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1 RESUMO 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar o sexismo ambivalente em universitários, 

por meio da manifestação do sexismo hostil e sexismo benevolente, assim como 

conhecer em que medida suas pontuações são diferentes em função do gênero, 

religião e idade. A pesquisa é descritiva, correlacional e quantitativa. Teve como 

amostra 271 estudantes de diferentes cursos de graduação de uma universidade 

particular do estado de São Paulo, que responderam ao Inventário de Sexismo 

Ambivalente adaptado para o Brasil por Formiga (2002) e um questionário 

sociodemográfico. A coleta de dados aconteceu em junho de 2017 após aprovação 

do projeto pelo Comitê de Ética da Universidade e autorização do responsável pela 

instituição. Os dados obtidos indicaram um índice baixo de sexismo em alunos 

universitários, com diferença significativa por gênero, sendo este índice 

significativamente maior nos alunos do que nas alunas e também com diferença por 

religião, em que os que se declararam católicos e os evangélicos apresentaram 

índices maiores e significativamente diferentes dos indivíduos que disseram não 

possuir religião alguma, cuja pontuação se mostrou a menor de todos os grupos 

religiosos analisados. Não foi identificada correlação entre idade e o nível de 

sexismo. Os dados obtidos, embora promissores por ser baixo o índice de sexismo, 

ainda denota um cenário que pode ser reflexo da moral paternalista, notadamente 

dominada pelos valores patriarcais e principalmente pelo dogma da inata 

inferioridade das mulheres, que a igreja enfatiza, requerendo uma constante reflexão 

da sociedade sobre este assunto. 

Palavras chave: gênero, sexismo, universitários e Inventário de Sexismo 

Ambivalente. 

 

2 INTRODUÇÃO 

A busca por igualdade de direitos das mulheres é tão antiga quanto sua luta 

pela participação democrática e inserção no mercado de trabalho. Em 1932, no 

Brasil, por exemplo, em meio a Era Vargas, os grupos feministas conseguiram 

abarcar o direito das mulheres ao voto e, um ano depois, a regulamentação e 

reconhecimento do trabalho feito por elas (Marques, 2016). A colocação da mulher 

nesse contexto, entretanto, se deu muito mais sob argumentos político-econômicos 



 

 

do que sociais. A partir da década de 60, os questionamentos à condição feminina e 

seu papel na sociedade passam a ser levantados em debates. Temas como 

violência doméstica e direito à saúde se tornam pautas debatidas e solicitadas por 

movimentos feministas. Assim, uma nova categoria política começa a surgir, 

reivindicando a ideia de que toda mulher merece ter seus direitos respeitados 

independente de idade, classe social, etnia, religião e grau de escolaridade (Gomes 

et al., 2007). 

Ferreira (2004) explica que a vida em sociedade leva indivíduos a se defrontar 

com manifestações de preconceito de diversos tipos e que podem “gerar sofrimento 

físico e psíquico, assim como graves consequências sociais e econômicas” (p.119).  

 O problema do preconceito precisa ser considerado e estudado devido ao seu 

impacto irrecuperável, individual e social, e os danos sofridos nos diversos grupos 

sociais, sobretudo, os grupos considerados minoritários, como negros, 

homossexuais, mulheres, idosos, entre outros (Formiga, 2011a). Dentro dos grupos 

minoritários, o preconceito frente às mulheres pode ser ainda pior, pois há a ideia de 

que não é direcionado a elas a atribuição destes preconceitos, devido à expressiva 

cordialidade em relação a elas e aos seus atributos de feminilidade valorizados na 

dinâmica cultural (Formiga et al., 2004, citados por Formiga, 2011a). Estes atributos 

acabam por estereotipar as mulheres como uma categoria satisfeita com o espaço 

social que possuem, rotulando-as como sensíveis, maternas e emotivas (Formiga & 

Camino, 2001, citados por Formiga, 2011a).  

