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Perspectivas sobre a igualdade, o feminismo, a violência de gênero 
e as relações afetivo-sexuais.

Pesquisa Flash sobre gênero

Pesquisa 1. 08/03/2022



Principais resultados sobre 
IGUALDADE DE GÊNERO 

92% pensam que a igualdade de gênero deve ser igualmente importante para homens e mulheres.
No entanto, 30% dos jovens pensam que as mulheres, sob o pretexto de igualdade, pretendem ter
mais poder do que os homens.

80% das jovens pensam que as mulheres são obrigadas a se esforçar mais do que os homens para
demonstrar que merecem seus cargos, em comparação com 66% dos jovens.

88% afirmam que deveria ser dada mais importância à formação sobre igualdade de gênero nas
escolas.



Principais resultados sobre o FEMINISMO

Identificam os objetivos do feminismo e reconhecem sua contribuição para o empoderamento das 
mulheres, mas a maioria não se considera "nem machista, nem feminista" (65%).

77% entendem que o objetivo do feminismo é alcançar a igualdade entre homens e mulheres. 

Para 79% dos garotos e 89% das garotas, o feminismo tem permitido a liberação e o empoderamento das 
mulheres. Talvez por isso 46% das jovens se sintam identificadas com o feminismo, em comparação com 11% 
dos jovens.

Os homens são particularmente cautelosos com a ascensão do movimento feminista.

38% dos garotos pensam que o movimento feminista tem procurado prejudicar os homens, em comparação 
com 18% das garotas.

Metade dos meninos diz que o entendimento entre homens e mulheres tem piorado, e cerca de 2 em cada 3 
pensam que o feminismo tem ultrapassado os limites.



Principais resultados sobre VIOLÊNCIA DE GÊNERO

92% das e dos jovens brasileiros pensam que a violência de gênero é um problema grave da
sociedade. Menos de 10% dos jovens negam sua existência, considerando-a uma invenção do
feminismo.

Entendendo a violência de gênero como um tipo de violência que afeta especificamente as mulheres
só porque são mulheres, chama a atenção que 66% das e dos jovens pensem que não deveria haver
leis que protejam só as mulheres, mas leis de violência doméstica que protejam homens e mulheres
igualmente.

Mais preocupante é o fato de que tenha se enraizado no discurso dos jovens a ideia de que há
mulheres que se aproveitam das leis contra a violência de gênero para fazer falsas acusações contra
os homens, tanto por eles (68%) quanto por elas (55%).



Principais resultados sobre 
RELAÇÕES AFETIVO-SEXUAIS

Uma visão igualitária predomina nas relações afetivo-sexuais, embora seja preocupante que 1 em cada 4
jovens pense que, em uma relação sexual, quando as mulheres dizem não, pode ser interpretado como um
sim.

1 em cada 4 garotos pensa que é normal que o homem controle a mulher.

A porcentagem de meninos que acreditam que as mulheres precisam mais do que os homens de um(a)
parceiro(a) para se sentirem realizadas(os) é de 48%, em comparação com 37% das meninas.

37% dos jovens pensam que é mais apropriado que os homens tomem a iniciativa sexual, em comparação
com 20% das jovens.

Tanto mulheres quanto homens concordam que a pornografia oferece uma imagem distorcida das relações
sexuais. 84% afirmam isso.



IGUALDADE DE GÊNERO
RESULTADOS



As mulheres são 
obrigadas a se 
esforçar mais do que 
os homens para 
demonstrar que 
merecem seus cargos 
de responsabilidade

As pessoas devem 
ocupar seus cargos de 
trabalho com base em 
seus méritos, sem 
distinção entre homens 
e mulheres

Atualmente, não 
existem barreiras que 
impeçam as mulheres 
de alcançar o que 
querem no trabalho

73% 90% 49%

É necessário garantir a 
participação 
equilibrada de 
mulheres e homens
nos diferentes âmbitos 
da sociedade

88%

Porcentagem de jovens que concordam pouco ou totalmente com as 
seguintes afirmações sobre o mundo laboral



Com referência ao mundo laboral, até que ponto você 
concorda ou discorda das seguintes afirmações? 

