gostaria de ter mais liberdade para explorar hobbies, talentos ou opções de carreira pouco usuais, sem o medo de 

ser julgado como pouco ambicioso, frouxo ou coisas assim."

PRESSÕES QUE VOCÊ (HOMEM) SENTE
Ainda pensando nas pressões que os homens vivem, em que medida as frases abaixo representam o que você sente? 
Alternativas: não representa nada (1), representa pouco (2), representa moderadamente (3), representa muito (4), representa totalmente (5).
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Como, em geral, médias altas nas questões significam maior pressão, as 

análises a seguir consideram as médias gerais das perguntas da escala. 

PRESSÕES QUE VOCÊ (HOMEM) SENTE
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Sexo Masculino
Total

Gênero Masculino Gênero Feminino

Sul 2.73 (0.88) 2.64 (0.86) 2.72 (0.88)

Sudeste 2.79 (0.9) 2.73 (0.91) 2.78 (0.91)

Centro-Oeste 2.76 (0.92) 2.47 (0.87) 2.72 (0.92)

Nordeste 2.84 (0.9) 2.75 (0.86) 2.83 (0.89)

Norte 2.8 (0.9) 2.68 (1.01) 2.79 (0.91)

Exterior 2.68 (0.9) 2.13 (0.94) 2.63 (0.9)

Total 2.78 (0.9) 2.68 (0.89) 2.77 (0.9)

PRESSÕES QUE VOCÊ (HOMEM) SENTE 
Obs: Média (Desvio Padrão)

Em média, os participantes sentem que gostariam de sentir moderadamente menos pressão.
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Gênero: p < 0.001

PRESSÕES QUE VOCÊ (HOMEM) SENTE

Diferença significativa 

• M > F (Gênero)
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0.5

1

1.5

2

2.5

3

Sexo masculino

2.682.78

Gênero Masculino Gênero Feminino
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PRESSÕES QUE VOCÊ (HOMEM) SENTE

N
ív

el
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1

2

3

4

5

Sul Sudeste Centro-Oeste Nordeste Norte Moro no Exterior

2.40
2.742.802.612.762.69

Região

Diferenças significativas: 

• SE > CO 

• NE > S, CO

Região: p < 0.001
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3

Heterossexual Outras

2.91
2.71

PRESSÕES QUE VOCÊ (HOMEM) SENTE
Orientação sexual

Diferença significativa: 

• Outras > Heterossexual 

Orientação sexual : p < 0.01
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N=18.276 Média Desvio Padrão

Dar sacudidas, apertões ou empurrões no(a) parceiro(a). 4.29 0.90

Exigir fidelidade amorosa do(a) parceiro(a). 1.88 1.20

Controlar onde o(a) parceiro(a) vai, o que veste, com quem se encontra, 
mexer no celular dele(a) para ver com quem se comunicou.

3.94 1.10

Desqualificar moralmente o parceiro, dizendo que ele não é homem o 
suficiente, que não dá conta do recado. Ou a parceira, a chamando de 
vagabunda, ou dizendo que não é mulher de respeito.

4.65 0.70

Dar um tapa na cara do(a) parceiro(a). 4.85 0.54

Insistir muito para que o sexo aconteça, mesmo quando a(o) parceira(o) 
não está nada a fim.

4.38 0.96

Média total 4.00 0.59

É comum parceiros afetivos discutirem e viverem situações tensas. Em relação aos atos abaixo, diga se os considera violentos ou 
não. E, caso sim, o quão violentos eles são? 
Alternativas: não é violento (1), é um pouco violento (2), é moderadamente violento (3), é bastante violento (4), é extremamente violento 
(5).

ATOS QUE CONSIDERA VIOLENTOS
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ATOS QUE CONSIDERA VIOLENTOS

Como, em geral, médias altas nas questões significam maior percepção 

no caráter violento dos atos listados, as análises a seguir consideram as 
médias gerais das perguntas da escala. 
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Sexo Masculino Sexo Feminino
Total

Gênero Masculino Gênero Feminino Gênero Masculino Gênero Feminino

Sul 3.93 (0.6) 3.8 (0.68) 3.84 (0.65) 4.08 (0.51) 4 (0.57)

Sudeste 3.96 (0.6) 3.9 (0.7) 3.91 (0.61) 4.14 (0.5) 4.04 (0.57)

Centro-Oeste 3.86 (0.66) 3.62 (0.78) 3.66 (0.67) 4.08 (0.51) 3.93 (0.63)

Nordeste 3.9 (0.63) 3.76 (0.73) 3.77 (0.67) 4.08 (0.53) 3.97 (0.6)

Norte 3.79 (0.73) 3.72 (0.84) 3.61 (0.77) 3.88 (0.64) 3.81 (0.7)

Exterior 4.15 (0.46) 3.97 (0.72) 4.72 (0.35) 4.08 (0.53) 4.11 (0.52)

Total 3.93 (0.62) 3.81 (0.73) 3.8 (0.67) 4.1 (0.52) 4 (0.59)

ATOS QUE CONSIDERA VIOLENTOS 
Obs: Média (Desvio Padrão)

Em média, os participantes consideram os atos como bastante violentos
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Sexo: p < 0.001 

Gênero: p < 0.001 

Interação sexo x gênero: p < 0.001

ATOS QUE CONSIDERA VIOLENTOS

N
ív

el
 d

e 
co

nc
or

dâ
nc

ia

0

0.833

1.667

2.5

3.333

4.167

5

Sexo masculino Sexo feminino

4.10
3.81 3.803.93

Gênero Masculino Gênero Feminino

Diferenças significativas: 

• F > M (Sexo) 

• F > M (Gênero) 

• MM > MF, FM 

• FF > MF, FM

Na média, os homens, e o gênero masculino de um 

modo geral, percebem menos a violência no dia-a-

dia do que as mulheres e o gênero feminino como 

um todo.  

Ou seja, os homens estão sendo violentos com as 
mulheres sem nem ao menos perceberem.
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Região: p < 0.001      Interação região X sexo X gênero: p < 0.001

ATOS QUE CONSIDERA VIOLENTOS
Região

b) Por relação Sexo x Gênero 

• MM: S > SE, N & SE > CO, NE, N & NE > N & Exterior > Todas as regiões 

• MF: S > CO & SE > CO, NE & NE > CO 

• FM: S > CO, N & SE > CO, NE, N & NE > N & Exterior > Todas as regiões 

• FF: S > N & SE > S, CO, NE, N & CO, Exterior > N 

Diferenças significativas entre médias 

Diferenças na amostra geral  

• S > CO, N 

• SE > S, CO, NE, N 

• NE > CO, N 

• Exterior > Todas as regiões
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5

Sexo Masculino Sexo Feminino

4.083.884.084.084.144.083.97
3.723.763.62

3.903.80

4.72

3.613.773.66
3.913.84

4.15
3.793.903.863.963.93

Gênero Masculino
Gênero Feminino

Interações: 

a) Por região 

• CO, NE, N: MM > FM 

• S, SE, CO, NE: FF > MF 

• S, CO, NE: MM > MF 

• S, SE, CO, NE, N: FF > FM

S SE CO NE N Exterior S SE CO NE N Exterior
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ATOS QUE CONSIDERA VIOLENTOS 
Obs: Média (Desvio Padrão)

Orientação sexual

Orientação sexual: p < 0.001
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1

1.7

2.4

3.1

3.8

4.5

Heterossexual Outras

4.033.89
Diferença significativa: 
• Heterossexual > Outras
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Sexo Masculino Sexo Feminino

Gênero Masculino Gênero Feminino Gênero Masculino Gênero Feminino

Já sofri e cometi esse ato 1.087 (14,3%) 163 (18,7%) 149 (20,5%) 1.333 (15,6%)

Nem sofri nem cometi esse ato 5.327 (70%) 542 (62,2%) 431 (59,2%) 5.295 (62%)

Já cometi esse ato 455 (6%) 88 (10,1%) 49 (6,7%) 592 (6,9%)

Já sofri esse ato 743 (9,8%) 79 (9,1%) 99 (13,6%) 1.316 (15,4%)

TOTAL (85,1%) 8.484 (79,8%) 9.264 (87,1%)

ATOS QUE VOCÊ JÁ SOFREU E COMETEU

Dar sacudidas, apertões ou empurrões no(a) parceiro(a)

A pouca percepção de violência por parte dos homens fica evidenciada por meio do descompasso entre 

violência cometida e sofrida: 6% dos homens (cis) afirmaram já ter cometido esse ato, enquanto que 13,6% das 

mulheres (cis) afirmaram já terem sofrido o mesmo ato de violência.
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Exigir fidelidade amorosa do(a) parceiro(a)

Sexo Masculino Sexo Feminino

Gênero Masculino Gênero Feminino Gênero Masculino Gênero Feminino

Já sofri e cometi esse ato 3.823 (50,2%) 385 (44,2%) 345 (47,4%) 4.887 (57,3%)

Nem sofri nem cometi esse ato 2.131 (28%) 242 (27,8%) 170 (23,4%) 1.863 (21,8%)

Já cometi esse ato 741 (9.7%) 120 (13,8%) 133 (18,3%) 973 (11,4%)