Para que se compreenda as práticas atuais de uma sociedade, é necessário 

olhar para seu passado e analisar suas construções históricas, considerando o 

contexto envolvido nesse processo. A separação entre público e privado na 

sociedade direcionou ao homem e à mulher papéis predeterminados, onde “coube 

ao homem o controle das instituições econômicas, legais e políticas e à mulher o 

cuidado da casa e dos filhos e a satisfação da sexualidade do marido” (Méndez, 

1995, Zurutuza, 1993, citados por Ferreira, 2004, p.120), criando em torno do 

homem um poder estrutural que lhe deu supremacia validada.  

O sexismo é um tipo de preconceito, que segundo Lips (1993, citado por 

Ferreira, 2004) compreende concepções negativas dirigidas às mulheres, explicado 

unicamente pela condição de gênero. 



 

 

Para compreender melhor o nível de discriminação que a mulher sofre na 

dinâmica social, Glick e FIiske (1998, citados por Formiga, 2011a) criaram uma 

escala qualificada para avaliar o sexismo, levando em consideração que o sexismo 

se expressa de forma ambivalente, sendo entendido como diversos estereótipos que 

são agrupados com o objetivo de justificar uma função social pré-definida para 

determinado grupo social.  

Glick e Fiske (1996, citados por Ferreira, 2004) quando se referem ao 

sexismo ambivalente, o desmembra como sexismo hostil e sexismo benevolente. O 

primeiro trata-se de grande antipatia contra a mulher e o segundo ocorre por meio 

de sentimentos e condutas positivas em relação a mulher, mas que denotam a 

indicação de necessidade de subserviência desta ao homem. No que diz respeito ao 

componente de diferenciação de gênero, o que caracteriza o sexismo hostil é a 

noção de que somente o homem tem potencialidades e competências, sendo que o 

que descreve o sexismo benevolente é a ideia de que as capacidades das mulheres 

são somente complementares às dos homens. No que concerne à 

heterossexualidade, o tipo de sexismo hostil caracteriza a mulher como objeto 

sexual pelo qual o homem sente desejo, sendo que o tipo benevolente configura-se 

na crença de que a mulher “deve ter sempre um companheiro para ser 

completamente feliz” (Formiga et al., 2002)” (p. 12). 

Para compreender a discriminação que a mulher sofre na dinâmica social, 

sendo considerada como grupo “minoritário”, temos que entender quais são as 

opiniões e pensamentos que as pessoas têm sobre seu papel na sociedade atual. 

“O sexismo ambivalente é compreendido como um conjunto de estereótipos sobre a 

avaliação cognitiva, afetiva e atitudinal acerca do papel apropriado na sociedade 

dirigida aos indivíduos de acordo com o sexo“ (Formiga, 2011b, p. 193). Sobre a 

ambivalência do sexismo, esclarece-se que não é só por ser indireto, “mas também, 

por acarretar emoções negativas e positivas, as quais de dupla valência afetiva” 

(Formiga, 2011b, p. 193). 

Sexismo benevolente parte do pensamento de que homens e mulheres 

devem ser tratados de formas diferentes; aqui a mulher é tratada de forma “positiva”, 

porém a figura feminina é vista como frágil, necessitando de atenção, proteção e 

provisão por parte dos homens (Pettigrew & Meertens, 1995, citados por Formiga, 



 

 

2011b). 

Os sexismos hostis e benevolentes têm que ser inibidos, pois promovem 

violência contra as mulheres além de prejudicar suas relações interpessoais, 

geralmente causadas por formas de discriminação camuflada (Formiga, 2011a). 

Lambaz (2015) fez referência aos direitos da mulher na antiguidade, sob a 

perspectiva do Direito, que diz que a mulher sempre teve sua reputação reduzida, 

não era livre e não tinha direitos, bem como para todos os atos de sua vida, até 

mesmo religiosa, a mulher precisava de um chefe. Nesse sentido, a lei de Manu 

(aproximadamente 1500 a.C.), que foi a primeira organização da sociedade sob 

motivação política e religiosa dizia: „‟A mulher durante a sua infância depende de seu 

pai; durante a mocidade, de seu marido; morrendo o marido, de seus filhos; se não 

tem filhos, dos parentes próximos de seu marido; porque a mulher nunca deve 

governar-se à sua vontade‟‟. 

