
Cidades, raça e eleições: uma 
análise da representação negra 

no contexto brasileiro

1

uma analise da representacao 
negra no contexto brasileiro

CIDADES, RACA
E ELEICOES

CIDADES, RACA
E ELEICOES

Nota Técnica N. 1



ESCOLA DE 
DIREITO 
DE SÃO PAULO

NÚCLEO LABDADOS

Realização

Parceria



Cidades, raça e eleições: uma 
análise da representação negra 

no contexto brasileiro

3

uma analise da representacao 
negra no contexto brasileiro

CIDADES, RACA
E ELEICOES

CIDADES, RACA
E ELEICOES

Nota Técnica N. 1

Autores
Luciana de Oliveira Ramos
Ezequiel Fajreldines Santos

Ivan Osmo Mardegan
Jessica Tavares Cerqueira

Juliana Fabbron Marin Marin
Luã Ferreira

Nathalia Dutra
Regina Trindade Lopes

Coordenação
Luciana de Oliveira Ramos

Thiago Amparo

Parceiros
Coalizão Negra por Direitos

Laboratório de Dados e Pesquisa 
Empírica em Direito da FGV Direito 

SP (LabDados)

Projeto gráfico
José Henrique Coutinho Pinheiro



Cidades, raça e eleições: uma 
análise da representação negra 

no contexto brasileiro

4

SumarioSumario
  Apresentação  ...................................................................................... 5

1.  Representação política por raça e gênero nas eleições

  de 2020  ..................................................................................................11

2. Presença negra nas Câmaras Municipais: um retrato do

  Brasil  .....................................................................................................18

2.1. Onde estão (e não estão) as vereadoras e vereadores 

negros eleitos em 2020? ................................................................................... 19

2.2. A porcentagem das pessoas negras eleitas reflete

 a porcentagem populacional deste grupo em cada um 

dos municípios brasileiros?  .......................................................................... 25

2.3. Quais são os municípios que não têm sequer 

uma vereadora ou um vereador negro? .............................................29

3. Análise dos Resultados  ....................................................................34

4. Nota Metodológica  ..................................................................................44

	 	 Referências	Bibliográficas	  ..............................................................48



Cidades, raça e eleições: uma 
análise da representação negra 

no contexto brasileiro

5

SumarioSumario Apresentação

Esse estudo tem por objetivo apresentar um retrato dos 
representantes negros e negras que venceram as eleições de 2020 para o 
cargo de vereador e como estão distribuídos no território brasileiro. Há uma 
maior concentração de pessoas pretas e pardas eleitas em determinadas 
cidades1 ou regiões do país? Quais e quantas são as câmaras municipais 
em que não há sequer um vereador negro ou uma vereadora negra? A 
quantidade de pessoas negras eleitas nas câmaras municipais brasileiras 
é proporcional à quantidade de pessoas negras que vivem em cada 
município? 

Antes de tudo, vale ressaltar que pessoas negras, conforme 
classificação criada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), são o conjunto de pessoas que se autodeclaram pardas e pretas. 
Assim, segundo os dados oficiais, a categoria “negro” é a soma de pessoas 
“pardas” e “pretas”. Para exemplificar: quando se analisa a proporção de 
mulheres negras eleitas, soma-se a proporção de mulheres pardas eleitas 
e a de mulheres pretas eleitas. O mesmo se dá com relação aos homens.

Os questionamentos apresentados acima refletem uma preocupação 
com o déficit de representatividade de pessoas pretas e pardas nos espaços 
institucionais da política brasileira. Atualmente, as pessoas negras ocupam 
25% dos assentos na Câmara dos Deputados, apesar de comporem cerca 

1 Um estudo do Data_labe e Alma Preta analisou os dados das eleições de 2016 para saber quais municípios têm uma 
representação de políticos negros eleitos proporcional ao número de moradores negros em cada município. Disponível 
em: <https://datalabe.org/existe-uma-wakanda-da-politica-brasileira/amp/>. Último acesso em 18 nov. 2021.

Apresentacao
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de 50,7% da população brasileira2. Em comparação aos homens, mulheres 
ocupam apenas 15% das cadeiras na Câmara federal. Das 77 deputadas 
federais eleitas em 2018, apenas 17% são mulheres negras3. 

Esse diagnóstico não é novo, posto que é fruto de um processo 
histórico de exclusão sistemática de pessoas negras dos mais variados 
espaços da vida pública, particularmente dos postos de poder e de 
tomada de decisão política. O déficit de representação racial4, embora 
seja amplamente conhecido, tem recebido pouca atenção do campo 
acadêmico. Embora escassos, os estudos existentes são imprescindíveis 
à compreensão de como o debate racial tem se desenvolvido dentro dos 
partidos políticos (SOARES, 2009; SOTERO, 2015), de como se dá a relação 
entre os movimentos negros, partidos e o Estado (NÉRIS, 2018; RIOS, 2014; 
SANTOS, 2001), e ainda, sobre a representação negra em espaços de 
poder político institucional, seja no Legislativo, seja no Poder Executivo 
(CAMPOS, MACHADO, 2020; RODRIGUES, 2020). Esta Nota Técnica dialoga 
particularmente com os estudos sobre a representação de pessoas negras 
nas casas legislativas.  

As desigualdades de raça na política institucional configuram uma 
das dimensões mais profundas da crise democrática em que vivemos. A 
baixa representatividade de pessoas negras eleitas nas casas legislativas 
do país dificulta a representação dos interesses, das lutas, das demandas 
e das vivências da população preta e parda na formulação de leis e 

2 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo demográfico 2010: características gerais da população, 
religião e pessoas com deficiência. Disponível em <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/

biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=794>. Último acesso em 18 nov. 2021. Ver 
também: esta informação também pode ser verificada a partir da base de da-

dos mencionada nas Nota Metodológica da presente Nota Técnica.

3 De acordo com dados do TSE, sistematizados pelo site Gênero e 
Número na matéria “Câmara dos Deputados terá menos homens 

brancos e mais mulheres brancas, negras e 1ª indígena em 
2019”, 8 out. 2018, disponível em: <https://www.generonu-

mero.media/camara-dos-deputados-tera-mais-mulheres-
-brancas-negras-e-indigena-e-menos-homens-brancos-

-em-2019/>. Último acesso em: 14 nov. 2021.
4 No presente estudo, nos limitamos à análise da 

representação descritiva, ou seja, representação 
numérica (em oposição à representação subs-

tantiva). O termo “representação negra” será 
utilizado como sinônimo de presença da popu-
lação negra na política brasileira.    
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políticas públicas, mitigando, assim, a conquista de direitos. Para enfrentar 
esse problema, os movimentos negros têm exercido papel fundamental na 
busca pela ampliação da representatividade negra nos espaços de poder, 
mas os obstáculos são tão enraizados quanto o próprio racismo estrutural5, 
o qual permeia as relações sociais, políticas, econômicas e jurídicas na 
sociedade brasileira. O racismo estrutural está presente também nas 
regras, formais e informais, do sistema político-eleitoral brasileiro, que 
fomenta a manutenção no poder dos grupos hegemônicos. Um exemplo 
é a distribuição dos recursos de campanha majoritariamente destinada 
a homens brancos (RAMOS et. al, 2020), o que acaba por perpetuar as 
desigualdades de raça, gênero e classe social. 

Uma tentativa de minimizar os obstáculos à inserção de pessoas 
negras nas casas legislativas aconteceu em 2020, motivada pela 
consulta nº. 0600306-47.2019.6.00.00006 ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
formulada pela deputada federal Benedita da Silva. A consulta questionou 
a possibilidade de (i) garantir às candidatas negras percentual dos 
recursos financeiros e do tempo em rádio e TV destinados às candidaturas 
femininas no montante de 50%, dada a distribuição demográfica 
brasileira; (ii) o estabelecimento de reserva de candidaturas de cada 
partido a pessoas negras, nos termos da cota de gênero prevista na Lei 
nº 9.504/1997; (iii) determinar o custeio proporcional das campanhas dos 
candidatos negros, destinando-se a estes no mínimo 30% do total do FEFC 
e; (iv) assegurar tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na 
televisão proporcional às candidaturas de pessoas negras, respeitando-
se o mínimo de 30%.

O TSE analisou os quesitos formulados pela deputada e decidiu, em 
25 de agosto de 2020, que a distribuição dos recursos do Fundo Especial 
de Financiamento de Campanha (conhecido como Fundo Eleitoral) 
e a alocação do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na 
5 O racismo estrutural, segundo Silvio de Almeida, é uma decorrência da própria estrutura da sociedade, que normaliza 
padrões e regras baseadas em princípios discriminatórios de raça. Nas palavras do autor, “o racismo, como processo 
histórico e político, cria as condições sociais para que, direta ou indiretamente, grupos racialmente identificados sejam 
discriminados de forma sistemática” (ALMEIDA, 2020, p. 51).
6 A íntegra da Consulta pode ser encontrada em: <https://www.jusbrasil.com.br/processos/261193736/processo-n-
-0600306-4720196000000-do-tse>. Último acesso em 18 nov. 2021.
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televisão devem ser proporcionais ao total de candidaturas negras que o 
partido apresentar para a disputa eleitoral7. Essa decisão passou a valer 
nas eleições municipais do mesmo ano, por determinação do Supremo 
Tribunal Federal (STF)8.

