O poder do voto feminino – por Fátima
Pacheco Jordão
Por que as campanhas precisam falar para as mulheres?
Não só porque são maioria do eleitorado e nem porque nesta eleição há duas candidatas
competitivas –Dilma Rousseff e Marina Silva–, mas também porque a cada ano ficam mais
evidentes as diferenças de percepção e comportamento entre eleitores e eleitoras.
Neste artigo, a socióloga e especialista em pesquisa de opinião Fátima Pacheco Jordão analisa
as tendências de intenção de voto do eleitorado feminino apontadas pelos principais institutos
para as eleições presidenciais de 2010.
Leia mais:
Em 2006, as mulheres levaram as eleições para o 2º turno
Em junho de 2010, Dilma lidera entre os homens e Serra, entre as mulheres
Por que as diferenças entre eleitores e eleitoras?
A percepção das mulheres sobre os atributos dos candidatos
Daqui para frente as campanhas precisam falar com as mulheres
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pesquisas de opinião. Fundadora do Instituto Patrícia Galvão, é
assessora de pesquisa da TV Cultura.

Este artigo foi elaborado no contexto do Projeto Mulheres em Espaços de Poder e Decisão do
Instituto Patrícia Galvão, que tem o objetivo de analisar a percepção das mulheres enquanto
eleitoras, com base nos levantamentos sobre intenção de voto realizados por institutos de
pesquisa de opinião.
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