Já sofri esse ato 917 (12%) 125 (14,3%) 80 (11%) 813 (9,5%)

TOTAL (85,1%) 8.484 (79,8%) 9.264 (87,1%)

ATOS QUE VOCÊ JÁ SOFREU E COMETEU
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Controlar onde o(a) parceiro(a) vai, o que veste, com quem se encontra, mexer no celular dele(a)

Sexo Masculino Sexo Feminino

Gênero Masculino Gênero Feminino Gênero Masculino Gênero Feminino

Já sofri e cometi esse ato 1.840 (24,2%) 219 (25,1%) 222 (30,5%) 2.273 (26,6%)

Nem sofri nem cometi esse ato 3.443 (45,2%) 341 (39,1%) 263 (36,1%) 3.334 (39,1%)

Já cometi esse ato 632 (8,3%) 95 (10,9%) 110 (15,1%) 1.030 (12,1%)

Já sofri esse ato 1.697 (22,3%) 217 (24,9%) 133 (18,3%) 1.899 (22,2%)

TOTAL (85,1%) 8.484 (79,8%) 9.264 (87,1%)

ATOS QUE VOCÊ JÁ SOFREU E COMETEU

Controle também é uma forma importante de violência e, por ser muitas vezes mais sutil do que a violência 

física, tende a passar despercebido como um ato de violência: 8,3% dos homens (cis) afirmaram já ter 
cometido esse ato, enquanto que 18,3% das mulheres (cis) afirmaram já terem sofrido controle do parceiro.
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Desqualificar moralmente o(a) parceiro(a)

Sexo Masculino Sexo Feminino

Gênero Masculino Gênero Feminino Gênero Masculino Gênero Feminino

Já sofri e cometi esse ato 463 (6,1%) 88 (10,1%) 45 (6,2%) 417 (4,9%)

Nem sofri nem cometi esse ato 5.823 (76,5%) 622 (71,3%) 526 (72,3%) 6156 (72,1%)

Já cometi esse ato 235 (3,1%) 46 (5,3%) 31 (4,3%) 310 (3,6%)

Já sofri esse ato 1.091 (14,3%) 116 (13,3%) 126 (17,3%) 1.653 (19,4%)

TOTAL (85,1%) 8.484 (79,8%) 9.264 (87,1%)

ATOS QUE VOCÊ JÁ SOFREU E COMETEU
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Dar um tapa na cara do(a) parceiro(a)

Sexo Masculino Sexo Feminino

Gênero Masculino Gênero Feminino Gênero Masculino Gênero Feminino

Já sofri e cometi esse ato 312 (4,1%) 43 (4,9%) 46 (6,3%) 445 (5,2%)

Nem sofri nem cometi esse ato 6.231 (81,9%) 685 (78,6%) 550 (75,5%) 6.945 (81,4%)

Já cometi esse ato 101 (1,3%) 15 (1,7%) 73 (10%) 714 (8,4%)

Já sofri esse ato 968 (12,7%) 129 (14,8%) 59 (8,1%) 432 (5,1%)

TOTAL (85,1%) 8.484 (79,8%) 9.264 (87,1%)

ATOS QUE VOCÊ JÁ SOFREU E COMETEU

A grande presença da violência no cotidiano, seja a pessoa sofrendo ou cometendo um ato violento (ou 

ambos), revela um contexto no qual a violência faz parte das relações entre os gêneros. Alarmantes 18,1% dos 
homens (cis) e 24,5% das mulheres (cis) já receberam e/ou deram (ou ambos) um tapa no rosto da parceira e 

parceiro. 
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Insistir muito para que o sexo aconteça, mesmo quando a(o) parceira(o) não está nada a fim

Sexo Masculino Sexo Feminino

Gênero Masculino Gênero Feminino Gênero Masculino Gênero Feminino

Já sofri e cometi esse ato 870 (11,4%) 104 (11,9%) 44 (6%) 528 (6,2%)

Nem sofri nem cometi esse ato 4.866 (63,9%) 546 (62,6%) 414 (56,9%) 4.262 (49,9%)

Já cometi esse ato 1.220 (16%) 159 (18,2%) 31 (4,3%) 267 (3,1%)

Já sofri esse ato 656 (8,6%) 63 (7,2%) 239 (32,8%) 3.479 (40,8%)

TOTAL (85,1%) 8.484 (79,8%) 9.264 (87,1%)

ATOS QUE VOCÊ JÁ SOFREU E COMETEU

A insistência para que o sexo ocorra é um ato de violência perigosamente próximo de situações de abuso e, por 

vezes, acaba por configurar-se em um estupro de fato. Dessa forma, é chocante se constatar que 32,8% das 

mulheres que participaram da pesquisa já sofreram pressão dos seus parceiros para fazer sexo, enquanto que 

“apenas" 16% dos homens afirmaram terem insistindo muito com suas parceiras para que o sexo acontecesse. 
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• A análise de clusters agrupa os respondentes por semelhança de respostas de maneira automática, ou seja, sem indução da equipe de 

pesquisadores ou qualquer forma de classificação prévia. Os resultados podem ser entendidos como os tipos de brasileiros presentes 

na amostra, classificados de acordo com as suas respostas sobre as relações de gênero. 

• Os nomes dados aos clusters são baseados nos padrões de respostas e, portanto, são fruto da leitura subjetiva da equipe da Zooma.

ANÁLISE DE CLUSTERS
Atenção! Como entender os clusters?
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Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5

Feminista  
(ou - machista)

Machista 
(Extremo)

Conservadora 
quanto a 
mulheres

Conservador 
quanto a dife-
rentes papéis

Conservador 
quanto a 
homens

39,1% 8,7% 20,9% 17,0% 14,3%

ANÁLISE DE CLUSTERS

14.3%

17.0%

20.9% 8.7%

39.1%

Feminista
Machista
Conservador quanto a mulheres
Não machista, mas sem igualdade
Conservador quanto a homens

Atenção! Como entender os clusters?
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ANÁLISE DE CLUSTERS
Introdução

(824)

97

Os cinco perfis de brasileiros identificados compõem um espectro do mais machista ao menos machista.  

Em meio aos dois extremos, foram identificados três outros perfis com características relacionadas a distintas formas de conservadorismo 
em termos de papéis e gêneros: em relação ao lugar (papel) da mulher, ao lugar (papel) do homem, e em relação a homens e mulheres 
ocuparem diferentes papéis. Ou seja, este último perfil é conservador quando a mudanças de “lugar" por parte do homens e mulheres, 
frente ao status quo, ao que foi convencionado pela sociedade patriarcal. 

Assim, os cinco perfis (clusters) identificados dentre os respondentes da pesquisa oferecem um retrato de como os brasileiros e 
brasileiras se relacionam com a questão de gênero, como vivenciam os valores machistas e de igualdade de gênero no seu cotidiano. 
Além disso, os perfis retratam os modos como as pessoas exercem cobranças às mulheres e homens à sua volta, seja em ambiente 
doméstico ou profissional, e também em relação a si mesmos - homens e mulheres. 

Cabe salientar que todos os 5 ilustres levam em graus diferentes “tintas" de crenças machistas. Mesmo o perfil mais identificado com o 
ideário feminista possui algumas crenças e/ou comportamentos associados ao machismo. Isso reforça ainda mais o quanto o Brasil vive 
uma cultura marcadamente machista nos mais diversos âmbitos. 
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ORGANIZAÇÃO DOS CLUSTERS (CENTROS DE CLUSTERS)

O centros finais dos clusters partem da análise fatorial realizada em relação à questão:  

• "Fala-se muitas coisas sobre a relação entre homens e mulheres e suas diferenças. Manifeste seu grau de concordância em 
relação às frases a seguir." 

Eles indicam a relação entre a média de cada cluster e a média de toda a amostra para cada fator. 
  
• Um centro positivo indica que os integrantes do cluster concordaram mais do que a amostra geral com as frases daquele fator.  

• Da mesma forma, um centro negativo indica que os integrantes do cluster concordaram de forma inferior à média. 
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ORGANIZAÇÃO DOS CLUSTERS (CENTROS DE CLUSTERS)

Quanto maior a magnitude do centro em módulo, mais distante o comportamento ou opinião médio 
do cluster está do comportamento ou opinião médio da amostra. 

Para facilitar a visualização dos centros de clusters, no próximo slide são indicadas novamente as frases que integram cada fator e, 
em seguida, cada um deles tem seu valor expresso por meio da legenda abaixo: 

+ + +   Os integrantes do cluster concordam muito mais que a média com as frases do fator. 

+ +      Os integrantes do cluster concordam moderadamente mais que a média com as frases do fator. 

+         Os integrantes do cluster concordam um pouco mais que a média com as frases do fator. 

-         Os integrantes do cluster concordam um pouco menos que a média com as frases do fator. 

- -       Os integrantes do cluster concordam moderadamente menos que a média com as frases do fator. 