A introdução dessas novas regras chamou a atenção dos formadores 
de opinião e veículos de imprensa, que enfatizaram mudanças na 
autodeclaração de raça/cor/etnia dos candidatos e candidatas em 
20209. Ao examinar a quantidade de candidatas e candidatos que 
declararam ao TSE cor diferente daquela registrada em 2016, as notícias 
destacaram o percentual de pessoas que se declaravam brancas e 
passaram a se declarar pretas ou pardas, relacionando essas mudanças 
à obrigatoriedade da distribuição de verbas de campanha proporcional 
à quantidade de candidaturas negras10. A análise dessas informações, no 
entanto, deve ser feita com muita cautela, pois os dados eleitorais sobre 
raça/cor/etnia não necessariamente são declarados pelos próprios 
candidatos, mas por funcionários dos partidos políticos, por exemplo, e 
podem conter impropriedades. 

Além disso, as mudanças na autodeclaração são reflexo de um 
7 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. “Divisão do Fundo Eleitoral e do tempo de TV deve ser proporcional ao total de 
candidatos negros, decide TSE”. 25 ago 2020. Disponível em <https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Agosto/
tse-distribuicao-fefc-candidatos-negros?SearchableText=0600306-47.2019.6.00.000)>.  Último acesso em 11 nov. 2021. 

8 Conforme decisão do ministro Ricardo Lewandowski, na Ação de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) 738, que foi proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, a 

fim de seu “seja reconhecida a imediata aplicação dos efeitos do julgamento” do 
TSE na Consulta formulada pela deputada federal Benedita da Silva. A íntegra 

da decisão do STF está disponível aqui: <https://www.conjur.com.br/
dl/lewa-verbas-candidatos-negros-2020.pdf>. Último acesso em: 02 

dez. 2021.
9 Cf. notícias disponíveis em: <https://tab.uol.com.br/

noticias/redacao/2020/10/28/o-que-e-a-afroconveniencia-
e-por-que-ela-e-tao-discutida-nas-eleicoes.htm>, 

<https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2020/
eleicao-em-numeros/noticia/2020/09/25/mais-

de-25-mil-candidatos-mudam-raca-declarada-
nesta-eleicao-40percent-passam-de-brancos-

para-negros.ghtml>,  <https://www1.folha.uol.
com.br/poder/2020/09/chegam-a-42-mil-os-
candidatos-que-mudaram-declaracao-de-cor-
para-eleicao-deste-ano.shtml>.
10 Cf. notícia disponível em: <https://
www1.folha.uol.com.br/poder/2020/09/
ao-menos-21-mil-candidatos-mudaram-
declaracao-de-cor-para-eleicao-de-2020.
shtml?origin=folha>.
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fenômeno muito mais amplo, que conjuga uma série de fatores: a 
disseminação de ações de combate ao racismo, as incidências do 
movimento negro, a implantação de cotas raciais nas universidades 
públicas, a adoção de cotas em concursos públicos, a pressão social para 
ampliar a representação de pessoas negras na política formal. Todas 
essas ações fomentaram um processo de tomada de consciência racial, 
fazendo com que muitas pessoas passem a se reconhecer como negras 
(e não mais como brancas), o que terá impacto no número de pessoas 
autodeclaradas pardas ou pretas (categorias que, na classificação do 
IBGE, compõem a raça negra) no próximo censo populacional. 

Acontece que a atualização dos dados populacionais, que deveria 
ter sido realizada em 2020, foi adiada para 2021 e, depois, para 202211. Por 
esta razão, os dados de autodeclaração de raça utilizados nesta Nota 
Técnica são provenientes do censo de 2010 - única base de informações 
disponível hoje sobre o perfil populacional por município. O uso de dados 
que não refletem a atual composição populacional influencia a leitura de 
algumas análises realizadas nesta nota, particularmente aquelas relativas 
à quantidade de pessoas pertencentes aos variados grupos étnico-raciais 
presentes na população brasileira, o que requer cuidado na interpretação 
dos seus resultados.

Em conjunto com essa limitação metodológica, vale mencionar que 
a autopercepção racial das pessoas também é moldada pelo racismo. 
Ao analisar a construção do discurso do negro sobre o negro em uma 
sociedade em que a classe e a ideologia dominantes são brancas, Neusa 
Sousa (1983) afirma que “o negro que se empenha na conquista da 
ascensão social paga o preço do massacre mais ou menos dramático de 
sua identidade”, posto que ele toma o branco como única possibilidade 
para “tornar-se gente”. Esse modelo influencia a autopercepção das 
pessoas quanto à sua raça, havendo uma certa preferência, em alguns 
casos, por declarar-se branca ao invés de negra, ou parda ao invés de 

11 Em razão da pandemia de Covid-19, o IBGE adiou o censo para 2021 (Cf. <https://www.ibge.gov.br/novo-portal-desta-
ques/27161-censo-2020-adiado-para-2021.html>). Já em 2021, o censo foi suspenso por falta de recursos, visto que o 
Orçamento de 2021, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 22 de abril do mesmo ano, não prevê recursos para 
a realização do Censo. 



Cidades, raça e eleições: uma 
análise da representação negra 

no contexto brasileiro

10

preta.     
Dentro desse contexto, a presente Nota Técnica visa contribuir para 

a construção de um retrato mais amplo de como o poder político está 
distribuído no Brasil em termos de raça e gênero, ao estabelecer diferentes 
lentes de análise sobre o mesmo problema: a baixa representatividade de 
mulheres e homens pretos e pardos na política institucional brasileira.  

A primeira lente de análise, apresentada na parte 1 desta Nota, enfatiza 
os dados das candidaturas e dos/as vereadores/a s eleitos/as  em 2020 por 
raça e por gênero, em comparação com o perfil da população brasileira 
de modo geral. Na segunda parte, por sua vez, o estudo está focado na 
distribuição de representantes negros no território brasileiro, passando por 
três chaves de análise distintas: (i) a apresentação de mapas que revelam 
a presença (ou a ausência) de vereadores e vereadoras pretas e pardas 
em cada município brasileiro, em comparação ao grupo racial dominante 
nos espaços políticos: o dos brancos; (ii) a representação proporcional 
de eleitos e eleitas por grupo racial em relação à população de cada 
município classificada por raça, com o objetivo de entender se eles estão 
sub ou sobrerrepresentados na política local; e (iii) a identificação dos 

municípios que não possuem sequer uma pessoa negra 
eleita. 

Os resultados aqui apresentados e 
as perguntas que tais dados instigam  

buscam aprofundar os diagnósticos 
acerca das desigualdades 

raciais no sistema político-
eleitoral e contribuir com a 

construção de soluções para 
promover ações concretas 
rumo à ampliação da 
representação negra no 
país.
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Representação política por raça e gênero nas eleições de 2020
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Considerando a composição da população brasileira por gênero e raça, 
essa mesma distribuição se reflete nas candidaturas que concorreram à 
vereança no ano de 2020?

     Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 
população brasileira é composta por

 Dessa porcentagem de homens,

49% de homens 51% de mulheres

22,9% são brancos

21,4% pardos

3,9% pretos

0,5% amarelos 

0,2% indígenas

Em relação às mulheres,

24,8% são brancas

21,7% pardas

3,7% pretas

0,6% amarelas 

0,2% indígenas

Nestas últimas eleições locais

Da porcentagem total de candidaturas 
de homens,

No que tange às mulheres,

65,2% das candidaturas à vereança foram de homens e apenas 34,8% de mulheres

30% são brancos

26,8% pardos

7,1% pretos

0,2% amarelos 

0,27% indígenas

0,8% não há informações sobre a raça/cor/etnia 0,4% não há informações sobre a raça/cor/etnia

17,1% são brancas

13,2% pardas

3,8% pretas

0,13% amarelas 

0,14% indígenas
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Nesse sentido, ao analisar a porcentagem de candidaturas a partir 
da distribuição da população brasileira, verifica-se que os homens 
estão sobrerrepresentados em 
praticamente todos os grupos étnico-
raciais, com exceção dos homens 
amarelos, que correspondem a 0,5% da 
população e contam com apenas 0,2% 
de candidaturas. Em contrapartida, 
as mulheres são sub-representadas 
em todos os grupos étnico-raciais, 
com exceção das mulheres pretas, 
cuja proporção de candidaturas é 
semelhante à proporção de mulheres 
pretas na população brasileira: elas 
representam 3,8% das candidatas e 
são 3,7% da população.

E qual é o cenário quando olhamos para as vereadoras e vereadores 
eleitos em 2020? Os homens continuam sobrerrepresentados e as mulheres 
sub-representadas? Nas eleições de 2020, 84% dos vereadores eleitos são 
homens e apenas 16% são mulheres. Dentre os eleitos, 44,29% são homens 
brancos, 32,94% homens pardos, 5,32%, homens pretos, 0,31% homens 

Caso a política fosse um ambiente de acesso igualitário entre gêneros 
e raças, seria esperado que a participação de cada um desses grupos 
entre as candidaturas fosse semelhante às suas proporções na sociedade. 
Não há um gênero ou uma raça naturalmente mais propensa ou apta a 
disputar eleições. Um desequilíbrio nessas proporções demonstra uma 
flagrante desigualdade de acesso à política institucional . Grupos que têm 
uma proporção de candidatos maior que sua participação na população 
estariam sobrerrepresentados. Quando acontece o inverso, os grupos 
estariam sub-representados dentre as candidaturas lançadas. 

