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APRESENTAÇÃO

O Levantamento sobre a eleição de mulheres no Nordeste em 2022, intitulado "'E eu 
não sou uma mulher': Eleição de mulheres, fraudes raciais e racismo contra candi-
datas negras no Nordeste em 2022", é uma produção do Odara - Instituto da Mulher 
Negra, a partir do apoio da Open Society Foundation. Configura-se como uma ação 
do Projeto Pretas no Poder: Participação Política, Representatividade e Segurança 
de Ativistas Negras, desenvolvido com o objetivo de fortalecer a representativida-
de através da participação política de mulheres negras candidatas, parlamentares e 
defensoras de Direitos Humanos no Nordeste brasileiro, sobretudo trans, lésbicas e 
bissexuais.

O Nordeste é a região de maior incidência do Projeto Pretas no Poder, portanto, o 
território sobre o qual demandamos o aprofundamento no entendimento das rela-
ções sociais e configurações políticas, sobretudo relacionadas às mulheres negras. 
Conforme apresentamos no Mapa da Violência Política Contra Mulheres Negras no Nor-
deste1, publicado em julho de 2022 pelo Instituto Odara,

Destacamos que um conjunto de variáveis institucionais, comportamentais e con-
junturais influenciam no padrão de participação e sucesso de mulheres e negros 
nas disputas político-eleitorais e nos fatores de sub-representação da população 
negra nos cargos políticos-eleitorais nas esferas municipal, estadual e federal. O 
Instituto Odara, em parceria com ativistas e organizações de mulheres negras de 
todos os estados da Região Nordeste, avaliou como emergente a realização de um 
mapeamento que associe a situação de organização e desejo das mulheres negras 
às candidaturas políticas, conforme a análise de conjuntura regional e dos fatores 
que impedem as mulheres negras nordestinas de adentrarem estes espaços, a fim 
de traçarmos estratégias para garantirmos o maior número possível de mulheres 
negras eleitas comprometidas com as agendas  inegociáveis na luta contra o racis-
mo e demais formas de opressão. [Instituto Odara, 2022].

O Mapa foi lançado no Encontro de Mulheres Negras Nordeste-Amazônia: “Qual o 
nosso projeto de nação?”, que reuniu mais de 100 mulheres negras e indígenas das 
regiões Nordeste e Amazônia, entre os dias 7, 8 e 9 de julho, em Salvador-BA. Partici-
param parlamentares e pré-candidatas que disputaram cargos políticos nas eleições 
de 2022, além de ativistas dos Movimentos de Mulheres Negras e Indígenas, tendo 
em vista a produção de reflexões acerca da nação que buscamos construir e as ques-
tões inegociáveis para mulheres negras e indígenas na disputa por poder - publica-

1 Disponível em: https://institutoodara.org.br/public/instituto-odara-lanca-mapeamento-da-
-violencia-politica-contra-mulheres-negras-do-nordeste/ 

https://institutoodara.org.br/public/instituto-odara-lanca-mapeamento-da-violencia-politica-contra-mulheres-negras-do-nordeste/
https://institutoodara.org.br/public/instituto-odara-lanca-mapeamento-da-violencia-politica-contra-mulheres-negras-do-nordeste/
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das em uma carta aberta à sociedade elaborada no Encontro2. Em 2022 também pu-
blicamos o Diagnóstico dos fatores determinantes do desempenho das mulheres negras 
como candidatas nas disputas a cargos políticos-eleitorais, no Nordeste do Brasil – 2020, 
produzido sob coordenação do prof. Cloves Oliveira, a partir da estruturação de três 
textos: 1- Relatório Preferências de Voto na Cidade de Salvador e Perfil dos Candida-
tos e Candidatas a Vereador em Salvador em 2020; 2- Diagnóstico dos impactos da 
legislação eleitoral na candidatura e desempenho eleitoral de mulheres negras; 3- 
Desafios das candidaturas de mulheres negras tanto na modalidade individual quan-
to na coletiva para disputar às eleições para as cadeiras nas Câmaras Municipais de 
Salvador-BA, Fortaleza-CE e Garanhuns-PE. 

Nesse sentido, este relatório é a continuidade de um processo produtivo político-in-
telectual junto a mulheres negras nordestinas candidatas e parlamentares, com o 
objetivo de amparar o enfrentamento à violência política contra mulheres negras em 
suas diversas expressões, como a subrepresentatividade; construir narrativas que 
partam do campo discursivo e existencial das mulheres negras; além de realizar o 
controle social das políticas de ações afirmativas direcionadas às mulheres negras 
no processo eleitoral. 