- - -     Os integrantes do cluster concordam muito menos que a média com as frases do fator. 
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ORGANIZAÇÃO DOS CLUSTERS (CENTROS DE CLUSTERS)
Retomando a ANÁLISE FATORIAL apresentada anteriormente

FATOR 1: Lugar do homem (afirmativas associadas ao tema) 
• Homem que é homem transa mesmo sem muita vontade, não nega fogo. 

• Homens heterossexuais, cedo ou tarde, querem fazer sexo com suas amigas. 

• Um homem nunca deve levar desaforo pra casa, mesmo que se arrisque em uma briga. 

• Um homem sem trabalho não é homem. 

• Nas decisões importantes, é justo que na casa o homem tenha a última palavra.

FATOR 2: Lugar da mulher (afirmativas associadas ao tema) 
• Mulheres deveriam decidir se a prioridade na vida delas é a carreira ou os filhos. 

• Mulheres devem tomar cuidado com a roupa que usam para não serem muito provocativas. 

• É difícil obedecer ordens de mulheres no trabalho. 

• No trabalho, os homens normalmente são melhores que as mulheres nos mesmos cargos. 

• Quando se trata de negócios é melhor ter homens nos postos de comando. 

• Mulher que anda com camisinha é safada. 

• A responsabilidade de evitar gravidez é principalmente da mulher. 

• Nas decisões importantes, é justo que na casa o homem tenha a última palavra.

FATOR 3: Responsabilidades (des)iguais (afirmativas associadas ao tema) 
• Homens e mulheres NÃO deveriam dividir por igual o trabalho doméstico. 

• A política seria melhor se NÃO tivesse mais mulheres em postos importantes.
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Centros dos clusters

Cluster

1 
Feminista 

(Perfil menos 
machista)

2 
Machista 

(Perfil extremo 
machista)

3 
Conservadora 

quanto a 
mulheres

4 
Conservador 
quanto a dife-
rentes papéis

5  
Conservador 

quanto a 
homens

FATOR 1: Lugar do homem - + + - - + + +
FATOR 2: Lugar da mulher - + + + + + - -

FATOR 3: Responsabilidades (des)iguais - + - - + + + -

Breve descrição

Concorda menos 
que a média com 
tudo o que se 
refere a diferenças 
de gênero. Perfil 
mais próximo de 
valores feministas.

Concorda mais 
que a média com 
tudo o que se 
refere a diferenças 
de gênero. Perfil 
mais identificado 
com valores 
machistas.

Concorda mais 
com as crenças 
sobre diferenças 
da mulher em 
relação aos 
homens e menos 
com as demais.

Concorda menos 
em geral com as 
diferenças ente os 
sexos, mas 
concorda mais que 
não deve existir 
igualdade.

Concorda mais 
com as crenças 
sobre diferenças 
do homem em 
relação às 
mulheres e menos 
com as demais.

ORGANIZAÇÃO DOS CLUSTERS (CENTROS DE CLUSTERS)
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Gênero
Masculino Feminino

Sexo 
biológico

Masculino  3.052 (38,0%) 191 (2,4%) 3.243 (40,4%)
Feminino 242 (3,0%) 4.552 (56,6%)  4.794 (59,6%) 

3.294 (41,0%) 4.743 (59,0%)   8.037

ANÁLISE DE CLUSTERS
Características Sociodemográficas

Sexo e Gênero

1.3%

3.9%

15.7%

10.1%

46.6%

22.3%

Sul
Sudeste
Centro-Oeste
Nordeste
Norte
Moro no Exterior

Região Participação em associações

21.4%

63.9%

4.4%

10.3%

Participo
Já participei
Nunca, mas gostaria
Nunca, não gostaria

CLUSTER 1: FEMINISTA

33.2%

25.7%

36.8%

4.3%

16 a 17 anos
18 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 60 anos

Idade

(2096)

Escolaridade

32.2%

57.9%

9.6%

0.3%

Não estudou/Fundamental
Ensino Médio/Técnico
Ensino Superior
Pós-Graduação

1.0%

0.5%

15.9%

5.8%

76.8%

Heterossexual
Homossexual
Bissexual
Assexual
Outro

Orientação sexual

(349)

(2997)

(2096)

(2707)

(1821)

(3798)

(824)

(1279)

(318)

(109) (843)

(358)

(5206)

(1742)

(23)

(783)

(4715)

(2628)

(6251)

(476)

(43)

(1299)

(80)
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Gênero
Masculino Feminino

Sexo 
biológico

Masculino  1.197 (67,2%) 292 (16,4%) 1.489 (83,6%)
Feminino 71 (4,0%) 222 (12,5%)  293 (16,4%) 

1.268 (71,2%) 514 (28,8%) 1.782

ANÁLISE DE CLUSTERS
Características Sociodemográficas

0.3%

6.9%
18.7%

13.7% 39.3%

21.1%

Sul
Sudeste
Centro-Oeste
Nordeste
Norte
Moro no Exterior

69.0%

26.5%

2.4%

2.1%

Participo
Já participei
Nunca, mas gostaria
Nunca, não gostaria

CLUSTER 2: MACHISTA

32.4%

23.0%

38.0%

6.6%

16 a 17 anos
18 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 60 anos

18.2%

52.6%

27.1%

2.1%

Não estudou/Fundamental
Ensino Médio/Técnico
Ensino Superior
Pós-Graduação

0.4%

0.8%

6.1%
1.3%

91.4%

Heterossexual
Homossexual
Bissexual
Assexual
Outro

Sexo e Gênero

Região Participação em associações Idade Escolaridade Orientação sexual

(120)

(689)

(418)

(587)

(382)

(713)(249)

(339)
(125)

(6) (39)

(480)

(1251)

(44)

(39)

(492)

(952)

(331)

(1658)

(24)

(111)

(14)

(7)
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Gênero
Masculino Feminino

Sexo 
biológico

Masculino  1.517 (35,1%) 132 (3,1%) 1.649 (38,2%)
Feminino 209 (4,8%) 2.461 (57,0%)  2.670 (61,8%) 

1.726 (40,0%) 2.593 (60,0%) 4.319

ANÁLISE DE CLUSTERS
Características Sociodemográficas

1.0%

5.0%
18.2%

9.8%

44.6%

21.4%

Sul
Sudeste
Centro-Oeste
Nordeste
Norte
Moro no Exterior

26.4%

59.5%

4.2%

9.9%

Participo
Já participei
Nunca, mas gostaria
Nunca, não gostaria

CLUSTER 3: CONSERVADORA QUANTO A MULHERES

38.3%

23.9%

33.0%

4.8%

16 a 17 anos
18 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 60 anos

32.8%

54.7%

12.2%

0.3%

Não estudou/Fundamental
Ensino Médio/Técnico
Ensino Superior
Pós-Graduação

0.8%

0.6%

13.9%

4.8%

79.9%

Heterossexual
Homossexual
Bissexual
Assexual
Outro

Sexo e Gênero

Região Participação em associações Idade Escolaridade Orientação sexual

(208)

(1440)

(1044)

(1672)

(934)

(1945)

(426)

(796)
(220)

(43) (434)

(2594)

(1151) (185)

(15)

(531)

(2387)

(1431)

(3487)

(208)
(26)

(36)
(607)
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Gênero
Masculino Feminino

Sexo 
biológico

Masculino  1.594 (45,6%) 347 (9,9%) 1.941 (55,6%)
Feminino 222 (6,4%) 1.331 (38,1%)  1.553 (44,4%) 

1.816 (52,0%) 1.678 (48,0%) 3.494

ANÁLISE DE CLUSTERS
Características Sociodemográficas

0.6%

7.2%
18.4%

12.2% 41.2%

20.3%

Sul
Sudeste
Centro-Oeste
Nordeste
Norte
Moro no Exterior

44.8%

46.7%

3.1%

5.4%

Participo
Já participei
Nunca, mas gostaria
Nunca, não gostaria

CLUSTER 4: CONSERVADOR QUANTO A DIFERENTES PAPEIS

37.5%

23.2%

33.7%

5.6%

16 a 17 anos
18 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 60 anos

28.5%

54.2%

16.0%

1.3%

Não estudou/Fundamental
Ensino Médio/Técnico
Ensino Superior
Pós-Graduação

0.7%

0.6%

9.4%

4.4%

84.9%

Heterossexual
Homossexual
Bissexual
Assexual
Outro

Sexo e Gênero

Região Participação em associações Idade Escolaridade Orientação sexual

(197)

(1194)

(822)

(1327)

(719)

(1460)(432)

(653)
(255)

(21) (192)

(1652)

(1582)

(110)

(47)

(567)

(1918)

(1008)

(3007)

(154)
(22)

(25)
(332)
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Gênero
Masculino Feminino

Sexo 
biológico

Masculino  1.810 (61,4%) 380 (12,9%) 2.190 (74,3%)
Feminino 139 (4,7%) 617 (20,9%)  756 (25,7%) 