Homens amarelos

Mulheres pretas

0,5% da
população 

0,2% de
candidaturas

3,7% da
população 

3,8% de
candidaturas
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amarelos, 0,25% homens indígenas e para 0,85% não há informações sobre 
raça/etnia. No caso das mulheres, os 16% de vereadoras eleitas se dividem 
em 9,49% de mulheres brancas, 5,42% de mulheres pardas, 0,85% de 
mulheres pretas, 0,08% de mulheres amarelas, 0,05% mulheres indígenas 
e para 0,15% não há informações sobre raça/etnia. 

Uma  forma de quantificar a sobrerrepresentação e a sub-
representação é por meio de um indicador de proporcionalidade 
que compara as participações desses grupos na população e entre 
as candidaturas. Dividindo a porcentagem de indivíduos eleitos de 
determinado grupo pela porcentagem desse mesmo grupo na população, 
obtemos um valor que, quando maior que 1, mostra sobrerrepresentação 
de candidatos/as daquele grupo, quando menor que 1, revela uma sub-
representação. 

O cálculo descrito acima respeita a seguinte fórmula:

Por exemplo, se a ideia é saber qual é a proporção de mulheres negras 

Vereadoras e vereadores eleitos em 2020

Homens Mulheres

84% dos vereadores eleitos são homens e apenas 16% de mulheres

44,29% são brancos

32,94% pardos

5,32% pretos

0,31% amarelos 

0,25% indígenas

0,85% não há informações sobre a raça/cor/etnia 0,15% não há informações sobre a raça/cor/etnia

9,49% são brancas

5,42% pardas

0,85% pretas

0,08% amarelas 

0,05% indígenas

Proporcionalidade
% GrupoA entre os eleitos 

% GrupoA na população 
=GrupoA
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eleitas em relação à porcentagem de mulheres negras na população, 
é preciso saber qual é o percentual de mulheres negras entre todas as 
pessoas eleitas para as câmaras municipais em 2020 e o percentual de 
mulheres negras na população. A porcentagem de mulheres negras eleitas 
foi de 6,27% (5,42% pardas + 0,85% pretas) e esse grupo compõe 25,4% da 
população brasileira. O resultado da divisão de 6,27% por 25,4% é igual a 
0,24 e indica a proporcionalidade de mulheres negras eleitas em 2020. 
Como o resultado é um valor abaixo de 1, isso significa que as mulheres 
negras estão sub-representadas no território nacional .

Aplicando o cálculo da proporcionalidade para todos os grupos, entre 
os vereadores eleitos há uma sobrerrepresentação dos homens em todos 
os grupos, com exceção dos amarelos: homens brancos (1,93), homens 
pardos (1,54), homens pretos (1,35), homens indígenas (1,25), homens 
amarelos (0,6). 

Entre as vereadoras eleitas, todos os grupos étnico-raciais encontram-
se sub-representados quando comparados com a sua respectiva 
distribuição populacional. O grupo mais sub-representado dentre as 
eleitas é o das mulheres amarelas e o menos sub-representado é o das 
mulheres brancas. Assim, do mais para o menos sub-representado, temos 
o seguinte cenário: as mulheres amarelas (0,13)12, pretas (0,22), pardas 
(0,24), indígenas (0,25) e brancas (0,38)13.       

Para essa análise da proporcionalidade, foram utilizados dados 
populacionais do censo de 2010 produzidos pelo IBGE e dados dos/as 
eleitos/as em 2020 produzidos pelo TSE. Voltamos a enfatizar que os dados 
populacionais estão desatualizados no que tange à autodeclaração de 
raça, posto que esses dados foram coletados há 11 anos, com previsão de 

12 Dentre os cinco grupos étnico-raciais analisados, as mulheres e homens amarelos são os mais sub-representados. 
Esse é um fenômeno a ser estudado com mais profundidade, pois há poucas informações sobre a representação desses 
grupos na política institucional. Embora este seja um dado importante, a presente Nota técnica tem como foco a sub-re-
presentação de pessoas negras nos espaços institucionais de tomada de decisão política, pois são elas que são afetadas 
diretamente pelo racismo estrutural que permeia as relações sociais, políticas, econômicas no contexto brasileiro.
13 Os dados acerca da sub-representação são alarmantes, mas quando comparados com os resultados das eleições lo-
cais de 2016, demonstram uma leve melhora, visto que naquele ano todos os grupos de mulheres estavam sub-represen-
tados e em proporções ainda maiores do que nas eleições de 2020: amarelas (0,11), pretas (0,15), indígenas (0,2), pardas 
(0,20), brancas (0,33). Da mesma forma que nas eleições de 2020, no ano de 2016 todos os grupos dos homens eleitos, 
com exceção dos amarelos, estavam sobrerrepresentados quando comparados com a distribuição populacional. 
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nova coleta pelo IBGE apenas em 2022. Assim, essas proporcionalidades 
podem estar defasadas, pois, conforme informações que constam na 
apresentação da presente nota, o número de homens pardos e pretos e 
de mulheres pardas e pretas pode ser maior do que o presente no censo 
de 2010. Se considerássemos dados da PNAD (2019), a população brasileira 
seria estimada em: 20,16% homens brancos, 22,9% homens pardos, 4,69% 
homens pretos, 22,52% mulheres brancas, 23,93% mulheres pardas e 4,76% 
mulheres pretas. Levando em conta essa porcentagem populacional de 
cada um dos grupos, a proporcionalidade seria a seguinte: homens brancos 
(2,19), homens pardos (1,43), homens pretos (1,13), mulheres brancas (0,42), 
mulheres pardas (0,22) e mulheres pretas (0,18). Em comparação com os 
dados populacionais do IBGE (2010), os dados da PNAD para a análise da 
proporcionalidade demonstram uma representação maior dos homens 
brancos e mulheres brancas, mas menor para os demais grupos (homens 
pardos e pretos e mulheres pardas e pretas). Ressaltamos que os dados 

da PNAD não foram utilizados para a análise oficial desta 
nota por se tratar de dados amostrais e por não 

apresentarem os dados desagregados por 
municípios, essenciais para a análise 

presente na parte 2 desta nota. 
Para finalizar a presente seção 

desta nota, que  apresenta 
os dados agregados 

referentes às eleições de 
2020, o gráfico 1, a seguir, 
sintetiza a composição da 
população brasileira, das 
candidaturas à vereança 
em 2020 e do conjunto de 
vereadores e vereadoras 
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eleitas nas referidas eleições por grupo étnico-racial e por gênero. As 
barras coloridas possibilitam uma comparação visual entre os grupos 
analisados.

Gráfico 1. População, candidaturas e eleitas/os (%)

Fonte: elaboração própria com base em dados do IBGE (2010) e TSE (2020).

Na próxima seção, serão apresentados os dados desagregados 
referentes às eleições de 2020, possibilitando uma melhor compreensão 
acerca da presença de todos os grupos em cada um dos municípios 
brasileiros.

Homens brancos Mulheres brancas Homens pardos Mulheres pardas

Homens pretos

Homens indígenas Mulheres indígenas Mulheres sem-declaraçãoHomens sem-declaração

Mulheres pretas Homens amarelos Mulheres amarelas

População  %

Candidatura  %

Eleito/a  %

0%

22,9 24,8 21,4 21,721,7 3,9

3,87,113,2

33 5,4 5,3 0,85

26,817,130

44,3 9,5

3,7

25% 50% 75% 100%
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Presença negra nas Câmaras Municipais: um retrato do Brasil

Presenca negra 
nas Camaras 
Municipais: um 
retrato do Brasil

Presenca negra 
nas Camaras 
Municipais: um 
retrato do Brasil



Cidades, raça e eleições: uma 
análise da representação negra 

no contexto brasileiro

19

Presença negra nas Câmaras Municipais: um retrato do Brasil

Presenca negra 
nas Camaras 
Municipais: um 
retrato do Brasil

Presenca negra 
nas Camaras 
Municipais: um 
retrato do Brasil

Depois de examinar a relação entre a composição étnico-racial 
e de gênero na população brasileira, o percentual de candidaturas e de 
eleitos e eleitas à vereança nas eleições de 2020, ficou evidenciada a sub-
representação de mulheres, principalmente das mulheres pretas e pardas 
nas câmaras de vereadores do país. Mas como se dá a distribuição de 
pessoas negras eleitas no território brasileiro? Ou seja, onde estão 
localizadas as vereadoras e os vereadores negros eleitos nas últimas 
eleições municipais?

Para responder esses questionamentos, foram analisados tanto 
dados disponibilizados pelo TSE referentes ao resultado das eleições de 
2020 em cada um dos 5.570 municípios brasileiros, quanto dados do IBGE, 
referentes ao último censo brasileiro, conduzido em 2010.

2.1. Onde estão (e não estão) as vereadoras e vereadores negros eleitos 
em 2020?

Nesta seção, apresentamos seis mapas que indicam, nos municípios, 
a porcentagem de pessoas eleitas em 2020 de cada um dos seguintes 
grupos: mulheres pretas, mulheres pardas, mulheres brancas, homens 
pretos, homens pardos e homens brancos.