Os dados apresentados neste Relatório foram levantados entre os meses de novem-
bro e dezembro de 2022 a partir de três sítios eletrônicos disponibilizados pelo Tri-
bunal Superior Eleitoral [TSE]: divulgacandcontas.tse.jus.br - que apresenta informa-
ções detalhadas sobre os registros de candidaturas e suas contas eleitorais; sig.tse.
jus.br/ - Sistema de Gerenciamento de Informações com base na replicação diária 
dos dados dos tribunais regionais eleitorais, que fornece as estatísticas gerais de da-
dos abertos relacionados às eleições no Brasil; e resultados.tse.jus.br - que fornece 
informações sobre os resultados das eleições, como número de votos e colocação 
da/os candidata/os. Conforme a atualização constante e o cruzamento de dados, as 
informações podem ter variação de 1% a 3%, em média. 

Alguns campos relevantes para análise de dados ainda encontram-se defasados nes-
ses instrumentos públicos de transparência pública e controle social, como a infor-
mação sobre sexualidade da/os candidata/os, uma vez que o registro de candidatura 
não dispõe do quesito para afirmação, portanto não estabelecemos um balanço ou 
diagnóstico a respeito. 

As eleições gerais de 2022 ocorreram em dois turnos no Brasil. O primeiro turno 
aconteceu no dia 2 de outubro, elegeu governadores, senadores e deputados fede-

2  Disponível em: https://institutoodara.org.br/public/carta-aberta-a-sociedade-questoes-inego-
ciaveis-para-mulheres-negras-e-indigenas-na-disputa-por-poder/ 

https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao/resultados
https://institutoodara.org.br/public/carta-aberta-a-sociedade-questoes-inegociaveis-para-mulheres-negras-e-indigenas-na-disputa-por-poder/
https://institutoodara.org.br/public/carta-aberta-a-sociedade-questoes-inegociaveis-para-mulheres-negras-e-indigenas-na-disputa-por-poder/
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rais e estaduais. O segundo turno ocorreu no dia 30 de outubro, elegeu presiden-
te e governador de 14 estados. O Tribunal Superior Eleitoral [TSE] registrou 29.262 
pedidos de registros de candidatura em todo país; foram deferidas 26.292 e 26.507 
consideradas aptas. Desse total, ocorreu a seguinte configuração de disputa entre os 
cargos efetivos: 13 candidaturas para presidente; 224 para governadores; 243 candi-
data/os ao Senado; 10.630 candidata/os a deputada/os federais; 16.737 deputada/os 
estaduais; e 610 deputada/os distritais. As 7.397 candidaturas gerais da região Nor-
deste corresponderam a 27,9% do total registrado no território nacional, o segundo 
maior campo eleitoral do país, depois da região Sudeste.

Concorrência Geral - Brasil

Concorrência Nordeste

O Nordeste tem ganhado destaque nas narrativas em contexto nacional nas últimas 
eleições gerais, na medida em que o seu colegiado eleitoral tem sido decisivo para 
eleição de presidenciáveis do campo da esquerda, como ocorreu na reeleição de Dil-
ma Rousseff [PT] em 2014, que venceu no segundo turno com liderança expressiva 
no Norte e Nordeste; e na terceira eleição de Luiz Inácio Lula da Silva [PT], em 2022, 
em uma conjuntura de acirramento da disputa entre o campo da esquerda e da ul-
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tra direita. Lula recebeu 69,34% dos votos válidos da Região Nordeste no 2º turno, 
fundamental para consolidação da diferença de 12,5 milhões de votos em relação ao 
candidato Jair Bolsonaro (PL), que teve 9.962.917 (30,6%) dos votos válidos no Nor-
deste, a única Região em que Lula teve mais votos que o oponente. Entre a esquerda, 
a eleição presidencial do Nordeste foi repercutida como marco de comemoração do 
“voto consciente”3. Por outro lado, temos elaborado questionamentos acerca do ca-
ráter desse voto supostamente consciente, sobretudo no que tange a configuração 
do eleitorado de mulheres negras na Região.

Pela primeira vez nas eleições no Brasil, o número de candidatos autodeclarados 
negros superou o de autodeclarados brancos. Negros foram 49,6% dos candidatos, 
e brancos, 48,9%.  Essa constatação gerou uma série de notícias sobre o aumento 
da representatividade na política, atrelada também à constatação do aumento de 
candidaturas de mulheres, que em 2018 configurou 31,8% do total de candidatos, 
e em 2022 expressou 33,4% do total. No entanto, a análise de dados sobre a auto-
declaração racial dos candidatos e candidatas impulsiona questionamentos sobre 
dois fenômenos: como se configura a corrida eleitoral quando refletimos o número 
de candidaturas e o quantitativo de eleitos por raça e gênero? Quem são as pessoas 
negras eleitas em 2022? 