1.949 (66,2%) 997 (33,8%) 2.946

ANÁLISE DE CLUSTERS
Características Sociodemográficas

0.6%

5.9%
19.2%

13.8% 40.3%

20.1%

Sul
Sudeste
Centro-Oeste
Nordeste
Norte
Moro no Exterior

49.8% 44.4%

2.3%

3.5%

Participo
Já participei
Nunca, mas gostaria
Nunca, não gostaria

CLUSTER 5: CONSERVADOR QUANTO A HOMENS

28.6%

23.0%

42.0%

6.4%

16 a 17 anos
18 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 60 anos

19.2%

60.2%

19.7%

0.9%

Não estudou/Fundamental
Ensino Médio/Técnico
Ensino Superior
Pós-Graduação

0.3%

0.2%

6.9%

1.5%

91.1%

Heterossexual
Homossexual
Bissexual
Assexual
Outro

Sexo e Gênero

Região Participação em associações Idade Escolaridade Orientação sexual

(190)

(1252)

(685)

(853)

(600)

(1201)(411)

(572)
(177)

(19) (104)

(1323)(1484)

(69)

(26)

(588)

(1793)

(573)

(2713)

(46)

(5)

(9)

(207)
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Média por Cluster > 1 2 3 4 5
Na sua opinião, existe machismo no Brasil?  
Escala: 1=Não existe; 2=Sim, um pouco; 3=Sim, muito

2,97 2,56 2,94 2,86 2,84

Você diria que o machismo é… 
Escala:  1=Bom para os homens e para as mulheres; 2 = Bom para os homens e 
ruim para as mulheres (ou vice versa); 3= Ruim para os homens e para as 
mulheres

2,90 2,49 2,88 2,87 2,77

O quão machista você se considera, pensando nas suas atitudes do dia a dia?  
Escala: 1=Nada machista; 2=Um pouco machista; 3=Razoavelmente machista; 
4=Bastante machista; 5=Extremamente machista

1,73 2,36 1,78 1,82 2,01

Você diria que o feminismo é… (valores menores são os melhores resultados) 
Escala: 1=Bom para os homens e para as mulheres; 2 = Bom para os homens e 
ruim para as mulheres (ou vice versa); 3= Ruim para os homens e para as 
mulheres

1,25 2,42 1,39 1,72 1,75

* Mesmas cores indicam diferença insignificante a 0,05%.	 Legenda:	 	 	 	
1° 2° 3° 4° 5°

Padrões de respostas (Médias)

ANÁLISE DE CLUSTERS
Comparação entre clusters
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Média por Cluster > 1 2 3 4 5
O quão favorável ao feminismo você se considera?  
Escala: 1=Nada favorável; 2=Um pouco favorável; 3=Razoavelmente favorável; 
4=Bastante favorável; 5=Extremamente favorável

4,24 2,00 4,00 3,35 3,22

Você diria que existe desigualdade de direitos e oportunidades entre homens e 
mulheres no Brasil?  
Escala: 1=Não existe nenhuma forma de desigualdade; 2=Existe bem pouca 
desigualdade; 3=Existe uma moderada desigualdade; 4=Existe bastante 
desigualdade; 5=Existe uma extrema desigualdade

4,22 3,24 4,15 3,88 3,78

Na sua opinião, isso é um problema?  
Escala: 1=Não é um problema; 2=Problema pouco importante; 3=Problema 
moderadamente importante; 4=Problema bastante importante; 5=Problema 
extremamente importante

4,68 3,34 4,57 4,28 4,18

Na sua opinião se houvesse mais igualdade de direitos e oportunidades entre 
homens e mulheres, seria: 
Escala: 1=Ruim para os homens e para as mulheres; 2=Bom para os homens e 
ruim para as mulheres (ou vice versa); 3=Bom para os homens e para as mulheres

2,96 2,67 2,96 2,92 2,92

* Mesmas cores indicam diferença insignificante a 0,05%.	 Legenda:	 	 	 	
1° 2° 3° 4° 5°

Padrões de respostas (Médias)

ANÁLISE DE CLUSTERS
Comparação entre clusters
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Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5

Média por Cluster > Feminista Machista
Conserva-

dora quanto 
a mulheres

Conservador 
quanto a dife-
rentes papéis

Conservador 
quanto a 
homens

Prisões masculinas  
Pressões e sentimentos 
que homens suportam e 
não contam pra ninguém 

Parte1 1,2

Sou o responsável pelo sustento financeiro da casa 2,24 2,80 2,40 2,41 2,40
Tenho pouco tempo para passar com minha parceira(o), família e meus filhos (caso os tenha) 2,20 2,60 2,29 2,26 2,41
Cuido pouco de minha própria saúde 2,91 3,10 2,92 2,77 3,09
É comum eu me expressar com os outros de forma dura e/ou agressiva 2,14 2,65 2,20 2,12 2,51
Me preocupo com minha aparência, pois gosto de ser visto como um homem bonito e/ou bem cuidado. 3,19 3,50 3,21 3,15 3,47

Quase não conto para meus amigos o que realmente sinto, minhas maiores dúvidas e medos.     3,08 3,45 3,18 3,02 3,45
Me sinto com pouca liberdade para explorar meus hobbies, talentos ou opções de carreira pouco usuais, 
por medo de ser julgado como pouco ambicioso, frouxo ou coisas assim.

2,20 2,45 2,31 2,15 2,39

Exploro pouco minha sexualidade, seja em relacionamentos casuais ou estáveis, pois tenho medo de ser 
julgado por isso.

2,06 2,12 2,13 1,99 2,04

Média Geral Parte 1 2,50 2,83 2,58 2,48 2,72
             

Prisões masculinas  
Pressões que você sente 

Parte2 1,2

Gostaria de não me sentir, obrigatoriamente, o responsável pelo sustento financeiro da casa 2,51 2,30 2,55 2,19 2,29

Gostaria de ter mais tempo para passar com minha parceira(o), familía e meus filhos (caso os tenha) 3,15 3,22 3,24 2,97 3,26
Gostaria de ser mais cuidadoso com minha própria saúde do que efetivamente sou, não cuido tão bem de 
mim mesmo

3,44 3,33 3,44 3,18 3,55

Gostaria de me expressar com os outros de modo menos duro e/ou agressivo, mas não sei bem como. 2,46 2,60 2,53 2,31 2,73

Gostaria de cuidar mais de minha aparência, sem o medo de ser julgado por isso. 2,45 2,54 2,54 2,28 2,59
Gostaria de ter uma relação mais próxima com meus amigos, contando mais do que realmente sinto, 
minhas dúvidas e até mesmo expressando mais afeto.

2,95 2,63 3,05 2,65 2,91

Gostaria de ter mais liberdade para explorar hobbies, talentos ou opções de carreira pouco usuais, sem o 
medo de ser julgado como pouco ambicioso, frouxo ou coisas assim.

2,82 2,74 2,93 2,60 2,90

Gostaria de explorar mais minha sexualidade, seja em relacionamentos casuais ou estáveis, pelo medo de 
ser julgado por isso.

2,61 2,35 2,65 2,33 2,55

Média Geral Parte 2 2,80 2,72 2,86 2,56 2,85

1 Perguntas aplicadas apenas a sexo biológico masculino. Legenda:	 	 	 	
2 Mesmas cores indicam diferença insignificante a 0,05%. 1° 2° 3° 4° 5°

ANÁLISE DE CLUSTERS
Comparação entre clusters

ESCALA PARTE 1: 1=Não vivo essa situação, 2=Vivo pouco essa situação, 3=Vivo 

moderadamente essa situação, 4=Vivo muito essa situação, 5=Vivo totalmente essa situação 

ESCALA PARTE 2: 1=Não representa nada, 2=Representa pouco, 3=Representa 

moderadamente, 4=Representa muito, 5=Representa totalmente
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Quão violentos são os atos abaixo? *

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5

Feminista Machista
Conserva-

dora quanto 
a mulheres

Conservador 
quanto a dife-
rentes papéis

Conservador 
quanto a 
homens

Dar sacudidas, apertões ou empurrões no(a) parceiro(a) 4,44 3,76 4,39 4,18 4,11
Exigir fidelidade amorosa do(a) parceiro(a) 1,98 1,52 1,96 1,80 1,70
Controlar onde o(a) parceiro(a) vai, o que veste, com quem se 
encontra, mexer no celular dele(a) para ver com quem se 
comunicou

4,17 3,11 4,05 3,79 3,70

Desqualificar moralmente o parceiro, dizendo que ele não é 
homem o suficiente, que não dá conta do recado. Ou a parceira, 
a chamando de vagabunda, ou dizendo que não é mulher de 
respeito

4,76 4,22 4,73 4,55 4,60

Dar um tapa na cara do(a) parceiro(a) 4,90 4,63 4,89 4,77 4,84
Insistir muito para que o sexo aconteça, mesmo quando a(o) 
parceira(o) não está nada a fim

4,58 3,64 4,53 4,21 4,12

Média Geral 4,14 3,48 4,09 3,88 3,84

* Mesmas cores indicam diferença insignificante a 0,05%. Legenda:	 	 	 	
1° 2° 3° 4° 5°

ANÁLISE DE CLUSTERS
Comparação entre clusters

ESCALA 

1=Não é violento, 2=É um pouco violento, 3=É moderadamente violento, 

4=É bastante violento, 5=É extremamente violento
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Dar sacudidas, apertões ou empurrões no(a) 

parceiro(a).