Para visualizar os dados municipais no mapa do Brasil, espacializamos 
a base de dados disponibilizada no portal do TSE, vinculando o nome de 
cada município ao código municipal correspondente ao padrão adotado 
pelo IBGE. A padronização da leitura dos municípios das duas bases de 
dados para elaboração dos mapas no ‘software’ QGIS não foi tarefa simples. 
Durante as diversas tentativas de padronizar a leitura, foram identificadas 
limitações de análise das informações em 34 municípios14 e no Distrito 
14 Os 34 municípios com dificuldade de leitura dos dados são: 1. Amaturá - AM, 2. Coari - AM, 3. Manaus - AM, 4. São Paulo 
de Olivença - AM, 5. Bragança - PA, 6. Canaã dos Carajás - PA, 7. Capitão Poço - PA, 8. Conceição do Araguia - PA, 9. Dom 
Eliseu - PA, 10. Itupiranga - PA, 11. Marabá - PA, 12. Paraupebas - PA, 13. Primavera - PA, 14. Quatipuru - PA, 15. Santa Cruz 
do Arari - PA, 16. Santa Izabel do Pará - PA, 17. Santarém Novo - PA, 18. Tomé-Açu - PA, 19. Açailândia - MA, 20. São José 
do Ribamar - MA, 21. Timon - MA, 22. Caiçara do Norte - RN, 23. Natal - RN, 24.Fernando de Noronha - PE, 25. Ibicoara - BA, 
26. Mauá - SP, 27. Vargem - SP,  28. Campina do Simão - PR, 29. Paranaguá - PR, 30. Quitandinha - PR, 31. Tibagi - PR, 32. 
Ventania - PR, 33. Vera Cruz do Oeste - PR e 34. Nova Gama - GO. Como o DF não possui municípios, não há dados nessa 
UF para a análise realizada.
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Federal (DF), o que impossibilitou a análise do perfil das pessoas eleitas 
nessas localidades. Assim, tais municípios e o DF estão representados no 
mapa na cor cinza escura.

Depois da junção das bases de dados, separamos a quantidade total 
de eleitos por gênero e raça. Para a construção do mapa, cada categoria 
gerada era dividida pelo total de eleitos à câmara de vereadores do 
município em questão, gerando um coeficiente correspondente à cada 
câmara. Desse modo, foi possível calcular a porcentagem de pessoas 
eleitas segundo o gênero e a raça para cada câmara municipal brasileira 
no ano de 2020, com exceção do DF e dos 34 municípios mencionados na 
nota de rodapé 14. 

Abaixo, estão os mapas elaborados para representar a presença de 
vereadores e vereadoras brancas, pardas e pretas em cada município 
do país, e qual a porcentagem de cada um dos grupos no território. A 
apresentação dos mapas seguiu a seguinte lógica: as informações 
foram separadas por gênero, de modo que os três primeiros mapas 

relacionam-se ao percentual de vereadores eleitos nas 
eleições de 2020, e os três últimos, ao percentual 

de vereadoras eleitas. Dentro de cada um 
desses dois grupos, estão as raças 

mais representadas para as menos 
representadas: em primeiro lugar, 

estão as pessoas brancas, em 
segundo, as pessoas pardas, 

e, em terceiro, as pessoas 
pretas. Os resultados estão 
descritos a seguir.
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Mapa 1. Percentual de homens brancos eleitos em 
2020 por município

Fonte: elaboração própria com base em dados do 
TSE (2020).

Mapa 2. Percentual de homens pardos eleitos em 
2020 por município

Fonte: elaboração própria com base em dados do 
TSE (2020).

Mapa 3. Percentual de homens pretos eleitos em 
2020 por município

Fonte: elaboração própria com base em dados do 
TSE (2020).
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Analisando-se, primeiramente, o conjunto dos três primeiros mapas 
relativos aos homens eleitos vereadores em 2020, notamos que o azul 
mais intenso - que significa uma presença de mais de 50% de eleitos de 
determinado grupo em relação ao total de eleitos na câmara municipal - 
vai mudando de posição (indo do sul e sudeste para o norte e nordeste) e 
se tornando cada vez mais claro à medida que visualizamos o mapa 1 (de 
homens brancos), depois o 2 (de homens pardos) e depois o 3 (de homens 
pretos). Isso significa que temos uma presença maior de homens brancos 
eleitos, uma presença mais baixa de homens pardos e uma presença 
significativamente menor de homens pretos.

O exame do mapa 1, por sua vez, mostra que os homens autodeclarados 
brancos apresentam presença maior do que 50% nas câmaras das regiões 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste e em algumas poucas cidades do Nordeste. 
Há também uma presença de mais de 30% de homens brancos eleitos em 
algumas partes da região Norte e Centro-Oeste, bem como em alguns 
municípios do Nordeste. Evidenciada pelas cores mais escuras do mapa, a 
massiva presença de vereadores brancos eleitos ao redor do país destoa 
dos demais grupos retratados nos outros mapas, particularmente das 
mulheres pardas e pretas. 

No que concerne aos homens pardos eleitos, o mapa 2 revela uma 
predominância de câmaras com mais de 50% de vereadores desse grupo 
nas regiões Norte e Nordeste e em alguns municípios mineiros, enquanto 
as regiões Sul e Sudeste, que aparecem nas cores mais claras, apresentam 
uma menor presença de vereadores pardos.

Já o mapa 3 demonstra que a esmagadora maioria dos municípios 
têm uma presença de 11 a 20% de vereadores pretos em relação ao total 
de eleitos nas câmaras municipais. Há apenas alguns municípios situados 
nas faixas de 21% até 30%.
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Mapa 4. Percentual de mulheres brancas eleitas em 
2020 por município 

Fonte: elaboração própria com base em dados do 
TSE (2020).

Mapa 5. Percentual de mulheres pardas eleitas 
em 2020 por município

Fonte: elaboração própria com base em dados 
do TSE (2020).

Mapa 6. Percentual de mulheres pretas eleitas em 
2020 por município

Fonte: elaboração própria com base em dados do 
TSE (2020).
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Quanto aos mapas relativos ao percentual de vereadoras eleitas em 
relação ao total de cadeiras nas câmaras municipais, é possível visualizar 
desde logo que os mapas 4 a 6 são mais claros do que os mapas de 
homens eleitos ao cargo de vereador em 2020. A predominância dos tons 
mais claros de azul revela a baixa presença de mulheres e a cor branca a 
ausência delas nas casas legislativas locais, se comparada aos homens. 
E esses tons de azul vão praticamente sumindo ao longo da leitura 
desses três mapas, revelando um embranquecimento das cores quando 
vislumbramos a presença de mulheres pretas eleitas.

Mais especificamente, o mapa 4 mostra a predominância das faixas 
de até 30% de mulheres brancas na composição das câmaras municipais, 
localizadas primordialmente na região sul do país. Há também alguns 
municípios que chegam a evidenciar faixas de 31 até 40%, e outros em que 
a presença delas em relação ao total de eleitos na câmara de vereadores 
varia de 11 a 20%.  

 O mapa 5, por seu turno, revela a predominância das mulheres pardas 
eleitas na faixa de até 10% . Neste mapa, também é possível 

visualizar outras faixas de % de mulheres pardas 
eleitas em relação ao total de cadeiras nas 

câmaras municipais, ainda que sem 
expressão em relação ao território 

nacional. Percebe-se que as 
faixas de 11 a 20% e de 21 a 30% de 

mulheres pardas eleitas são 
mais presentes nas regiões 
Nordeste e Norte.

No sexto mapa, que 
mostra a porcentagem 
de mulheres pretas 
em relação ao total de 
vereadores eleitos por 
município, nota-se a 
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predominância da faixa de 0 a 10%, com poucas exceções para a faixa 
de 11 a 20%. Este mapa revela a quase total ausência de mulheres pretas 
nos espaços decisórios das cidades brasileiras. Trata-se de um fenômeno 
de abrangência nacional. Ou seja, neste mapa não é possível identificar 
cenários de exclusão regionalizados, como se pode verificar nos outros 
mapas, mas uma exclusão de âmbito nacional.

 Os dados acima revelam diferenças regionais importantes sobre 
a presença de vereadoras e vereadores negros e brancos eleitos em 
2020. Destaca-se a baixa presença de mulheres pretas eleitas em todo o 
território nacional.   

2.2.	A	porcentagem	das	pessoas	negras	eleitas	reflete	a	porcentagem	
populacional deste grupo em cada um dos municípios brasileiros? 

Como se viu, os mapas 1 ao 6 indicam a porcentagem de pessoas 
eleitas por grupo étnico-racial e por gênero em relação ao total de 
vereadores eleitos em cada uma das câmaras municipais do país. Nessas 
representações, não se considerou a distribuição populacional de cada um 
dos respectivos grupos. Então o que acontece quando levamos em conta 
os dados populacionais na análise das vereadoras e vereadores eleitos? 
Em cada um dos municípios, quais grupos estão mais proporcionalmente 
presentes e quais têm uma presença desproporcional? 

 Para a elaboração dos mapas de proporcionalidade em relação à 
população, foram consideradas duas informações: (i) a porcentagem 
populacional de cada um dos grupos nos municípios15 e (ii) a porcentagem 
de candidaturas eleitas por grupo. Assim, a representação contida nos 
mapas 7 a 10 corresponde aos resultados da divisão da porcentagem de 
candidaturas eleitas pela porcentagem populacional daquele grupo no 

15 É importante destacar novamente que os dados populacionais por município utilizados nesta pesquisa são os dados 
do último censo realizado pelo IBGE em 2010. Não foram utilizados os dados mais recentes, tendo em vista a não 
realização do censo previsto para o ano de 2020. Neste sentido, os dados ora apresentados provavelmente não captam 
as auto-declarações atualizadas acerca da raça e possuem margem grande de desatualização, são mais de 10 anos 
de crescimento populacional que não entram no cálculo da proporção. Apesar da disponibilidade dos dados da PNAD 
contínua já trabalharem com projeções populacionais, as projeções não se estendem para municípios, além das capitais, 
inviabilizando a comparação estabelecida com os dados de todo o Brasil.
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município. Tais resultados indicam se um grupo está sub-representado 
ou sobrerrepresentado naquela localidade: para	os	fins	deste	estudo,	são	
considerados sub-representados os grupos cujo resultado deste cálculo 
fica	abaixo	de	0,89,	próximo	do	proporcional	os	grupos	que	se	encontram	
entre	0,90	e	1,09	e	sobrerrepresentados	os	que	ficam	acima	de	1,1.