Outro ponto a ser considerado em termos de como a mulher é vista sob a 

sociedade, culturalmente, é a religião. A religião é e tem servido como base para 

refletirmos acerca de certas problemáticas que a envolve. Como é o caso da Bíblia, 

livro utilizado por algumas religiões predominantes no Brasil, como o cristianismo e a 

religião evangélica. Essas e outras religiões baseiam seus princípios e práticas 

através do livro, qual tem passagens que podem exemplificar o fato da mulher ainda 

ser vista como ser inferior ou alvo de submissão. 

Belo et al. (2005) declaram que os valores e os conteúdos atribuídos às 

diferenças entre os gêneros variam de acordo com a cultura apesar de essa 

diferença estruturar as sociedades universalmente. Tal aspecto os instiga a 

compreender as concepções estereotipadas e do preconceito com relação ao 

gênero feminino em cada cultura. Os autores concluíram em seu estudo que não há 

diferença estatística entre homens e mulheres no sexismo benevolente. Entretanto, 

os homens apresentaram maior média de sexismo hostil do que as mulheres. 

Levando em consideração que o sexismo ainda é um problema não só de 

saúde pública, mas também uma dificuldade que afeta todas as esferas sociais, este 

trabalho tem o objetivo de avaliar o sexismo ambivalente em universitários, levando 

em consideração as dificuldades das mulheres em seu reconhecimento na 

comunidade científica.  



 

 

3 OBJETIVOS 

O objetivo geral deste projeto foi avaliar o índice de sexismo ambivalente em 

universitários e comparar este índice por gênero, por religião e por idade.  

 

4 METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa e descritiva-correlacional, pois teve 

como objetivo registrar, analisar e descrever com a precisão possível o 

estabelecimento de relações entre as variáveis e suas características (Gil, 2002).  

 

5 DESENVOLVIMENTO 

Participaram do estudo 271 alunos da referida instituição, sendo 153 (56,5%) 

do gênero feminino, 114 (42,1%) do gênero masculino e 4 (1,5%) de outro gênero. 

Utilizou-se como instrumento o Inventário de Sexismo Ambivalente (ISA) 

desenvolvido por Glick e Fiske (1996), adaptado por Formiga, Gouveia e Santos 

(2002; Formiga, 2005) para o Brasil. Trata-se um instrumento constituído por 22 

itens em que o indivíduo tem de assinalar apenas uma opção numa escala de tipo 

Likert de 5 pontos (1-discordo totalmente, 2-discordo, 3-nem discordo, nem 

concordo, 4-concordo, e 5-concordo totalmente). Os 22 itens deste inventário 

avaliam as atitudes e os estereótipos assumidos em relação às mulheres das duas 

dimensões do sexismo, onde 11 referem-se à dimensão benévola e 11 à dimensão 

hostil do sexismo. Além do ISA, os participantes responderam a um questionário 

com dados sociodemográficos.  

Após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética da Universidade1, a coleta de 

dados ocorreu em junho de 2017 em um ambiente de livre circulação dos estudantes 

nas dependências da universidade. Os participantes foram abordados e convidados 

a participar desta pesquisa. Os que aceitaram, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e responderam individualmente aos 

instrumentos. 