Após os resultados do pleito eleitoral, a partir da elaboração deste Levantamento, 
nos debruçamos para o entendimento do perfil das mulheres eleitas no Nordeste, 
afinal, queremos saber quem são as mulheres negras no parlamento, mas também 
como se configurou o acirramento da disputa eleitoral entre as mulheres. A partir 
do levantamento acerca da Região Nordeste, os dados aqui apresentados foram 
estruturados da seguinte forma: 1- Relação comparativa entre o número de can-
didata/os e o número de eleita/os, conforme parâmetro de gênero; 2- Análise da 
intersecção de raça e gênero na relação quantitativa entre candidata/os e eleita/os; 
3- Comparativo racial entre mulheres eleitas e candidatas por estado; 4- Apresenta-
ção das eleitas autodeclaradas negras; 5- Espectro político das eleitas; 6- Orçamen-
to de campanha e porcentagem do Fundo Especial de Financiamento de Campanha 
(FEFF) das deputadas estaduais e federais eleitas no Nordeste; 7- Custo do voto das 
mulheres eleitas; 8- Perfil de candidatura de mulheres negras defensoras de direi-
tos humanos no Nordeste. 

3  Ver matéria: https://www.cut.org.br/noticias/lula-conquista-69-34-dos-votos-validos-da-
regiao-nordeste-no-2-turno-3e38

https://www.cut.org.br/noticias/lula-conquista-69-34-dos-votos-validos-da-regiao-nordeste-no-2-turno-3e38
https://www.cut.org.br/noticias/lula-conquista-69-34-dos-votos-validos-da-regiao-nordeste-no-2-turno-3e38
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Durante os dias 7, 8 e 9 de julho, o Odara – Instituto da Mulher Negra, através do Projeto Pretas 
no Poder: Participação Política, Representatividade e Segurança de Ativistas Negras, realizou o 
Encontro de Mulheres Negras Nordeste-Amazônia: Qual o nosso Projeto de Nação?, que reuniu mais de 
100 mulheres negras e indígenas das regiões Nordeste e Amazônia na cidade de Salvador (BA). O 
encontro compôs a agenda coletiva de atividades da 10ª edição do Julho das Pretas – Mulheres 
Negras no Poder, construindo o Bem Viver.



9

1. CANDIDATA/OS X ELEITA/OS NO NORDESTE: DADOS SOBRE GÊNERO

Do total de 6.648 candidaturas aptas nos nove estados da Região Nordeste para 
os cargos pleiteados nas eleições gerais de 2022, 495 candidata/os foram eleita/os. 
4.359 homens se candidataram, 411 foram eleitos, o que corresponde a 9.4%. 2.290 
mulheres se candidataram, 84 foram eleitas, o que corresponde a 3,6%. As mulheres 
corresponderam a 34% da/os candidata/os e 17% da/os eleita/os. Os homens cor-
responderam a 66% da/os candidata/os e 83% da/os eleita/os, o que significa uma 
proporção em que as candidaturas masculinas representaram o dobro de candida-
turas femininas; o número de homens eleitos correspondeu a aproximadamente 
cinco vezes o número de mulheres eleitas.

A taxa de candidaturas de mulheres no Nordeste configurou-se entre 33% e 36%; 
candidaturas masculinas entre 64% e 67%. Com baixíssima variação entre os esta-
dos. O número de eleita/os por gênero expressou maior assimetria entre os estados, 
com variação entre 11% e 26% de mulheres, contraposto ao quadro de 74% a 89% de 
homens entre os eleita/os.