O cálculo descrito acima respeita a seguinte fórmula:

Por exemplo, se a ideia é saber qual é a proporção de mulheres negras 
eleitas no município de Água Fria, na Bahia, em relação à porcentagem de 
mulheres negras na população, é preciso saber qual é o percentual de 
mulheres negras eleitas em 2020 para a câmara municipal de Água Fria, 
BA (9,1%) e o percentual de mulheres negras na população de Água Fria 
(44,6%). O resultado da divisão de 9,1% por 44,6% (0,20) é a proporcionalidade  

de mulheres negras eleitas em 2020 neste município. 
Como o resultado é um valor abaixo de 0,89, 

isso significa que as mulheres negras estão 
sub-representadas nesta câmara 

municipal.

Proporcionalidade
% GrupoA eleitas em 2020 no município X

% GrupoA na população do município X
=mun. X 
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Mapa 8. Proporcionalidade de homens negros eleitos em 2020 em relação 
à população do município

Fonte: elaboração própria com base em dados do IBGE (2010) e TSE (2020).

Mapa 7. Proporcionalidade de homens brancos eleitos em 2020 em relação 
à população do município

Fonte: elaboração própria com base em dados do IBGE (2010) e TSE (2020).

Em relação aos mapas que consideram a proporcionalidade entre o percentual de eleitos e eleitas e o percentual 
da população de cada grupo nos municípios, os mapas 7 e 8 mostram que há diferenças regionais marcantes quando se 
analisa a sobrerrepresentação de homens brancos e negros. Os homens brancos aparecem mais sobrerrepresentados 
em boa parte do território nacional, com destaque para as regiões sul e sudeste. Já os homens negros (pardos e 
pretos), por sua vez, aparecem mais sobrerrepresentados nas regiões Norte e Nordeste, onde a cor verde predomina, e 
mais sub-representados nas regiões sul e sudeste, onde predomina no mapa 8 a cor amarela. 
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Mapa 9. Proporcionalidade de mulheres brancas eleitas em 2020 em 
relação à população do município

Fonte: elaboração própria com base em dados do IBGE (2010) e TSE 
(2020).

Mapa 10. Proporcionalidade de mulheres negras eleitas em 2020 
em relação à população do município

Fonte: elaboração própria com base em dados do IBGE (2010) e 
TSE (2020).

Os mapas	9	e	10, por seu turno, não mostram um padrão regional muito claro, diferentemente do que se viu nos mapas 
de representação dos vereadores brancos e negros. No mapa 9, destaca-se a cor amarela, o que revela a sub-representação 
de mulheres brancas em municípios localizados em todo o território nacional, havendo alguns poucos municípios na cor 
verde espalhados na região central e norte do país, revelando uma sobrerrepresentação desse grupo em poucas câmaras 
municipais. Já o mapa 10 evidencia a sub-representação de mulheres negras nas câmaras de vereadores no país, uma vez 
que há uma clara predominância da cor amarela neste mapa, que permeia todo o território nacional.
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A leitura dos mapas de proporcionalidade revela a marcante sub-
representação de vereadoras negras no país. Independente da região 
do Brasil, a quantidade de mulheres negras eleitas para as câmaras 
municipais em 2020 é desproporcional à quantidade de mulheres negras 
presentes na população dos municípios, o que dificulta sobremaneira a luta 
por direitos desse grupo, que costuma ser um dos principais usuários dos 
equipamentos públicos municipais. Assim, a inclusão de mais mulheres 
negras	na	política	institucional	é	um	desafio	do	tamanho	do	nosso	país.

2.3. Quais são os municípios que não têm sequer uma vereadora ou um 
vereador negro?

Uma vez analisada a distribuição de pessoas negras eleitas à vereança 
em 2020 nos municípios brasileiros, esta seção visa a examinar quais	
são	os	municípios	que	não	elegeram	sequer	uma	pessoa	negra	(preta	
ou parda). Para apurar esta informação, criou-se uma base de dados 
em que dados  do TSE e do censo de 2010 do IBGE foram cruzados para 
identificar em quais câmaras municipais não há vereadoras/es negras/
os a partir das eleições de 2020. Os dados populacionais do IBGE serviram 
para identificar a porcentagem de população negra presente nestes 
municípios.

Sobre a presença de homens negros nas câmaras de vereadores 
municipais,  observa-se que poucos são os estados brasileiros que, em 
todos os seus municípios, possuem pelo menos um homem negro nas 
câmaras de vereadores. Mais precisamente, apenas 11 dos 26 estados 
brasileiros, sendo eles: Rondônia, Alagoas, Roraima, Tocantins, Pará, 
Maranhão, Bahia, Amazonas, Sergipe, Amapá e Acre. 

Em contrapartida, os dados mostram que 876 municípios16 brasileiros 
não	possuem	sequer	um	homem	negro	em	suas	câmaras	de	vereadores. 
A porcentagem de municípios brasileiros sem homens negros na vereança 
é a seguinte, em cada estado: Santa Catarina (65,08%), Rio Grande do Sul 

16 As informações mencionadas sobre municípios que não possuem sequer um representante ou uma representante 
negra em suas câmaras municipais podem ser encontradas no seguinte link: https://hdl.handle.net/10438/31343
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(64,79%), Paraná (26,82%), São Paulo (20,78%), Minas Gerais (10,08%), Rio 
de Janeiro (9,78%), Espírito Santo (5,13%), Rio Grande do Norte (4,79%), Mato 
Grosso do Sul (3,80%), Goiás (1,22%), Pernambuco (1,09%), Ceará (1,09%), 
Paraíba (0,90%), Mato Grosso (0,71%), Piauí (0,45%)17. 

Ademais, depreende-se que alguns estados se sobressaem no 
número de municípios que não possuem sequer um homem negro eleito 
vereador nas eleições de 2020, como	Rio	Grande	do	Sul,	Santa	Catarina,	
Minas	Gerais,	Paraná	e	São	Paulo. Afinal: o que leva a esse fenômeno? 
Teriam esses estados uma porcentagem menor de população negra?   

Com relação à presença de mulheres negras nas câmaras de 
vereadores municipais, por sua vez, os dados são ainda mais chocantes 
ao evidenciar a quantidade de municípios que não possuem ao menos 
uma mulher negra eleita: ao todo, são	3.184	municípios	sem	sequer	uma	
representante negra na câmara dos vereadores. Estes municípios estão 
espalhados em todos os estados brasileiros, cada qual com o seguinte 
percentual de municípios sem vereança negra feminina: Santa Catarina 
(90,51%), Rio Grande do Sul (90,34%), Paraná (79,95%), Rio de Janeiro (77,17%), 
São Paulo (77,05%), Espírito Santo (69,23%), Minas Gerais (60,73%), Mato 

Grosso do Sul (55,70%), Goiás (51,22%), Paraíba (49,33%), 
Rondônia (46,15%), Rio Grande do Norte (44,91%), 

Mato Grosso (42,55%), Pernambuco (42,39%), 
Alagoas (42,16%), Roraima (40,00%), Bahia 

(34,53%), Tocantins (32,37%), Pará 
(29,17%), Ceará (28,80%), Maranhão 

(27,65%), Piauí (27,23%), Amazonas 
(24,19%), Sergipe (21,33%), Amapá 
(18,75%) e Acre (18,18%). 

Ao contrário do que ocorre 
quando analisamos a ausência 
de vereadores negros nas 

17 Segundo o censo 2010 do IBGE, verifica-se que a 
população total destes 876 municípios varia entre 
1.216 e 515.288 pessoas, entre homens e mulheres em 
números absolutos.
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câmaras municipais, onde notamos que há prevalência significativa 
de municípios de pequeno porte, percebe-se que existem municípios 
de médio e grande porte que não possuem sequer uma representante 
mulher e negra na vereança, entre eles: São Gonçalo (RJ), Maceió (AL), 
João Pessoa (PB), Jundiaí (SP), Santo André (SP), Maringá (PR), Florianópolis 
(SC), e Campo Grande (MS).

 Em resumo, a partir do quadro abaixo é possível comparar os 
diferentes percentuais  de municípios que não possuem sequer um/a 
representante negro/a nas câmaras legislativas municipais.

Quadro 1. Quadro 1. Comparação entre os diferentes percentuais de municípios em cada estado que não 
elegeu homens negros tampouco mulheres negras em suas câmaras de vereadores

Estado

Percentual de Municípios 
sem representação de 

homem negro na câmara dos 
vereadores

Percentual de Municípios 
sem representação de 

mulher negra na câmara 
dos vereadores

SC 65,08% 90,51%
RS 64,79% 90,34%
PR 26,82% 79,95%
RJ 9,78% 77,17%
SP 20,78% 77,05%
ES 5,13% 69,23%

MG 10,08% 60,73%
MS 3,80% 55,70%
MT 0,71% 42,55%
GO 1,22% 51,22%
PB 0,90% 49,33%
RO 0,00% 46,15%
RN 4,79% 44,91%
PE 1,09% 42,39%
AL 0,00% 42,16%
RR 0,00% 40,00%
BA 0,00% 34,53%
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Estado

Percentual de Municípios 
sem representação de 

homem negro na câmara dos 
vereadores

Percentual de Municípios 
sem representação de 

mulher negra na câmara 
dos vereadores

TO 0,00% 32,37%
PA 0,00% 29,17%
CE 1,09% 28,80%
MA 0,00% 27,65%
PI 0,45% 27,23%

AM 0,00% 24,19%
SE 0,00% 21,33%
AP 0,00% 18,75%
AC 0,00% 18,18%

Fonte: elaboração própria a partir do censo de 2010, do IBGE, e a partir de dados das eleições de 2020 do TSE.