80% das jovens pensam que as
mulheres são obrigadas a se
esforçar mais do que os homens
para demonstrar que merecem
seus cargos de responsabilidade.

Dados em % concorda pouco + concorda 
totalmente

Esta porcentagem cai para 66% no caso dos
homens.

Eles percebem em maior proporção do que elas
que atualmente não existem barreiras que
impeçam as mulheres de alcançar o que querem.

66

54

80

44

As mulheres são forçadas a se esforçar
mais do que os homens para provar que

merecem suas posições de
responsabilidade

Atualmente não existem barreiras que
impeçam as mulheres de alcançar o que

elas se propõem a fazer no local de
trabalho

Homem Mulher



Porcentagem de jovens que concordam pouco ou totalmente com as 
seguintes afirmações sobre o mundo laboral

Dados comparativos por país

68%

83%

47%

80%
69%

88%

52%

86%

46%

89%

73%
86%

73%

90%

49%

88%

As mulheres são forçadas a se
esforçar mais do que os homens
para provar que merecem suas
posições de responsabilidade

As pessoas devem preencher as
vagas de trabalho com base em
seus méritos, sem diferenciar

homens e mulheres

Atualmente não existem barreiras
que impeçam as mulheres de

alcançar o que elas se propõem a
fazer no local de trabalho

Deve ser garantida a participação
equilibrada de mulheres e homens
nas diversas esferas da sociedade

Espanha Chile México Brasil



Porcentagem de jovens que concordam pouco ou totalmente com as 
seguintes afirmações sobre a igualdade de gênero

Deveria ser dada mais 
importância à formação 
sobre igualdade de gênero
nas escolas

A igualdade de gênero
deveria ser 
igualmente 
importante para 
homens e mulheres

As mulheres, sob o 
pretexto de igualdade 
de gênero, 
pretendem ter mais 
poder do que os 
homens 

88% 92% 22%



dos jovens pensam que as 
mulheres, sob o pretexto de 
igualdade de gênero, 
pretendem ter mais poder do 
que os homens, em 
comparação com 13% das 
jovens mulheres.

30% 



Porcentagem de jovens que concordam pouco ou totalmente com as 
seguintes afirmações sobre a igualdade de gênero

Dados comparativos por país 

80%
87%

35%

88% 92%

34%

89%
96%

29%

88% 92%

22%

Mais importância deve ser dada
à formação sobre igualdade de

gênero nas escolas

A igualdade de gênero deve ser
igualmente importante para

homens e mulheres

As mulheres, com a desculpa da
igualdade de gênero, pretendem

ter mais poder do que os
homens

Espanha Chile México Brasil

O Brasil é o país com a
menor porcentagem de
jovens que concordam com a
afirmação: “As mulheres, sob
o pretexto de igualdade de
gênero, pretendem ter mais
poder do que os homens.”



AFIRMAÇÕES SOBRE O FEMINISMO 

RESULTADOS



77%

11%

7%
5%

Promover a igualdade entre homens e mulheres

Fazer com que mulheres sejam superiores aos homens

Fazer com que algumas mulheres sejam superiores aos homens

Eu não sei

Para você, qual é o objetivo do movimento 
feminista?

77% dos e das jovens acreditam 
que o objetivo do movimento 
feminista é alcançar a igualdade 
entre homens e mulheres.

No caso das mulheres, a porcentagem alcança 
88% das pesquisadas, em comparação com 66% 
dos homens. 



dos e das jovens 
pensam que o 
movimento feminista 
tem permitido a 
liberação e o 
empoderamento da 
mulher.

84%



Na sua opinião, você diria que a ascensão do 
movimento feminista… 
% concorda pouco + concorda totalmente

O entendimento 
entre homens e 
mulheres tem 
piorado 

Tem buscado 
prejudicar os homens 

41% 28%

O feminismo tem 
ultrapassado os 
limites

55%



Opiniões sobre o movimento feminista

89% das jovens entrevistadas 
pensam que o feminismo tem 
permitido a liberação e o 
empoderamento das mulheres.   