A frequência, porcentagem, média e o desvio padrão foram utilizados para 

descrever os resultados. Foram utilizadas a correlação linear de Pearson, a Anova 

fator único (seguida do teste de Tukey) e Teste t de Student para responder aos 

                                            
1
 CAAE número 68821817.1.0000.0089, parecer número 2.093.265 de 31 de Maio de 2017. 



 

 

objetivos. O nível de significância adotado foi o de 0,05,e os dados foram analisados 

com o uso do SPSS (Statistical Package for Social Science), versão 21.0. 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na análise dos resultados, a pontuação total de sexismo hostil e benevolente 

poderia variar entre 11 a 55 pontos, sendo o ponto médio de 33. Em nossa amostra 

a pontuação média de sexismo hostil foi 24,6 (DP=8,5) e a pontuação do sexismo 

benevolente foi 24,4 (DP=7,4), ambas abaixo do ponto médio, indicando baixa 

expressividade do sexismo ambivalente no ambiente universitário. Este resultado foi 

divergente do que se encontrou no estudo de Belo et al. (2005), em que os 

participantes tinham uma tendência para alto sexismo, uma vez que a média de 

sexismo benevolente foi 38,1 (DP=7,53) e o sexismo hostil foi 34,6 (DP=6,58).  

Observando a Tabela 1, na relação entre os gêneros, os homens 

apresentaram um índice significativamente maior, tanto do sexismo hostil quanto do 

benevolente, em comparação com as mulheres. Os resultados obtidos foram 

semelhantes aos obtidos em Formiga et al. (2002) no que diz respeito ao sexismo 

hostil, mas foi diferente quanto ao sexismo benevolente, em que as mulheres 

apresentaram pontuação significativamente maior que os homens.  

 

Tabela 1 

Média, desvio padrão e teste t da pontuação de sexismo hostil e benevolente por 

gênero 

Sexismo  Gênero N M DP t p 

Hostil 
Feminino 153 23,0 8,7 

-3,841 <0,001 
Masculino 114 26,9 7,8 

Benevolente 
Feminino 153 23,0 7,0 

-3,520 0,001 
Masculino 114 26,2 7,7 

 

A média de idade dos estudantes da amostra foi de 21,8 (DP= 2,9), com 

mínimo de 18 e máximo de 40 anos e não foi observada correlação linear 

significativa entre este fator e o nível de sexismo hostil [r(269) = 0,002; p = 0,979] e 

nem benevolente [r(269) =0,024; p=0,690], ou seja, a idade do participante não está 



 

 

relacionada com o nível de sexismo deste. Não se identificou na literatura pesquisas 

que contemplassem a variável idade e sua relação com o nível de sexismo do 

indivíduo.  

 

Tabela 2 

Média, desvio padrão e Anova da pontuação do sexismo hostil e benevolente com 

relação a religião do participante 

Sexismo Religião N Média DP F p 

Hostil Católica (o) 88 26,3 8,0 

5,975 0,001 
Sem Religião 87 22,0 7,8 

Evangélica (o) 28 28,3 8,9 

Outras (os) 68 24,3 9,0 

Benevolente Católica (o) 88 25,0 6,4 

8,321 <0,001 
Sem Religião 87 21,6 7,3 

Evangélica (o) 28 28,8 8,3 

Outras (os) 68 25,1 7,5 

 

 No comparativo segundo a religião, observado na Tabela 2, a pontuação dos 

que se declararam evangélicos foi a maior dos grupos analisados, seguida de perto 

pelos católicos. O Teste de Tukey mostrou uma diferença estatisticamente 

significativa do índice de sexismo, tanto benevolente quanto hostil, desses grupos 

quando comparado com quem declarou não possuir religião, cuja pontuação se 

mostrou a menor de todas analisadas. Este resultado concorda com o apontado por 

Belo et al.(2005) que ao destacar o fator religião evidenciou uma pontuação média 

de sexismo hostil de 34,5 (DP=7,1) dos que se declararam evangélicos e de 34,1 

(DP=6,59) dos que se consideravam católicos, índice superior aos demais grupos 

religiosos analisados, tal como no sexismo benevolente, onde o grupo evangélico 

obteve média de 41 (DP=7,4) e o católico de 39,6 (DP=6,59). 