Já sofri e 
cometi Já cometi Já sofri

Nem cometi 
nem sofri

Cluster 1: Feminista  1.050 (14,0%)  448 (6,0%)  989 (13,2%)  5.014 (66,8%) 

Cluster 2: Machista  280 (20,6%)  125 (9,2%)  143 (10,5%)  811 (59,7%) 

Cluster 3: Conservadora quanto a mulheres  607 (15,3%)  252 (6,3%)  522 (13,1%)  2.596(65,3%) 

Cluster 4: Conservador quanto a dif. papéis  436 (16,0%)  181 (6,7%)  330 (12,1%)  1.770 (65,1%) 

Cluster 5: Conservador quanto a homens  406 (16,7%)  194 (8,0%)  291 (12,0%)  1.542 (63,4%) 

ANÁLISE DE CLUSTERS
Comparação entre clusters
Você já sofreu ou cometeu os atos abaixo?

Exigir fidelidade amorosa do(a) parceiro(a).

Já sofri e 
cometi Já cometi Já sofri

Nem cometi 
nem sofri

Cluster 1: Feminista  4.103 (54,7%)  730 (9,7%)  793 (10,6%)  1.875 (25,0%) 

Cluster 2: Machista  691 (50,8%)  203 (14,9%)  149 (11,0%)  316 (23,3%) 

Cluster 3: Conservadora quanto a mulheres 2.085(52,4%)  427 (10,7%)  423 (10,6%)  1.042 (26,2%) 

Cluster 4: Conservador quanto a dif. papéis  1.418 (52,2%)  326 (12,0%)  317 (11,7%)  656 (24,1%) 

Cluster 5: Conservador quanto a homens  1.252 (51,5%)  304 (12,5%)  297 (12,2%)  580 (23,8%) 
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Controlar onde o(a) parceiro(a) vai, o que veste, 
com quem se encontra, mexer no celular dele(a) 

para ver com quem se comunicou.

Já sofri e 
cometi Já cometi Já sofri

Nem cometi 
nem sofri

Cluster 1: Feminista  1.824(24,3%)  742 (9,9%)  1.698 (22,6%)  3.237 (43,2%) 

Cluster 2: Machista  411 (30,2%)  195 (14,3%)  280(20,6%)  473 (34,8%) 

Cluster 3: Conservadora quanto a mulheres  980 (24,6%)  373 (9,4%)  875(22,0%)  1.749 (44,0%) 

Cluster 4: Conservador quanto a dif. papéis  702 (25,8%)  337 (12,4%)  585 (21,5%)  1.093 (40,2%) 

Cluster 5: Conservador quanto a homens  694 (28,5%)  239 (9,8%)  571 (23,5%)  929 (38,2%) 

ANÁLISE DE CLUSTERS
Comparação entre clusters
Você já sofreu ou cometeu os atos abaixo?

Desqualificar moralmente o parceiro, dizendo que 

ele não é homem o suficiente, que não dá conta do 

recado. Ou a parceira, a chamando de vagabunda, 

ou dizendo que não é mulher de respeito.

Já sofri e 
cometi Já cometi Já sofri

Nem cometi 
nem sofri

Cluster 1: Feminista  318 (4,2%)  198 (2,6%)  1.338(17,8%)  5.647 (75,3%) 

Cluster 2: Machista  153 (11,3%)  77 (5,7%)  188 (13,8%)  941 (69,2%) 

Cluster 3: Conservadora quanto a mulheres  221 (5,6%)  148 (3,7%)  682 (17,1%)  2.926(73,6%) 

Cluster 4: Conservador quanto a dif. papéis  157 (5,8%)  105 (3,9%)  444 (16,3%)  2.011 (74,0%) 

Cluster 5: Conservador quanto a homens  182 (7,5%)  103 (4,2%)  386 (15,9%)  1.762 (72,4%) 
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Dar um tapa na cara do(a) parceiro(a).

Já sofri e 
cometi Já cometi Já sofri

Nem cometi 
nem sofri

Cluster 1: Feminista  325 (4,3%)  394 (5,3%)  559 (7,5%)  6.223(83,0%) 

Cluster 2: Machista  98 (7,2%)  47 (3,5%)  188 (13,8%)  1.026 (75,5%) 

Cluster 3: Conservadora quanto a mulheres  184 (4,6%)  237 (6,0%)  319 (8,0%)  3.237 (81,4%) 

Cluster 4: Conservador quanto a dif. papéis  129 (4,7%)  127 (4,7%)  250 (9,2%)  2.211 (81,4%) 

Cluster 5: Conservador quanto a homens  126 (5,2%)  113 (4,6%)  299 (12,3%)  1.895 (77,9%) 

ANÁLISE DE CLUSTERS
Comparação entre clusters
Você já sofreu ou cometeu os atos abaixo?

Insistir muito para que o sexo aconteça, mesmo 

quando a(o) parceira(o) não está nada a fim.

Já sofri e 
cometi Já cometi Já sofri

Nem cometi 
nem sofri

Cluster 1: Feminista  557 (7,4%)  572 (7,6%) 2.172(29,0%)  4.200(56,0%) 

Cluster 2: Machista  171 (12,6%)  225 (16,6%)  174 (12,8%)  789 (58,1%) 

Cluster 3: Conservadora quanto a mulheres  312 (7,8%)  291 (7,3%)  1.157 (29,1%)  2.217 (55,7%) 

Cluster 4: Conservador quanto a dif. papéis  252 (9,3%)  241 (8,9%)  627 (23,1%)  1.597 (58,8%) 

Cluster 5: Conservador quanto a homens  276 (11,3%)  365 (15,0%)  377 (15,5%)  1.415 (58,2%) 
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PARTICIPANTES

21.912 pessoas responderam além das 3 perguntas iniciais 

(Estado onde moram, idade e escolaridade). 

Considerando que alguns perfis de pessoas com inclusão digital limitada 

foram pouco presentes na amostra, optou-se por excluí-las da análise, a fim 
de evitar distorções nos resultados. 20.883 pessoas fecharam os critérios 

adicionais de inclusão:  

<= 60 anos, >= 16 anos, >= R$880,01 de renda familiar

A amostra final foi de 20.847 pessoas, após exclusão de 36 casos de 

respostas repetidas.
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Gênero / Sexo Masculino Feminino

Masculino 9.170 (44%) 883 (4,2%)

Feminino 1.342 (6,4%) 9.183 (44%)

Outro 126 (0,6%) 143 (0,7%)

• Sexo biológico  

– 51% masculino, 49% feminino 
• Gênero 

– 48,2% masculino, 50,5% feminino, 1,3% outro.

SEXO x GÊNERO

A participação na pesquisa foi voluntária e livre de quotas pré-definidas em 

relação aos seus participantes. Ainda assim, a proporção obtida entre pessoas 

dos sexos feminino e masculino foi semelhante à identificada na Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílio, divulgada pelo IBGE em 2013.

• Sexo vs. Gênero (% do total geral de participantes)
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Outros gênero (230 respostas) Frequência Percentagem

Demigênero / Intergênero / Andrógino 43 18,7

Ser humano (pessoa) 42 18,3

Orientação sexual (hetero, homo, bi, assex) 21 9,1

Mulher / Feminina 20 8,7

Homem 16 7,0

Genero fluído (queer) 14 6,1

Como eu mesmo, pelo meu nome 12 5,2

Feliz, bonzinho, jovem, legal 9 3,9

Diferente, único, mutante 9 3,9

Neutro, indiferente, normal 7 3,0

Sem rótulos 7 3,0

Agênero 5 2,2

Natural, animal, livre 4 1,7

Outros (mãe, negra) 4 1,7

Outros (lógico, esporádico, mestre) 4 1,7

Não entendi / Não sei 13 5,7

SEXO x GÊNERO: OUTROS
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Frequência Percentagem

16-17 anos 1.064 5.1

18-24 anos 7.572 36.3

25-29 anos 5.065 24.3

30-60 anos 7.146 34.3

IDADE

34.3%

24.3%

36.3%

5.1%

16-17 anos
18-24 anos
25-29 anos
30-60 anos

(1064)

(7572)

(5065)

(7146)

27,84 
anos  
(DP=8,57)

Média de idade
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Sexo Masculino Sexo Feminino

Total
Idade / Gênero Masculino Feminino Masculino Feminino

16 a 17 anos 349 (3.8%) 71 (5.3%) 113 (12.8%) 505 (5.5%) 1038 (5%)

18 a 24 anos 3690 (40.2%) 513 (38.2%) 317 (35.9%) 2952 (32.1%) 7472 (36.3%)

25 a 29 anos 2305 (25.1%) 338 (25.2%) 157 (17.8%) 2202 (24%) 5002 (24.3%)

30 a 60 anos 2826 (30.8%) 420 (31.3%) 296 (33.5%) 3524 (38.4%) 7066 (34.3%)

Total 9170 (44.6%) 1342 (6.5%) 883 (4.3%) 9183 (44.6%) 20578 (100%)

Atenção! As análises deste ponto em diante não incluem outros 

gêneros, pois os respondentes totalizam menos de 1% da amostra.