Por fim, procurou-se identificar os municípios brasileiros que não 
possuem sequer uma pessoa negra eleita, sejam mulheres ou homens. A 
partir do resultado das eleições de 2020, há 770 municípios brasileiros que 
não possuem ao menos um/a representante eleito/a na câmara municipal. 

Para verificar a hipótese de que a ausência de vereadores/as 
negros/as derivaria da ausência ou baixa presença 

de pessoas negras na população, comparou-
se os dados de eleitos e eleitas com os 

dados populacionais desses municípios. 
Esta hipótese não se confirma em 

todos os casos, como podemos ver 
no quadro a seguir, que apresenta 

os 10 municípios que não tem 
sequer um/a vereador/a negro/a, 
mas que apresentam uma 
quantidade de pessoas negras 
significativa na população do 
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município.
 

Quadro 2. Quadro 2. Os municípios brasileiros com maior percentual de população negra (entre homens 
e mulheres) e que não elegeram candidatos/as negros/as à vereança”

Estado Município
Percentual de população 

negra presente no 
município,	segundo	IBGE

MG Santo Antônio do Rio Abaixo 67,87%
MG Mato Verde 59,25%
PB Jericó 58,73%
PR São João do Caiuá 55,71%
MG Pequi 54,15%
MG Biquinhas 53,49%
PR Nossa Senhora das Graças 53,49%
PR Altamira do Paraná 52,00%
SP Caiuá 51,88%
PR Mirador 51,65%

Fonte: elaboração própria a partir do censo de 2010, do IBGE, e a partir de dados das eleições de 2020 do TSE. 

O quadro acima mostra que a hipótese de que a ausência de pessoas 
negras eleitas à vereança resulta do baixo percentual de população 
negra residente nestes locais não se comprova. Os dados mostram que 
nos municípios acima há, sim, um número significativo de pessoas negras. 
Acontece que, por alguma razão, elas não conseguiram conquistar 
uma cadeira na câmara de vereadores. Cabe uma investigação mais 
detalhadas sobre por que isso acontece: será que há poucos candidatos 
negros nas eleições à vereança? Há poucas pessoas negras filiadas aos 
partidos nessas cidades? Há gargalos quanto à distribuição dos recursos 
de campanha para candidatos/as pretos/as e pardos/as? Essas são 
todas perguntas que requerem análises futuras mais aprofundadas para 
entender melhor o cenário da sub-representação negra no país.
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Análise dos Resultados

Analise dos Resultados

A presente Nota Técnica retrata o cenário da representação política 
por gênero e raça nas câmaras municipais de todo país, com ênfase na 
representação de pessoas negras. Ao examinar a distribuição de mulheres 
e homens pretos, pardos e brancos eleitos em 2020 nas cinco regiões 
do país, fica evidente a diferença na quantidade de pessoas eleitas no 
tocante ao gênero e à raça, com maior concentração de poder político 
entre as pessoas brancas, presentes majoritariamente nas regiões sul, 
sudeste e centro-oeste. 

De acordo com os mapas apresentados na parte 2 desta Nota, 
verifica-se que, depois dos homens brancos, os homens pardos são um 
dos grupos que mais aparecem entre as pessoas eleitas para as câmaras 
municipais do país, mas a sua representação ainda é menor do que a 
dos homens brancos. Já os dados agregados apresentados na parte 1 
desta Nota mostram que os homens brancos representam 44,29% do total 
de eleitos em 2020 à vereança, seguido dos homens pardos (32,94%), 
mulheres brancas (9,49%), mulheres pardas (5,42%), homens pretos (5,32%) 
e mulheres pretas (0,85%). Essa sequência escancara uma realidade: 
as pessoas pretas aparecem em último lugar dentre os vereadores e 
vereadoras eleitas. Isso mostra que quanto mais escura a cor da pele, 
menor é a sua presença na política institucional. 

Na sociedade brasileira, essa baixa representatividade está 
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diretamente ligada ao racismo que historicamente estrutura nosso país. 
De acordo com Silvio de Almeida, podemos destacar três formas de 
racismo: (i) o individual, (ii) institucional e (iii) estrutural. O primeiro é um 
comportamento individual, interpretado como patológico ou anormal. 
Nesse exemplo, “apesar do racismo ainda ocorrer de maneira indireta, 
manifesta-se, principalmente, na forma de discriminação direta” (ALMEIDA, 
2020, p. 36) e ações oriundas do campo jurídico, tais como sanções civis e 
penais, podem ser utilizados para combater sua manifestação. Entretanto, 
como se trata de algo ligado ao comportamento, a educação e a mudança 
cultural devem ser as principais formas de enfrentamento ao problema.

Entre a concepção institucional e estrutural, é importante destacar 
que a utilização desses termos não é mera coincidência: trata-se de um 
esforço para diferenciar e conceitualizar fenômenos da nossa realidade 
empírica, a fim de compreendê-los de forma profunda. Portanto, diferente 
de alguns estudos que utilizam “institucional” como sinônimo de “estrutural”, 
para Almeida esses dois tipos de racismo assumem uma conotação 
distinta. O institucional, portanto, está ligado ao modo operacional de uma 
determinada instituição, que ao possuir a hegemonia de certos grupos no 

poder – geralmente homens brancos – tende a reproduzir 
seus interesses em meio aos conflitos travados 

na sociedade. No caso do sistema eleitoral 
brasileiro, a criação de uma cota financeira 

destinada à mulheres e pessoas negras 
possibilita quebrar a hegemonia 

do grupo que historicamente tem 
ocupado os cargos políticos, uma 
vez que a dinâmica das regras 
eleitorais e partidárias da forma 
que estavam não fomentava 
a inclusão de grupos não 
hegemônicos nos espaços da 
política institucional. Em outras 

Analise dos Resultados
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palavras, os conflitos raciais estão presentes na dinâmica institucional, 
onde frequentemente se reproduzem interesses políticos e econômicos de 
um determinado grupo social.

Por fim, o racismo estrutural se diferencia dos anteriores à medida em 
que a opressão racial não é criada pela instituição ou pelo indivíduo, mas 
sim, reproduzida por ambos. De fato, “o racismo é uma decorrência da 
própria estrutura social, ou seja, do modo “normal” com que se constituem 
as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma 
patologia social e nem um desarranjo institucional” (ALMEIDA, 2020, p. 50). 
Os indivíduos e as instituições reproduzem a opressão racial porque estão 
imersas nos mais diversos conflitos sociais – de classe, raça, gênero, entre 
outros –, e o que permite a discriminação sistemática de certos grupos 
racializados é a histórica organização política, econômica, social e jurídica 
da sociedade.

A discriminação sistemática contra pessoas negras é claramente 
identificada no cenário político-eleitoral, visto que a maior parte dos 
representantes eleitos nas casas legislativas é branca. O racismo latente 
na política brasileira é um fenômeno presente em todas as eleições. Um 
registro histórico importante é apresentado por Alzira Rufino, ao mostrar 
que nas eleições para a Câmara dos Deputados de 1982, 1986, 1990 e 1994, 
foram eleitas 93 mulheres brancas e 2 mulheres negras (RUFINO, 1997, p. 12). 
No entanto, no ano de 1994, das 32 mulheres eleitas para deputadas federais, 
não houve sequer uma mulher negra eleita. A representação das mulheres 
negras na Câmara Federal nos anos de 1986 e 1990 foi exclusivamente pela 
eleição e reeleição do mandato da Benedita da Silva, sendo esta depois 
alçada ao Senado no ano de 1994. No geral, sem representação na Câmara 
dos Deputados no ano acima citado, as mulheres negras “continuam 
servindo o cafezinho e limpando as mesas de decisão”(RUFINO, 1997, p. 
13). Trata-se, portanto, de uma desigualdade histórica e que precisa ser 
revisitada continuamente entre grupos e intragrupos para a execução 
plena das políticas públicas e das iniciativas que possam reconhecer a 
desvalorização da população negra e, em especial, das mulheres negras 
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em seus direitos fundamentais.
Logo, não se trata de uma coincidência constatar que, nas eleições 

locais de 2020, não foi eleito sequer um homem negro em 876 municípios, 
tampouco uma mulher negra em 3.184 muncípios. E dentre as pessoas 
negras, notamos diferenças importantes na representação de pessoas 
pardas e de pessoas pretas. Na parte 1 desta Nota, os dados agregados 
mostraram que dos 85% de vereadores homens eleitos em 2020, 32,94% 
são pardos e 5,32% são pretos; e dos 16% de vereadoras eleitas, 5,42% 
são pardas e apenas 0,85% são pretas. Esses resultados evidenciam a 
menor presença de pessoas pretas em relação à de pessoas pardas nas 
câmaras municipais. Assim, quanto	mais	escuro	o	tom	de	pele,	menor	é	a	
sua presença entre os/as representantes eleitos/as. A maior exclusão de 
pessoas com tons de pele mais escuros é fruto do racismo e tem recebido 
um nome particular: colorismo.