 

 



 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O sexismo da sociedade contemporânea é consequência de uma construção 

histórica baseada no patriarcado, que resume o conceito de autoridade masculina 

sobre as mulheres. Como exposto por Méndez (1995) e Zurutuza (1993) ambos 

citados por Ferreira (2004), criou-se em torno do homem um poder estrutural que lhe 

deu supremacia validada. Na medida em que as mulheres cumprem seus papéis 

sociais pré-estabelecidos pelo patriarcado, a elas é direcionado uma forma de 

tratamento diferenciado, atitudes por muitas vezes consideradas “positivas”. Assim o 

sexismo benevolente aparece de forma camuflada, onde a própria mulher não 

percebe essa forma de discriminação, sendo caracterizada como frágil e dependente 

da atenção masculina, além de que o sexismo benevolente acaba por legitimar a 

prevalência do sexismo hostil na sociedade.  

A diferença significativa de pontuação obtida entre homens e mulheres no 

que diz respeito ao nível de sexismo evidencia a separação entre eles na sociedade. 

Fischer & Marques (2001, citados por Mesquita Filho et al., 2011) falam sobre a 

assimetria social que gera polos de opressores e oprimidos e atinge mulheres de 

diferentes partes do mundo não diferenciando suas etnias ou classes sociais. 

A religiosidade mostrou-se um fator influenciador na pontuação de sexismo 

do indivíduo, o que corrobora a concepção de religião como uma instituição que 

mantém relações com o poder político, contribuindo para a preservação da ordem 

social entre o que é relativo e legitimado como arbitrário (Bourdieu, 2004, citado por 

Knoblauch, 2017), incluindo a naturalização da diferença entre homens e mulheres. 

A socialização de gênero ocorre inicialmente na família, de forma pouco perceptível 

e, muitas vezes, em situações informais e não intencionadas. Porém, além do seio 

familiar, a escola, a religião e a mídia funcionam como veículos e legitimadores 

dessas disposições. A família, igreja e escola são as principais instituições de 

reprodução das estruturas que mantém a dominação masculina. É na família que se 

apresenta, por exemplo, a divisão sexual do trabalho baseada em definições de forte 

e fraco (Bourdieu, 2007, citado por Knoblauch, 2017). Como complemento, a igreja, 

por sua vez, acrescenta uma “moral familiarista, dominada pelos valores patriarcais 

e pelo dogma da inata inferioridade das mulheres” (Bordieu, 2007, p. 103, citado por 

Knoblauch, 2017). 



 

 

Não houve evidências estatísticas que pudessem verificar a associação entre 

idade e a presença de sexismo ambivalente. A média de idade da amostra de 

participantes do presente estudo foi baixa, o que pontua a necessidade de produção 

de novas pesquisas que considerem essa variável em um nível de amplitude maior a 

fim de se tornar possível o estabelecimento de um retrato mais fidedigno dessa 

relação.  

Conclui-se que o sexismo em ambas as dimensões, dada as devidas 

ponderações conforme a variável de comparação, apesar da baixa expressividade, 

mostrou-se presente no ambiente universitário. Pontua-se que a ambivalência não 

apenas gera sofrimento às mulheres como também, conforme Serrão & Formiga 

(2013), legitima mecanismos de manutenção de uma desigualdade de gênero na 

sociedade como um todo. 

 

8 FONTES CONSULTADAS 

Belo, R. P., Gouveia, V. V., Raymundo, J. S., & Marques, C. M. C. (2005). 

Correlatos Valorativos do Sexismo Ambivalente. Psicologia: Reflexão e Crítica, 

vol. 18 (nº 1, pp. 7-15), Porto Alegre. Recuperado em 17 abril, 2017, de 

https://dx.doi.org/10.1590/S0102-79722005000100003. 

Ferreira, M. C. (2004). Sexismo Hostil e Benevolente: Inter-relações e Diferenças 

de Gênero. Temas em Psicologia, vol. 12 (nº 2, pp. 119-126), Ribeirão Preto. 