PROPORÇÃO SEXO x GÊNERO
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Frequência Percentagem

Sul 4.456 21.4

Sudeste 9.117 43.7

Centro-Oeste 2.342 11.2

Nordeste 3.639 17.5

Norte 1.095 5.3

Moro no Exterior 198 0.9

REGIÃO ONDE MORA

0.9%

5.3%

17.5%

11.2%

43.7%

21.4%

Sul
Sudeste
Centro-Oeste
Nordeste
Norte
Moro no Exterior

(4456)

(9117)

(2342)

(3639)

(1095)

(198)
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Sexo Masculino Sexo Feminino
Total

Região /Gênero Masculino Feminino Masculino Feminino

Sul 1874 (20.4%) 227 (16.9%) 161 (18.2%) 2135 (23.2%) 4397 (21.4%)

Sudeste 4199 (45.8%) 572 (42.6%) 291 (33%) 3939 (42.9%) 9001 (43.7%)

Centro-Oeste 1099 (12%) 200 (14.9%) 115 (13%) 899 (9.8%) 2313 (11.2%)

Nordeste 1540 (16.8%) 271 (20.2%) 197 (22.3%) 1585 (17.3%) 3593 (17.5%)

Norte 394 (4.3%) 65 (4.8%) 116 (13.1%) 505 (5.5%) 1080 (5.2%)

Exterior 64 (0.7%) 7 (0.5%) 3 (0.3%) 120 (1.3%) 194 (0.9%)

Total 9170 (44.6%) 1342 (6.5%) 883 (4.3%) 9183 (44.6%) 20578 (100%)

REGIÃO + PROPORÇÃO SEXO x GÊNERO
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Frequência Percentagem

Heterossexual 17.110 82.1

Homossexual 906 4.3

Bissexual 2.478 11.9

Assexual 110 0.5

Outro 243 1.2

1.2%

0.5%

11.9%

4.3%

82.1%

Heterossexual
Homossexual
Bissexual
Assexual
Norte

(17110)

(906)

(2478)

(110)

(243)

ORIENTAÇÃO SEXUAL
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Outra orientação (240 respostas) Frequência Percentagem
Panssexual 84 35.0

Heterossexual flexivel 37 15.4

Sem rótulos 18 7.5

Polissexual 16 6.7

Predominantemente heterossexual 16 6.7

Demissexual 14 5.8

Outros (queer, ginossexual, narcisita, transsexual, bissexual, ace gray, androssexual) 11 4.6

Heterossexual 6 2.5

Predominantemente homossexual 8 3.3

Feminina, mulher 3 1.3

Assexual 2 0.8

Cissexual 1 0.4

Outros 7 2.9

Não sei 17 7.1

ORIENTAÇÃO SEXUAL: OUTRAS
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Frequência Percentagem

Heterossexual 17.116 82.1

Homossexual 908 4.4

Bissexual 2.556 12.3

Assexual 110 0.5

Outro 157 0.8

As respostas foram agrupadas de acordo com os seus significados, respeitando as 

declarações dadas pelas pessoas participantes.

ORIENTAÇÃO SEXUAL (RECODIFICADO)

0.8%

0.5%

12.3%

4.4%

82.1%

Heterossexual
Homossexual
Bissexual
Assexual
Outro

(17116)

(908)

(2556)

(110)

(157)
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Sexo Masculino Sexo Feminino

orientação / Gênero Masculino Feminino Masculino Feminino

Heterossexual 7.768 (84.7%) 1.277 (95.2%) 790 (89.5%) 7.162  (78%)

Homossexual 628 (6.8%) 15 (1.1%) 12 (1.4%) 223 (2.4%)

Bissexual 711 (7.8%) 44 (3.3%) 74 (8.4%) 1.653 (18%)

Assexual 31 (0.3%) 5 (0.4%) 2 (0.2%) 57 (0.6%)

Outro 32 (0.3%) 1 (0.1%) 5 (0.6%) 88 (1%)

TOTAL (98,7%) 10.512 (98,8%) 10.066 (94,6%)

ORIENTAÇÃO SEXUAL (RECODIFICADO) + 

PROPORÇÃO SEXO x GÊNERO 
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Frequência Porcentagem

Casado(a) / União estável 3.034 14.6

Mora com parceiro(a) 2.493 12.0

Separado(a) 829 4.0

Solteiro(a), mesmo que 
com relacionam. estável

11.394 54.7

Viúvo(a) 45 0.2

Outro 15 0.1

Em branco 3.037 14.6

ESTADO CONJUGAL

14.6%
0.1%

0.2%

54.7%
4.0%

12.0%

14.6%

Casado(a)/União estável
Mora com parceiro(a)
Separado(a)
Solteiro(a), mesmo que com relacionam. estável
Viúvo(a)
Outro
Em branco

(11394)

(3034)

(2493)

(829)

(45)

(15)
(3037)
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Sexo Masculino Sexo Feminino

Estado conjugal / Gênero Masculino Feminino Masculino Feminino

Casado(a) / União estável 1.280 (17%) 157 (18.3%) 116 (16.3%) 1.454 (17.2%)

Mora com parceiro(a) 945 (12.5%) 134 (15.6%) 95 (13.3%) 1.283 (15.2%)

Separado(a) 270 (3.6%) 41 (4.8%) 50 (7%) 460 (5.4%)

Solteiro(a), mesmo que com relacionam. estável 5.035 (66.7%) 524 (61.1%) 444 (62.3%) 5.230 (61.9%)

Viúvo(a) 16 (0.2%) 1 (0.1%) 8 (1.1%) 20 (0.2%)

Outro 5 (0.1%) 1 (0.1%) 0 (0%) 6 (0.1%)

TOTAL (84,3%) 8.409 (79%) 9.166 (86,2%)

ESTADO CONJUGAL + PROPORÇÃO SEXO x GÊNERO 
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Frequência Porcentagem

Branca 11.397 54.7

Preta 1.187 5.7

Parda 4.419 21.2

Amarela 406 1.9

Indígena 101 0.5

“Miscigenação” 196 0.9

Outra 129 0.6

Em branco 3.012 14.4

COR

14.4%

0.6%
0.9%

0.5%
1.9%

21.2%

5.7%

54.7%

Branca Preta Parda Amarela
Indígena "Miscigenação" Em branco Em branco

(11397)

(1187)

(4419)

(406)
(101)

(129)
(196)

(3012)
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Cor / Gênero Sexo Masculino Sexo Feminino

Masculino Feminino Masculino Feminino

Branca 4.771 (63,1%) 490 (57%) 387 (54,1%) 5.624 (66,4%)

Preta 517 (6,8%) 64 (7,4%) 52 (7,3%) 532 (6,3%)

Parda 1.960 (25,9%) 269 (31,3%) 232 (32,4%) 1.901 (22,5%)

Amarela 135 (1,8%) 18 (2,1%) 32 (4,5%) 214 (2,5%)

Indígena 35 (0,5%) 5 (0,6%) 7 (1%) 50 (0,6%)

Miscigenação 82 (1,1%) 5 (0,6%) 5 (0,7%) 97 (1,1%)

TOTAL (84,4%) 8.418 (79,1%) 9.181 (86,3%)

COR + PROPORÇÃO COR x GÊNERO
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Escolaridade Frequência Percentagem

Nenhum / Nunca estudei 9 0,0

Fundamental incompleto / interrompido 33 0,2

Fundamental em curso 27 0,1

Fundamental completo 81 0,4

Médio incompleto / interrompido 132 0,6

Médio em curso 767 3,7

Médio completo 1.402 6,7

Técnico incompleto / interrompido 60 0,3

Técnico em curso 155 0,7

Técnico completo 445 2,1

Superior incompleto / interrompido 1.506 7.2

Superior em curso 5.650 27,1

Superior completo 4.609 22,1

Pós-graduação incompleta / interrompida 600 2,9

Pós-graduação em curso 1.194 5,7

Pós-graduação completa 4.177 20,0

ESCOLARIDADE
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Educação Frequência Percentagem

Nunca estudei, Ensino Fundamental 150 0.7

Ensino Médio, Curso Técnico 2961 14,2

Superior 11765 56.4

Pós-graduação 5971 28.6

ESCOLARIDADE (RECODIFICADA)

28.6%

56.4%

14.2%

0.7%

Nunca estudei, Ensino fundamental
Ensino Médio, Curso Técnico
Superior
Pós-graduação

(150)

(2961)

(11765)

(5971)

Para simplificar a compreensão, as respostas foram 
reagrupadas, o que uniu em uma categoria pessoas com 

graduação completa, interrompida e universitários e 
universitárias, por exemplo.
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Frequência Porcentagem

Sim 12.049 57.8

Não—mas procurando 2.624 12.6

Não—nem procurando 1.949 9.3

Não—aposentado(a) 65 0.3

Não—dono(a) de casa 179 0.9

Voluntário ou eventual 108 0.5

Estudante (com ou sem bolsa/estágio) 733 3.5

Outra 27 0.1

Em branco 3.113 14.9

ATIVIDADE REMUNERADA

14.9%

0.1%

3.5%0.5%
0.9%

0.3%
9.3%

12.6%

57.8%

Sim Não—mas procurando
Não—nem procurando Não—aposentado(a)
Não—dono(a) de casa Voluntário ou eventual
Estudante (com ou sem bolsa/estágio) Outra
Em branco