Segundo Alessandra Devulsky, colorismo é um sistema sofisticado de 
hierarquias sociais, com origem no projeto de colonização europeia, que se 
baseia na ideia de superioridade branca. Neste sistema, o objetivo principal 
seria opor pessoas da mesma comunidade, no caso, da comunidade 
negra, em uma lógica na qual uma pessoa pode se tornar “muito branca 
para ser negra” e “muito negra para ser branca”, simultaneamente 
(DEVULSKY, 2021). No Brasil, isto teria se tornado evidente pelo processo de 
escravidão instituído no país que, posteriormente, deu ensejo à cultura do 
estupro de homens brancos contra mulheres negras (inicialmente, contra 
as escravizadas). 

Adicionalmente, vale frisar que a discussão do conceito de colorismo 
não é nova. Ainda em 1952, Frantz Fanon publicou “Peles negras, máscaras 
brancas”, em que afirma: 

“Todo povo colonizado – isto é, todo povo em cujo seio se originou um complexo 

de inferioridade em decorrência do sepultamento da originalidade cultural 

local – se vê confrontado com a linguagem da nação civilizadora, quer dizer, 

da cultura metropolitana. O colonizado tanto mais se evadirá da própria selva 

quanto mais adotar os valores culturais da metrópole. Tão mais branco será 
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quanto mais rejeitar sua escuridão, sua selva.” (FANON, 2020, p. 2018).

Neste trecho, Fanon demonstra a brutalidade que resulta do processo 
de colorismo: a colonização instituiu no povo negro tamanho complexo 
de inferioridade quando comparado com  a suposta superioridade do 
ideal de raça branca e europeia, que se torna mais desejável aos olhos 
da sociedade que o povo negro se afaste de seus costumes e internalize 
dentro de si o imaginário social branco e europeu – que ele “saia de sua 
selva” negra e escura, e adentre a branquitude. Diante de uma construção 
social tão pejorativa da figura do negro entende-se porque, no Brasil, 
pardos conseguem adentrar espaços em que, via de regra, as pessoas 
mais escuras não são bem-vindas, como vimos nos mapas da parte 2 
desta Nota. 

Acadêmicos brasileiros também contribuíram com este debate. 
Oracy Nogueira (2006), por exemplo, parte da perspectiva de que o 
processo escravagista brasileiro criou um modus operandi para definir as 
pessoas pela cor da pele, como um defeito de marca, e não pela origem. 
Para tanto, fez uso do estudo comparativo entre a concepção racial no 

Brasil e nos Estados Unidos para demonstrar que há diferenças 
indeléveis entre brancos e não brancos na construção 

do imaginário social de ambos os países que 
foram alicerçados pela escravidão.  

Enquanto nos Estados Unidos, basta 
a confirmação da relação interracial, 

independente do tom da cor da 
pele, no Brasil cria-se o mito da 

democracia racial para apagar da 
história o legado da escravidão 
que produziu a exploração 
e a exclusão social, política 
e econômica da população 

18 O trecho citado corresponde ao Capítulo 1, página 
20, da edição feita para leitura no Kindle da obra “Peles 
Negras, Máscaras Brancas”, de Frantz Fanon.
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negra do direito à cidadania plena e, consequentemente, obstaculizou 
a reparação. Assim, os negros e negras passam a ser definidos pela 
epiderme, características fenotípicas: se a pessoa negra for mais próxima 
da epiderme branca, pela via da miscigenação, mais aparentemente 
aceitas nos espaços socais e, consequente, mais propensas à possibilidade 
de ascensão; se a pessoa negra for mais próxima da epiderme preta, pela 
ausência da miscigenação, menos aceita e mais expostas à rejeição dos 
espaços sociais e à baixa possibilidade de ascensão social.

Nogueira, portanto, definiu o preconceito brasileiro contra as pessoas 
negras como “preconceito de marca”, um legado da escravidão, algo que 
está tatuado em nossos corpos, uma marca indelével que retroalimenta o 
imaginário social para a reafirmação das múltiplas exclusões à população 
negra. O ser negro, pardo e preto, passa a configurar e performar elementos 
de aceitação e rejeição em todas as dimensões da vida, impactando de 
forma veemente as decisões políticas pela baixa representação política 
das pessoas negras, e mais fortemente das pessoas pretas.

Nesse contexto, Kabengele Munanga (2019) aponta como a elite 
brasileira, preocupada com a construção de uma identidade nacional, 
viu na política do embranquecimento uma solução para combater a 
pluralidade étnico-racial. Nota-se que o processo de mestiçamento do 
Brasil foi um dos mais intensos na América, pois se acreditava que a união 
da infusão do “sangue branco” via imigração massiva de origem ocidental, 
atrelada às baixas nas taxas de fecundidade e de natalidade, bem como 
ao aumento das taxas de mortalidade da população negra, resultaria na 
tão desejada unidade étnico-racial brasileira. Entretanto, por uma série de 
motivos, o projeto de embranquecimento falhou: racialmente falando, o 
Brasil é hoje um dos países mais coloridos do mundo. 

Em meio à realidade do preconceito de marca e da tentativa de 
embranquecimento da população, Munanga alerta para a interpretação 
que fazemos das estatísticas oficiais a respeito da cor e etnia do povo 
brasileiro, pois se por um lado este projeto falhou, por outro seus efeitos 
são sentidos até hoje. O autor aponta que entre as décadas de 1940 e 1980 



Cidades, raça e eleições: uma 
análise da representação negra 

no contexto brasileiro

40

houve uma relativa diminuição dos números de brancos e pretos e um 
aumento de pardos. A população branca teria aumentado pouco mais de 
2% a cada ano entre 1940 e 1980; os pretos diminuíram pouco menos que 1% 
no mesmo período; enquanto os pardos cresceram mais de 4%. A categoria 
“pardo”, responsável por agregar quem antes era chamado de “mestiço”, 
“mulato” ou outros termos interpretados atualmente como pejorativos, 
representava aproximadamente 39% da população nos censos de 1980 e 
1990. Entretanto, o número real dessas categorias provavelmente é maior, 
visto que buscando se aproximar do ideal do branqueamento, é comum 
que pardos sejam interpretados como brancos ou até mesmo que pretos 
mais claros sejam incluídos na categoria “parda”.

Alinhada com os ensinamentos de Oracy Nogueira e Kabengele 
Munanga, Sueli Carneiro, importante filósofa, escritora e ativista dos 
movimentos negros, também chamou atenção – ainda no início dos anos 
2000, através de publicações no Portal Gelédes, e antes disso, em diversas 
arenas do debate público – para o fato de que o mito da democracia 
racial, baseado na miscigenação, oculta um importante fator histórico 
brasileiro: o estupro colonial “praticado pelo colonizador sobre mulheres 

negras e indígenas, cuja extensão está sendo revelada pelas 
novas pesquisas genéticas que informam que 61% 

dos que se supõe brancos em nossa sociedade 
têm a marca de uma ascendente negra ou 

indígena inscrita no DNA, na proporção 
de 28% e 33%, respectivamente” 

(CARNEIRO, 2021). 
Carneiro também contribuiu 

com o debate racial no Brasil 
ao apontar que a “identidade 
étnica e racial é fenômeno 
historicamente construído ou 
destruído” (CARNEIRO, 2021). 
Assim, a forma pejorativa com 
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que pretos são percebidos na sociedade brasileira foi um importante fator 
para que pardos ocupassem um “não-lugar” racial, uma zona cinzenta 
“onde se abrigar, se esconder e se esquecer de uma origem renegada” 
(CARNEIRO, 2021). 

Portanto, é necessário cautela para analisar as alterações na 
autodeclaração de candidatas e candidatos de 2016 para 2020. Do total 
de 19.34419 alterações, 6.61 (32%) mudaram de branco para algum grupo 
não-branco: 5 para indígena (0,03%), 97 para amarelo (0,50%), 238 para 
preto (1,23%) e 5921 para pardo (30,61%). O movimento contrário também 
aconteceu: 14 indígenas (0,07%), 152 amarelos (0,79%), 336 pretos (1,74%) e 
7086 pardos (37%) passaram a se declarar brancos – sendo esta última a 
mudança	mais	frequente. Entre os candidatos negros, 1868 mudaram de 
pardo para preto (9,66%) e 2492 de preto para pardo (12,88%). Além desses, 
houve diversas outras alterações entre outros grupos raciais: 152 pardos 
para amarelo (0,79%), 82 amarelos para pardo (0,42%), 70 pardos para 
indígena (0,36%), 52 indígenas para pardo (0,27%), 13 pretos para amarelo 
(0,07%), 12 pretos para indígenas (0,06%), 10 indígenas para preto (0,05%) 
e 2 amarelos para preto (0,01%). Por fim, 742 candidatos (3,84%) que em 
2016 não haviam informado sua raça/cor passaram a se classificar como 
pardos, pretos, brancos ou amarelos em 2020.

