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A presente pesquisa deriva do projeto “Economia social da (In)tolerância política”, que visa
construir análises acerca das avaliações e percepções econômicas e seus impactos sobre um
conjunto de atitudes e comportamentos individuais conhecidos por tolerância política ao longo
dos últimos quatro ciclos eleitorais. Dessa forma, esta pesquisa busca entender se existe
disparidade atitudinal no que diz respeito ao sexo, propondo uma reflexão sobre o
comportamento das mulheres em relação a avaliação e apoio das organizações democráticas.
A pergunta central desta pesquisa refere-se às atitudes eleitorais femininas no que tange ao
apoio do sistema democrático. Testar-se-á a hipótese de que há uma disparidade entres os
sexos dos respondentes com relação ao apoio de instituições democráticas, especificamente,
especula-se que os homens tendem mais a apoiar casos de golpes militares ou fechamento de
congresso do que as mulheres, mantidas constantes outras características individuais como
renda, escolaridade e mobilidade social. A metodologia que está sendo utilizada é,
primeiramente, revisão teórica a respeito do espaço da mulher no sistema político
representativo, seguido da organização da base de dados LAPOP (Latin American Public
Opinion Project) entre os anos 2006 a 2017 com o intuito de selecionar e tratar as variáveis que
dizem respeito ao problema de pesquisa. Por fim, será realizada a interpretação dos resultados
obtidos a partir do exposto acima, entendendo as atitudes das mulheres em relação a avaliação
e apoio as organizações democráticas. O trabalho está em fase inicial e é esperado, com o
resultado final, averiguar a possível disparidade atitudinal do sexo feminino em relação ao
masculino. Uma vez a disparidade comprovada, será aferido em que aspectos as atitudes se
distinguirão.

Palavras-chave: Comportamento Político Feminino, Democracia, Intolerância.
Instituição de fomento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico –
CNPq.