(12049)

(2624)

(1949)

(65)
(179)
(733)

(108)

(27)

(3113)
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Atividade / Gênero Sexo Masculino Sexo Feminino

Masculino Feminino Masculino Feminino

Sim 5.262  (69,9%) 605 (71,2%) 442 (62,4%) 5.611  (66,7%)

Procurando 1.065 (14,2%) 130 (15,3%) 136 (19,2%) 1.246 (14,8%)

Nem procurando 808 (10,7%) 68 (8%) 76 (10,7%) 965 (11,5%)

Aposentado(a) 14 (0,2%) 3 (0,4%) 5 (0,7%) 40 (0,5%)

Dono(a) de casa 27 (0,4%) 7 (0,8%) 11 (1,6%) 127 (1,5%)

Voluntário ou Eventual 49 (0,7%) 4 (0,5%) 1 (0,1%) 50 (0,6%)

Estudante (com ou sem bolsa/
estágio)

288 (3,8%) 30 (3,5%) 36 (5,1%) 369 (4,4%)

TOTAL (83,8%) 8.360 (78,6%) 9.115 (85,7%)

ATIVIDADE REMUNERADA +  
PROPORÇÃO SEXO x GÊNERO 
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Frequência Porcentagem

De R$ 880,01 a R$ 1.760,00 1.790 8.6

De R$ 1.760,01 a R$ 2.640,00 2.158 10.4

De R$ 2.640,01 a R$ 4.400,00 3.665 17.6

De R$ 4.400,01 a R$ 8.800,00 4.763 22.8

De R$ 8.800,01 a 17.600,00 3.189 15.3

R$ 17.600,01 ou mais 1.266 6.1

Não declarou (ou em branco) 4.016 19.3

RENDA FAMILIAR NO MÊS ANTERIOR  
AO PREENCHIMENTO DA PESQUISA 

19.3%

6.1%

15.3%

22.8%

17.6%

10.4%

8.6%

De R$ 880,01 a R$ 1.760,00 De R$ 1.760,01 a R$ 2.640,00
De R$ 2.640,01 a R$ 4.400,00 De R$ 4.400,01 a R$ 8.800,00
De R$ 8.800,01 a 17.600,00 R$ 17.600,01 ou mais
Não declarou (ou em branco)

(1790)

(2158)

(3665)

(4763)

(3189)

(1266)

(4016)
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Frequência Porcentagem

Católica 4.367 20.9

Espírita kardecista 1.500 7.2

Evangélica tradicional 985 4.7

Evangélica pentecostal 784 3.8

Umbanda 325 1.6

Candomblé 79 0.4

Sem religião 4.807 23.1

Ateu ou agnóstico 3.885 18.6

Outra 970 4.7

Em branco 3.146 15.1

RELIGIÃO

15.1%

4.7%

18.6%

23.1%

0.4%

1.6%

3.8%

4.7%

7.2%

20.9%

Católica Espírita kardecista
Evangélica tradicional Evangélica pentecostal
Umbanda Candomblé
Sem religião Ateu ou agnóstico
Outra Em branco

(4367)

(1500)

(985)

(784)

(325)

(79)

(4807)

(3885)

(970)

(3146)
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Outra (970 respostas) Frequência %

Espiritualidade oriental 274 28,2

Espiritualidade pessoal 258 26,6
Espiritualista ou Espiritualismo 
universalista 104 10,7

Politeísmo ou sincretismo religioso 99 10,2

Paganismo 69 7,1

Judaísmo 54 5,6

Deísmo 25 2,6

Crenças africanas 6 0,6

Islamismo 5 0,5

Misticismo e astrologia 7 0,7

Outros (ceticismo, deboísmo, amor, etc) 47 4,8

Não sei / Indefinido 11 1,1

Não quer responder 6 0,6

RELIGIÃO: OUTRAS
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Frequência Porcentagem

Sim, participo atualmente 1.612 7.7

Não, mas já participei 766 3.7

Nunca participei, mas gostaria de participar 11.255 54.0

Nunca participei, nem gostaria de participar 7.214 34.6

PARTICIPA DE ASSOCIAÇÃO, ENTIDADE OU MOVIMENTO LIGADO  
À QUESTÃO DAS MULHERES, DE GÊNERO OU DE SEXUALIDADE

34.6%

54.0%

3.7%

7.7%

Sim, participo atualmente
Não, mas já participei
Nunca participei, mas gostaria de participar
Nunca participei, nem gostaria de participar

(1612)

(766)

(11255)

(7214)
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• TIPOS MAIS COMUNS CITADOS (2.193 respostas) 

– Coletivos 
– Movimentos feministas e Feminismo 
– Grupos de discussão, pesquisa, ou estudo 
– Mídia (grupos Facebook, Rádio..) 
– ONGs 
– Comitês, Comissões, ou Programas específicos 
– Marchas ou militâncias (incluindo partido político)

PARTICIPA DE ASSOCIAÇÃO, ENTIDADE OU MOVIMENTO LIGADO  
À QUESTÃO DAS MULHERES, DE GÊNERO OU DE SEXUALIDADE
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Sumário Executivo Clusters 
Principais dados dos perfis identificados na pesquisa
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A pesquisa indicou cinco perfis de brasileiros no que se refere a percepções de diferenças entre gêneros. 

Vale lembrar que a análise de clusters agrupa os respondentes por semelhança de respostas de maneira automática, ou seja,  
sem indução dos pesquisadores ou qualquer forma de classificação prévia. Os nomes dados aos clusters são baseados nos  

padrões de respostas e, portanto, são fruto da leitura subjetiva da equipe da Zooma.

140



WWW.ZOOMA.COM.BR

39,1% da amostra | 59,6% mulheres

CLUSTER 1: FEMINISTA

Sexo/Gênero 

• 2ª maior proporção de pessoas de sexo e gênero feminino. 

• 2ª menor proporção de participantes de sexo e gênero masculino. 

Região 

• Maior proporção de pessoas do Sul e do Sudeste, sendo a segunda 

empatada com o cluster 3. 

• 4ª posição em proporção de participantes do Centro-Oeste. 

• Menor proporção de respondentes do Norte e do Nordeste. 

Participação em associações 

• Maior proporção de pessoas que já participaram de associação, 

entidade ou movimento ligado à questão da mulher, de gênero ou de 

sexualidade.

Idade 

• Posição central (terceiro de cinco clusters) de pessoas entre pessoas 

de 18 a 24 anos. 

• Maior proporção de participantes de 25 a 29 anos. 

• Quarta posição na proporção de respondentes entre 30 e 60 anos. 

Escolaridade 

• Maior proporção de pessoas com nível superior ou pós-graduação. 

Orientação Sexual 
• Maior proporção de outras orientações sexuais (não heterossexual).
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As pessoas do Cluster 1: 

A. concordam menos que a média com tudo o que se refere a diferenças de gênero. 

B. estão em 1° em concordância de que existe machismo no brasil. 

C. estão em 1° em concordância de que o machismo é ruim para homens e mulheres. 

D. declaram-se como as menos machistas de toda a amostra. 

E. são as que mais pensam que o feminismo é bom para homens e mulheres. 

F. são as mais favoráveis ao feminismo. 

G. são as que acreditam existir mais desigualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres, e que estimam o fato como mais problemático. 

H. estão no 1° na questão que se refere à igualdade beneficiar a todos (homens e mulheres) (empatadas com o cluster 1). 

I. encontram-se em 4° e último lugar em concordância de que vivem prisões masculinas: “Pressões e sentimentos que homens suportam e não contam pra 

ninguém” (empatadas com o cluster 4). 

J. estão em 2° em concordância de que vivem as prisões masculinas: “Pressões que você sente” (empatadas com o cluster 2). 

K. obtiveram as médias mais altas na estimativa do grau de violência dos diversos atos pesquisados.

39,1% da amostra | 59,6% mulheres

CLUSTER 1: FEMINISTA
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8,7% da amostra | 83,6% homens

CLUSTER 2: MACHISTA

Sexo/Gênero 

• Maior proporção de pessoas de sexo e gênero masculino. 

• 2ª menor proporção de participantes de sexo e gênero feminino. 

Região 

• 2ª maior proporção de pessoas do Norte, do Nordeste e do Centro-

Oeste. 

• Menor proporção de participantes do Sudeste. 

• Posição central (terceiro de cinco clusters) de respondentes do Sul. 

Participação em associações 

• Maior proporção de pessoas que nunca participaram e não estão 

interessadas em envolvimento com associação, entidade ou 

movimento ligado à questão da mulher, de gênero ou de sexualidade.

Idade 

• 2ª posição na proporção de pessoas de 18 a 24 anos. 

• Menor proporção de participantes de 25 a 29 anos (empatado com o 

Cluster 5). 

• Posição central (terceiro de cinco clusters) de respondentes entre 30 e 

60 anos. 

Escolaridade 
• Maior proporção de pessoas com educação até nível médio / técnico 

(menor proporção de pessoas com nível superior ou pós-graduação). 