Dados em % de concorda pouco + concorda 
totalmente

Embora esta afirmação também seja feita
por 79% dos jovens, eles mostram uma
visão muito mais crítica em relação ao
movimento feminista:

• A metade diz que o entendimento entre
homens e mulheres tem piorado

• Cerca de 2 em cada 3 pensam que o
feminismo tem ultrapassado os limites.

79

50

64

89

33

47

Permitiu a libertação e o
empoderamento das

mulheres

Piorou a compreensão
entre homens e mulheres

Levou o feminismo a
ultrapassar os limites

Homem Mulher



dos jovens pensam que o 
movimento feminista tem 
procurado prejudicar os 
homens, em comparação com 
18% das mulheres.

38% 



Na sua opinião, você diria que a ascensão do 
movimento feminista…

Dados comparativos por país (% concorda pouco + concorda totalmente)

73%

44%

35%

52%

81%

42%

33%

54%

65%

40%

31%

60%

84%

41%

28%

55%

Permitiu a libertação e o
empoderamento das

mulheres

Piorou a compreensão
entre homens e mulheres

Tem procurado prejudicar
os homens

Levou o feminismo a
ultrapassar os limites

Espanha Chile México Brasil

O Brasil (junto com o Chile) é
o país com a maior proporção
de jovens que acreditam que
o movimento feminista tem
permitido a liberação e o
empoderamento da mulher.



29%

64%

2%

5%

Feminista
Nem machista nem feminista
Machista
Prefiro não responder

Indique se você se considera...

64% não se consideram nem
machistas, nem feministas

Uma porcentagem que sobe para 80% no caso
dos homens e 50% no caso das mulheres.

46% das garotas se consideram feministas em
comparação com apenas 11% dos garotos.



VIOLÊNCIA DE GÊNERO
RESULTADOS



Porcentagem dos jovens que concordam (pouco ou totalmente) com as 
seguintes afirmações sobre a VIOLÊNCIA DE GÊNERO

A violência de gênero 
não existe, é uma 
invenção do 
feminismo 

Não deveria haver leis 
que protejam só as 
mulheres de violência 
de gênero, mas leis de 
violência doméstica 
que protejam homens 
e mulheres igualmente 

8% 66% 62%

Há mulheres que se 
aproveitam das leis 
contra a violência de 
gênero para fazer 
falsas acusações 
contra os homens



dos e das jovens 
pensam que a 
violência de gênero 
é um problema 
grave da sociedade.

92%



Indique quanto você concorda ou discorda das 
seguintes afirmações sobre a VIOLÊNCIA DE GÊNERO

68% dos jovens pensam que há 
mulheres que se aproveitam das leis 
contra a violência de gênero para fazer 
falsas acusações contra os homens   

Dados em % de concorda pouco + concorda 
totalmente

Com uma diferença evidente, é uma 
afirmação que também é sustentada por 
55% das mulheres. 

68

55

Há mulheres que se aproveitam das leis contra a violência de gênero para
lançar falsas acusações contra os homens

Homem Mulher



Indique quanto você concorda ou discorda das 
seguintes afirmações sobre a violência de gênero

Dados comparativos por país (% concorda pouco + concorda totalmente) 

18%

84%

69%

56%

16%

91%
83%

58%

12%

90%
80%

63%

8%

92%

66% 62%

Violência de gênero não existe,
é uma invenção do feminismo

Violência de gênero é um
problema sério da sociedade

Não deve haver leis que
protejam apenas as mulheres

da violência de gênero, mas leis
de violência doméstica que

protejam igualmente homens e
mulheres.

Há mulheres que se aproveitam
das leis contra a violência de

gênero para lançar falsas
acusações contra os homens

Espanha Chile México Brasil

O Brasil é o país com
a menor
porcentagem de
jovens que negam a
existência da
violência de gênero.