Recuperado em 12 abril, 2017, de 

achohttp://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

389X2004000200004&lng=pt&tlng=pt  

Formiga, S. N. (2011a). Inventário do Sexismo Ambivalente: Um Estudo a Partir da 

Modelagem de Equação Estrutural. Revista de Psicologia, vol. 2 (nº 1, pp. 104-

116), Fortaleza. Recuperado em 17 abril, 2017, de 

http://200.129.29.202/index.php/psicologiaufc/article/view/79/78 

Formiga, N. S. (2011b). Inventário do Sexismo Ambivalente em Brasileiros: sua 

Acurácia Estrutural. Salud & Sociedad, vol. 2 (nº 2, pp 192-201), Paraíba. 

Recuperado em 17 abril, 2017, de 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3899600.pdf  

Formiga, N. S., Golveia, V. V., & Santos, M. N. dos. (2002). Inventário de sexismo 

https://dx.doi.org/10.1590/S0102-79722005000100003
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-389X2004000200004&lng=pt&tlng=pt
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-389X2004000200004&lng=pt&tlng=pt


 

 

ambivalente: sua adaptação e relação com o gênero. Psicologia em Estudo, 

7(1), 103-111. Gil, A. C. (2002), Como elaborar projetos de pesquisa (4° ed.). 

São Paulo: Editora Atlas S.A. 

Recuperado em 26 de agosto de 2017, de https://dx.doi.org/10.1590/S1413-

73722002000100013 

Gil, A. C. (2002), Como elaborar projetos de pesquisa (4° ed.). São Paulo: Editora 

Atlas S.A. 

Gomes, N. P., Diniz, N. M. F., Araújo, A. J. S., & Coelho, T. M. F. (2007). 

Compreendendo a Violência Doméstica a partir das Categorias Gênero e 

Geração. Acta Paulista de Enfermagem, vol. 20 (nº 4, pp. 504-508), São Paulo. 

Recuperado em 17 abril, 2017, de https://dx.doi.org/10.1590/S0103-

21002007000400020  

Knoblauch, A. (2017). Religião, formação docente e socialização de gênero. 

Educação e Pesquisa, https://dx.doi.org/10.1590/s1517-9702201707163363 

Lambaz, M. R (2015). A violência contra a mulher no mundo contemporâneo: um 

estudo sobre a evolução das medidas protetivas no Brasil. Recuperado em 22 

de julho, 2017 de 

http://www.riobrancofac.edu.br/site/Contents/PDF/Simposios/Violencia_Contra_

a_Mulher_Marcella.pdf  

Marques, T. C. N. (2016). A Regulação do Trabalho Feminino em um Sistema 

Político Masculino, Brasil: 1932-1943. Estudos Históricos, vol. 9 (n° 59, pp. 667-

686), Rio de Janeiro. Recuperado em 17 abril, 2017, de 

https://dx.doi.org/10.1590/s2178-14942016000300006  

 Mesquita Filho, M.M., Eufrásio, C., Batista, A.M. (2011). Estereótipos de gênero e 

sexismo ambivalente em adolescentes masculinos de 12 a 16 anos. Saúde 

Soc. v.20, (n.3, p.554-567), São Paulo. 

Recuperado em 26 de agosto, 2017, de 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

12902011000300003  

Serrão, C. & Formiga, N. S. (2013). Análise Estrutural do Inventário Sexismo 

Ambivalente em Estudantes Portugueses no Ensino Superior. Revista 

Psicologia, vol. 16 (n° 24), Portugal. Disponibilizado pelo autor. 

https://dx.doi.org/10.1590/S1413-73722002000100013
https://dx.doi.org/10.1590/S1413-73722002000100013
https://dx.doi.org/10.1590/S0103-21002007000400020
https://dx.doi.org/10.1590/S0103-21002007000400020
http://www.riobrancofac.edu.br/site/Contents/PDF/Simposios/Violencia_Contra_a_Mulher_Marcella.pdf
http://www.riobrancofac.edu.br/site/Contents/PDF/Simposios/Violencia_Contra_a_Mulher_Marcella.pdf
https://dx.doi.org/10.1590/s2178-14942016000300006