Orientação Sexual 
• Maior proporção de heterossexuais.
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As pessoas do Cluster 2: 

A. concordam mais que a média com tudo o que se refere a diferenças de gênero. 

B. estão em 4° e último lugar na concordância de que existe machismo no brasil (empatadas com o cluster 5). 

C. estão em 3° e último lugar em concordância de que o machismo é ruim para homens e mulheres (empatadas com o cluster 5). 

D. são as que se declaram como mais machistas (quinta e última posição). 

E. são as que menos concordam que o feminismo é bom para homens e mulheres (acreditam ser ruim para ambos). 

F. são as menos favoráveis ao feminismo (terceiro lugar, empatadas com os clusters 4 e 5). 

G. encontram-se em 4° e último lugar nas estimativas do grau de desigualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres e do quão problemático 

é isso (empatadas com o cluster 5). 

H. estão em 3° e último lugar na questão que se refere à igualdade ser algo que beneficia a todos (homens e mulheres). 

I. são os que mais concordam que vivem as prisões masculinas: “Pressões e sentimentos que homens suportam e não contam pra ninguém”. 

J. estão em 2° em concordância que vivem as prisões masculinas: “Pressões que você sente” (empatadas com o cluster 2). 

K. apresentaram a média mais baixa (quinta posição) na estimativa do grau de violência dos diversos atos pesquisados.

8,7% da amostra | 83,6% homens

CLUSTER 2: MACHISTA
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20,9% da amostra | 61,8% mulheres

CLUSTER 3: CONSERVADORA QUANTO A MULHERES

Sexo/Gênero 

• Maior proporção de pessoas de sexo e gênero feminino. 

• Menor proporção de participantes de sexo e gênero masculino. 

Região 

• 2ª maior proporção de pessoas do Sul e Sudeste, sendo a segunda 

empatada com o cluster 1. 

• Menor proporção de participantes do Centro-Oeste. 

• 2ª menor proporção de respondentes no Norte e do Nordeste. 

Participação em associações 

• 2ª maior proporção de pessoas que nunca participaram, mas gostariam 

de ter algum envolvimento com associação, entidade ou movimento 

ligado à questão da mulher, de gênero ou de sexualidade.

Idade 

• Menor proporção de pessoas de 18 a 24 anos. 

• 2ª maior proporção de participantes de 25 a 29 anos. 

• Maior proporção de respondentes entre 30 e 60 anos. 

Escolaridade 
• 2ª maior proporção de pessoas com nível superior ou pós-graduação. 

Orientação Sexual 

• 2ª maior proporção de outras orientações sexuais (não heterossexual).
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As pessoas do Cluster 3: 
A. concordam mais que os as outras com as crenças pesquisadas sobre diferenças da mulher em relação aos homens. 

B. estão em 2° em concordância de que existe machismo no brasil. 

C. encontram-se em 2° em concordância de que o machismo é ruim para homens e mulheres (empatadas com o cluster 4). 

D. estão em 4° (de mais para menos) no quanto se declaram como machistas. 

E. estão em 2° na concordância de que o feminismo é bom para homens e mulheres. 

F. encontram-se em 2° no quão favoráveis ao feminismo são. 

G. estão em 2° na estimativa do grau de desigualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres e na estimativa do quão problemático é isso. 

H. estão no 1° na questão que se refere à igualdade beneficiar a todos (homens e mulheres) (empatadas com o cluster 1). 

I. encontram-se no 3° em concordância de que vivem prisões masculinas: “Pressões e sentimentos que homens suportam e não contam pra ninguém”. 

J. são as que mais concordam que vivem as prisões masculinas: “Pressões que você sente” (empatadas com o cluster 5). 

K. apresentaram a segunda média mais alta na estimativa do grau de violência dos diversos atos pesquisados.

20,9% da amostra | 61,8% mulheres

CLUSTER 3: CONSERVADORA QUANTO A MULHERES
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17% da amostra | 55,6% homens

CLUSTER 4: CONSERVADOR QUANTO A DIFERENTES PAPEIS

Sexo/Gênero 

• Posição central (terceiro de cinco clusters) de pessoas de sexo e 

gênero masculino, bem como de sexo e gênero feminino. 

Região 

• Menor proporção de pessoas do Sul. 

• Posição central (terceiro de cinco clusters) de participantes do Sudeste, 

Centro-Oeste e Nordeste. 

• Maior proporção de respondentes no Norte. 

Participação em associações 

• Posição central (terceiro de cinco clusters) de pessoas que já 

participaram de associação, entidade ou movimento ligado à questão 

da mulher, de gênero ou de sexualidade.

Idade 

• Posição central (terceiro de cinco clusters) de pessoas de 18 a 24 anos 

e de 25 a 29 anos. 

• 2ª maior proporção de participantes entre 30 e 60 anos. 

Escolaridade 
• Posição central (terceiro de cinco clusters) de respondentes com nível 

superior ou pós-graduação. 

Orientação Sexual 
• Posição central (terceiro de cinco clusters) de participantes com outras 

orientações sexuais (não heterossexual).
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As pessoas do Cluster 4: 
A. concordam menos em geral com as crenças pesquisadas sobre diferenças ente os sexos, mas concordam mais que não deve existir igualdade. 

B. estão em 3° em concordância de que existe machismo no brasil. 

C. estão em 2° em concordância de que o machismo é ruim para homens e mulheres (empatadas com o cluster 3). 

D. encontram-se em 3° (de mais para menos) no quanto se declaram como machistas. 

E. estão em 3° na concordância de que o feminismo é bom para homens e mulheres (empatadas com cluster 5). 

F. são as menos favoráveis ao feminismo (terceiro lugar, empatadas com os clusters 2 e 5). 

G. estão em 3° na estimativa do grau de desigualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres e na estimativa do quão problemático é isso. 

H. encontram-se em 2° na questão que se refere à igualdade beneficiar a todos (homens e mulheres) (empatadas com o cluster 5). 

I. estão em 4° e último lugar na concordância de que vivem prisões masculinas: “Pressões e sentimentos que homens suportam e não contam pra 

ninguém” (empatadas com o cluster 1). 

J. estão em 3° e último lugar na concordância de que vivem as prisões masculinas: “Pressões que você sente” (empatadas com o cluster 2). 

K. apresentaram a terceira média mais alta na estimativa do grau de violência dos diversos atos pesquisados.

17% da amostra | 55,6% homens

CLUSTER 4: CONSERVADOR QUANTO A DIFERENTES PAPEIS
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14,3% da amostra | 74,3% homens

CLUSTER 5: CONSERVADOR QUANTO A HOMENS

Sexo/Gênero 

• 2ª maior proporção de pessoas de sexo e gênero masculino. 

• 2ª menor proporção de participantes de sexo e gênero feminino. 

Região 

• Menor proporção de pessoas do Sul. 

• 2ª menor proporção de participantes do Sudeste. 

• Maior proporção de respondentes do Centro-Oeste e do Nordeste. 

• Posição central (terceiro de cinco clusters) de pessoas do Norte. 

Participação em associações 

• 2ª maior proporção de pessoas que nunca participaram e não estão 

interessadas em envolvimento com associação, entidade ou 

movimento ligado à questão da mulher, de gênero ou de sexualidade.

Idade 

• Maior proporção de pessoas de 18 a 24 anos. 

• Menor proporção de participantes de 25 a 29 anos (empatado com o 

cluster 2). 

• Menor proporção de respondentes entre 30 e 60 anos. 

Escolaridade 

• 4ª posição (de cinco clusters) na proporção de pessoas com nível 

superior ou pós-graduação. Segunda maior proporção de pessoas 

com educação até nível médio / técnico. 

Orientação Sexual 
• 2ª maior proporção de heterossexuais.
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As pessoas do Cluster 5: 
A. concordam mais com as crenças pesquisadas sobre diferenças do homem em relação às mulheres. 

B. estão em 4° e último lugar na concordância de que existe machismo no brasil (empatadas com o cluster 2). 

C. encontram-se em 3° e último lugar em concordância de que o machismo é ruim para homens e mulheres (empatadas com o cluster 2). 

D. estão em 2° (de mais para menos) no quanto se declaram como machistas. 

E. estão em 3° em concordância de que o feminismo é bom para homens e mulheres (empatadas com cluster 4). 

F. são as menos favoráveis ao feminismo (terceiro lugar, empatadas com os clusters 2 e 4). 

G. estão em 4° e último lugar nas estimativas do grau de desigualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres e do quão problemático é isso 

(empatadas com o cluster 2). 

H. encontram-se em 2° na questão que se refere à igualdade beneficiar a todos (homens e mulheres) (empatadas com o cluster 5). 

I. estão em 2° na concordância de que vivem prisões masculinas: “Pressões e sentimentos que homens suportam e não contam pra ninguém”. 

J. são as que mais concordaram que vivem as prisões masculinas: “Pressões que você sente” (empatadas com o cluster 3). 

K. apresentaram a quarta média mais alta na estimativa do grau de violência dos diversos atos pesquisados.

14,3% da amostra | 74,3% homens

CLUSTER 5: CONSERVADOR QUANTO A HOMENS
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