A alteração na autodeclaração de cor/raça, sobretudo de branco 
para negro (pardo ou preto), é um tema complexo e não pode ser 
resumido apenas em ações fradulentas de pessoas brancas. No processo 
de internalização dos costumes e imaginário social branco e europeu 
apontado por Fanon, é comum que homens pardos de elite se classifiquem 
como brancos a fim de se esquivar das dificuldades que seu corpo 
negro enfrenta. Para a pessoa negra, “o conhecimento do corpo é uma 
atividade puramente negacional” (FANON, 2020, p. 92), na qual o indivíduo 
elabora seu esquema corporal através da resposta do outro – o branco 
– que por meio de ações de medo e repulsa estruturalmente condiciona 

19 Os dados referentes às mudanças na autodeclaração foram calculados a partir do cruzamento entre as bases de 
dados das eleições de 2016 e 2020, ambas disponibilizadas pelo TSE. Para identificar quem se candidatou novamente 
consideramos o Cadastro de Pessoa Física (CPF) da/o candidata/o, o que resultou em um universo de 72 mil candidaturas 
repetidas. Dessas, houve alteração na autodeclaração de raça/cor em apenas 19.344 candidatas/os.
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o comportamento corporal do negro fazendo com que o mesmo rejeite 
sua condição étnico-racial. Assim, se por um lado vemos a mudança de 
brancos para pardos possivelmente influenciados por um movimento de 
tomada de consciência racial, há, também, o caso do pardo que ainda 
está imerso em um processo de negação racial e opta por se classificar 
como branco pois não se sente confortável em se beneficiar de uma 
política voltada a pessoas negras.

Ainda, de acordo com o censo de 2010, 43,1% da população brasileira 
se autodeclara pardo e 7,6% preto, um aumento se comparado com os 
censos anteriores. A previsão é que esses números continuem crescendo 
nos próximos censos, visto que os movimentos negros têm realizado 
ações de combate ao racismo, isto é, promovendo a consciência racial de 
um povo que por muito tempo teve sua história, cultura e ancestralidade 
apagadas. É comum, portanto, que “brancos” se descubram “pardos” 
ou até mesmo “pardos” se reconheçam “pretos” – o que também não 
exclui a possibilidade de pessoas brancas mal-intencionadas fraudarem 
sua autodeclaração. Entretanto, é importante defender a urgência e 
importância da cota financeira do fundo eleitoral para candidatas/os 

negras/os de ataques de opositores que argumentam 
não ser possível dizer quem é negro no Brasil.

O esforço de entendimento sobre os 
dados apresentados nesta pesquisa nos 

conduz para a formação dos sujeitos 
que se realiza como devir histórico 

e que a sua diferenciação tem 
impactos nas relações sociais 
por ser historicamente situadas 
no cruzamento entre gênero, 
raça, classe social e diversidade 
sexual. Negligenciar esse 
pressuposto é diluir a perspectiva 
de representação política das 



Cidades, raça e eleições: uma 
análise da representação negra 

no contexto brasileiro

43

mulheres negras dentro de um sistema de poder que perpassa todos os 
níveis das relações sociais, onde o conflito também faz parte da interação 
social.

Assim, ressalta-se que o movimento de mulheres negras, ao 
interseccionalizar as questões de gênero, raça e classe social e expor 
as distopias da representatividade feminina na política, teve um papel 
fundamental para a visibilidade das distorções que ainda vigoram nos 
grupos de mulheres. O movimento, afirmando que a luta contra o sistema 
também	 ocorre	 nos	 microespaços	 e	 intergrupos	 que	 invisibilizam	 o	
papel da mulher negra na formação da sociedade brasileira, reafirma 
uma posição de subalternidade diante da disputa desigual das mulheres 
na promoção dos direitos.

A grande relevância da pesquisa é descortinar as distopias das 
candidaturas das pessoas brancas e negras eleitas e os impactos dessas 
representações no cenário político brasileiro. Pelas evidências anunciadas 
pelos dados, não podemos dizer que houve retrocesso. O que vimos é a 
reafirmação de um modelo de acesso que ainda privilegia as pessoas 
brancas em detrimento das pessoas negras, amarelas e indígenas. Afinal, 
como nos ensina Alzira Rufino (1997), “o	poder	muda	de	mãos,	não	de	cor”.    
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Os dados que subsidiam a pesquisa “Cidades, raça e eleições: uma 
análise da representação negra no contexto brasileiro” foram obtidos 
no Repositório de dados eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral. O ponto 
de partida é a base “Candidatos”, que agrega dados básicos sobre as 
candidaturas. A base relativa a 2020 é composta por 557.562 linhas, cada 
uma delas com dados sobre uma candidatura. Ela é dividida em 64 colunas, 
as quais contém informações sobre a própria base (data e horário de 
geração), a eleição (tipo de eleição, cargo disputado, data, abrangência), 
características das candidatas e dos candidatos (nome registral e social, 
CPF, partido e coligação, município de nascimento, gênero, raça, grau de 
instrução, estado civil, ocupação) e o resultado do pleito eleitoral.

A pesquisa também lançou mão da base de prestação de contas 
das candidatas e dos candidatos, a qual descreve as despesas e o valor 
empenhado em suas campanhas. Em ambas as bases, cada candidata/o 
é identificada/o com um número único - “SQ_CANDIDATO”. Esse indexador 
permite o cruzamento de dados, de sorte que é possível tratar a base de 
prestação de contas como uma extensão da base sobre candidaturas.

Esse material, apesar de completo e bem organizado, 
impõe duas dificuldades iniciais. Primeiro, o grande 

volume de informações torna inviável o uso 
de programas corriqueiros em pesquisas 

acadêmicas como o Excel. Segundo, os 
bancos de dados são atualizados com 

alguma frequência. Essa atualização 
ocorre também para os dados 
relativos a candidaturas: alguns 
dados que estão ausentes são 
complementados em sucessivas 
versões. 

Para superar esses 
problemas, os levantamentos 
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diretamente subsidiados nesses dados foram elaborados por meio 
de rotinas computacionais na linguagem de programação python, 
escolhida em razão da familiaridade dos pesquisadores com ela. As 
rotinas automatizadas permitem processar um grande número de dados, 
superando o problema do volume. Além disso, esse processamento pode 
ser refeito em pouco tempo, o que resolve os desafios impostos pela 
atualização constante da base.

Considerando que os pesquisadores trabalham assincronamente, o 
resultado dos levantamentos foi disponibilizado em planilhas no google 
sheets, de sorte que eles estavam sempre à disposição para consulta. Há 
duas planilhas, uma referente à eleição de 2016 e a outra referente à eleição 
de 2020. Em ambas, há uma primeira aba que resume os levantamentos 
e as perguntas de pesquisa respondidas por eles, bem como a data dos 
dados e a última atualização.

Os levantamentos foram realizados pela reindexação e agregação do 
banco de dados, por meio da função “pivot_table” do pacote Pandas. Por 
meio dela, é possível reorganizar os dados de uma planilha de acordo com 
variáveis determinadas. Na aba “02.0 - CANDIDATOS - cargo/raca/sexo”, 
por exemplo, os dados foram reorganizados de acordo com o resultado 
da eleição, cargo, sexo e raça. Isso quer dizer que as candidaturas foram 
contadas de acordo com a combinação de cada uma dessas variáveis.

As abas seguintes seguem essa metodologia, utilizando variáveis 
diferentes para agregar as candidaturas:

• Aba “03.0 - CANDIDATOS - Resumo por Estado/Cidade” organiza 
os dados por estado,	cidade, resultado da eleição, cargo, sexo e 
raça.

• Aba “08.0 - ELEITOS - cargo/raca/sexo/instrucao”: organiza os 
dados por resultado das eleições, cargo, grau de instrução, sexo 
e raça.

• Aba “09.0 - ELEITOS - cargo/raca/sexo/estado c”: organiza os 
dados por resultado das eleições, cargo, estado civil, sexo e raça.
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• Aba “10.0 - ELEITOS - cargo/raca/sexo/ocupacao”: organiza os 
dados por resultado das eleições, cargo, ocupação, sexo e raça.

Nas abas “04.0 - MÉDIA de idade”, “05.0 - MEDIANA de idade”, “06.0 - 
MÍNIMA de idade” e 07.0 - MÁXIMA de idade”, os dados foram organizados 
de acordo com o estado, cargo, resultado da eleição, sexo e raça. Porém, 
ao invés da contagem, o método empregado para exibir o valor é aquele 
descrito no título da aba, ou seja, média, mediana, mínima e máxima. 
Por fim, a aba “11.0 - CANDIDATOS - cargo/raca/sexo/receita” agrega os 
dados das receitas das candidaturas de acordo com o estado, município, 
resultado da eleição, sexo e raça. Como candidatos e candidatas possuem 
múltiplas fontes de receita, o método empregado nessa aba foi a soma de 
todos os valores recebidos.

Nas planilhas, é possível perceber que há algumas variáveis cuja 
informação é “#NULO#”, que correspondem aos dados ausentes referidos 
anteriormente. O número de dados faltantes é relativamente baixo (entre 
1% e 2%, a depender da informação). A cada atualização dos bancos pelo 
TSE, uma parte dessas informações é complementada.

As bases de dados elaboradas para a presente Nota 
Técnica podem ser acessadas nos seguintes links:

“Cidades, raça e eleições - base de dados eleições 2016 
e 2020” - https://hdl.handle.net/10438/31287

“Cidades, raça e eleições - base de dados 
proporcionalidade câmaras municipais” - https://hdl.handle.
net/10438/31289

“Cidades, raça e eleições - base de dados com municípios 
que não elegeram homens negros e mulheres negras em 
2020 para vereança” - https://hdl.handle.net/10438/31343

https://hdl.handle.net/10438/31287
https://hdl.handle.net/10438/31289
https://hdl.handle.net/10438/31289
https://hdl.handle.net/10438/31343
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