RELAÇÕES AFETIVO-SEXUAIS
RESULTADOS



Porcentagem dos jovens que concordam (pouco ou totalmente) com as seguintes 
afirmações sobre as RELAÇÕES AFETIVO-SEXUAIS

É mais apropriado 
que os homens 
tomem a iniciativa 
sexual 

Em uma relação 
sexual, quando as 
mulheres dizem não, 
às vezes pode ser 
interpretado como 
um sim 

Nos relacionamentos, 
é normal que o 
homem controle a 
mulher 

29% 26% 19%



É normal antepor o 
prazer sexual do 
homem às 
preferências e 
necessidades da 
mulher

As mulheres precisam 
mais do que os 
homens de um(a) 
parceiro(a) para se 
sentirem 
realizadas(os) 

A pornografia oferece 
uma imagem 
distorcida das 
relações sexuais

20% 42% 84%

Porcentagem dos jovens que concordam (pouco ou totalmente) com as seguintes 
afirmações sobre as RELAÇÕES AFETIVO-SEXUAIS



garotos pensam que é normal 
que o homem controle a 
mulher nos relacionamentos, 
em comparação com 13% das 
garotas.

1 em cada 4



Indique quanto você concorda ou discorda das 
seguintes afirmações sobre as relações afetivo-

sexuais
Dados em % de concorda pouco + concorda 
totalmente

37

48

20

36

É mais apropriado que os homens tomem a
iniciativa sexual

A mulher precisa mais que os homens de
parceiro(a) para se sentir realizada

Homem Mulher

Com uma diferença acentuada, eles
pensam, em maior proporção do que
elas, que as mulheres precisam de um(a)
parceiro(a) mais do que os homens para
se sentirem realizadas(os).

37% dos garotos pensam que é
mais apropriado que os homens
tomem a iniciativa sexual, em
comparação com 20% das garotas.



Indique quanto você concorda ou discorda das 
seguintes afirmações sobre as relações afetivo-

sexuais
Dados comparativos por país (% concorda pouco + concorda totalmente)

20%
26%

75%

17%
25%

79%

16% 18%

64%

29%

42%

84%

É normal colocar o prazer sexual do
homem à frente das preferências e

necessidades da mulher

A mulher precisa mais que os
homens de parceiro(a) para se

sentir realizada

Pornografia dá uma imagem
distorcida das relações sexuais

Espanha Chile México Brasil

As e os jovens brasileiros têm
uma visão mais conservadora
das relações que os demais
países.

Também se destacam por serem
os que indicam em maior
proporção que a pornografia
oferece uma imagem distorcida
das relações sexuais.



Ficha técnica

ÂMBITO: 

Brasil

DATA DE REALIZAÇÃO:

07/02/2022 a 11/02/2022

TAMANHO DA AMOSTRA:

400 entrevistas

ERRO AMOSTRAL:

±4,9% (95% de confiança)

UNIVERSO:

População residente 

de 15 anos a 29 anos

PROCEDIMENTO:

Entrevista on-line



Ficha técnica

ÂMBITO: 

Espanha

DATA DE REALIZAÇÃO:

07/02/2022 a 11/02/2022

TAMANHO DA AMOSTRA:

400 entrevistas

ERRO AMOSTRAL:

±4,9% (95% de confiança)

UNIVERSO:

População residente 

de 15 anos a 29 anos

PROCEDIMENTO:

Entrevista on-line



Ficha técnica

ÂMBITO: 

Chile

DATA DE REALIZAÇÃO:

07/02/2022 a 11/02/2022

TAMANHO DA AMOSTRA:

392 entrevistas

ERRO AMOSTRAL:

±4,9% (95% de confiança)

UNIVERSO:

População residente 

de 15 anos a 29 anos

PROCEDIMENTO:

Entrevista on-line



Ficha técnica

ÂMBITO: 

México

DATA DE REALIZAÇÃO:

07/02/2022 a 11/02/2022

TAMANHO DA AMOSTRA:

400 entrevistas

ERRO AMOSTRAL:

±4,9% (95% de confiança)

UNIVERSO:

População residente 

de 15 anos a 29 anos

PROCEDIMENTO:

Entrevista on-line



Comunicação Fundação SM:
ana.maria.perez@fundacion-sm.com 

Ana María Pérez: (+34) 600 906 574

Contato

www.observatoriodelajuventud.orgComunicação SM Espanha:
comunicacionsm@grupo-sm.com

Goretti Redondo: (+34) 914226766

Carmen Palomino: (+34) 914226209
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