Estado Candidatas Candidatos Eleitas Eleitos Candidatas
x Eleitas

Candidatos
x Eleitos

Pontos de 
diferença4

AL 145 281 7 32 4,80% 11,30% 6,5

BA 514 1022 14 91 2,70% 8,90% 6,2

CE 301 564 15 58 4,90% 10,20% 5,3

MA 291 569 17 48 5,80% 8,40% 2,6

PB 216 402 6 45 2,70% 11,10% 8,4

PE 343 656 10 67 2,90% 10,20% 7,3

PI 134 234 6 39 12,20% 16,60% 4,4

RN 188 331 9 27 4,70% 8,10% 3,4

4  Cálculo entre a porcentagem de número de mulheres eleitas [ME] em relação ao número 
de mulheres candidatas [MC] e o número de homens eleitos [HE] em relação ao número de homens 
candidatos [HC]. Exemplo: Na Bahia, entre os 1022 homens que se candidataram, foram eleitos 91, 
ou seja: 8,9%; das 514 mulheres candidatas, 14 foram eleitas, ou seja 2,7%. A diferença entre 8,9% de 
homens eleitos e 2,7% de mulheres eleitas é igual a 6,2 pontos.
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SE 170 315 8 27 4,70% 8,50% 3,8

Paraíba foi o estado com menor número de mulheres eleitas [11%] e com maior 
disparidade [8.4 pontos] na relação entre candidatura e eleição: das 216 candida-
tas, 6 foram eleitas [2,7%]; dos 402 candidatos, 45 foram eleitos [11,10%]. Maranhão 
teve o maior número de mulheres eleitas [26%] e a menor disparidade [2.6 pontos] 
entre homens e mulheres na proporção entre número de candidaturas e número 
de eleitos: das 291 candidatas, 17 foram eleitas [5,8%]; dos 569 candidatos, 48 foram 
eleitos [8,4%]. 

O Piauí teve maior expressividade nos dois grupos: 12,2% de mulheres que se candida-
taram foram eleitas; 16,6% de homens que se candidataram foram eleitos e uma média 
de 4.4 pontos de diferença entre homens e mulheres na relação candidatura x eleição. 
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O encontro contou com mesas e diálogos plurais sobre participação política, projeto político 
centrado no Bem Viver, estratégias e compromissos mútuos entre os movimentos de mulheres 
negras e indígenas mulheres. Além de ativistas dos Movimentos de Mulheres Negras e Indígenas, 
estiveram reunidas parlamentares e pré-candidatas que disputaram cargos políticos nas eleições 
de 2022.
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2. CANDIDATA/OS X ELEITA/OS NO NORDESTE: INTERSECÇÃO                              
DE RAÇA E GÊNERO

Eleita/os

Candidata/os

Conforme o cruzamento dos dados de raça e gênero, do total de 6.648 candidaturas 
no Nordeste, 32,3% foram de homens autodeclarados pardos; 15,8% de mulheres auto-
declaradas pardas; 9,5% homens autodeclarados pretos; 6,8% mulheres autodeclaradas 
pretas; 23,3% homens autodeclarados brancos; 11,4% mulheres autodeclaradas bran-
cas; 2,7% autodeclarados indígenas homens e 1,8% autodeclaradas indígenas mulheres. 
Os autodeclarados negros compuseram o grupo racial com maior expressividade 
numérica de candidaturas, com o total de 4.290 candidatas e candidatos, o que 
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corresponde a 64,5% do total. Entre as/os 527 eleitas e eleitos, 48,7% são dos au-
todeclarados homens brancos; 10% mulheres brancas; 29,6% homens pardos; 5,6% 
mulheres pardas; 3,9% homens pretos; 1,1% mulheres pretas. Em todo Nordeste, 
apenas 1 indígena homem foi eleito. As pessoas autodeclaradas brancas somaram 
34,7% dos candidatos e foram 58,7% das eleitas.  

Proporção de homens e mulheres candidata/os x eleita/os por raça/cor

  
      

Proporção de homens candidatos x eleitos por raça/cor

Proporção de mulheres candidatas x eleitas por raça/cor

16,5% dos homens brancos que se candidataram foram eleitos; 6,9% das mulheres 
brancas que se candidataram foram eleitas; 7,2% dos homens pardos que se candi-
dataram foram eleitos; 2,8% das mulheres pardas que se candidataram foram elei-
tas; 3,3% dos homens pretos que se candidataram foram eleitos; 1,3% das mulheres 
pretas que se candidataram foram eleitas.
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 A cada 6 homens brancos que se candidataram, 1 foi eleito;

 A cada 14 mulheres brancas que se candidataram, 1 foi eleita;

 A cada 16 homens negros que se candidataram, 1 foi eleito;

 A cada 42 mulheres negras que se candidataram, 1 foi eleita.
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As discussões do Encontro de Mulheres Negras Nordeste-Amazônia: Qual o nosso Projeto de Nação? 
estiveram focadas na análise de conjuntura política nacional e local, trazendo temas como 
alianças políticas, financiamento de campanha e violência política, buscando ampliar a concepção 
de poder para além da política partidária, partindo da experiência das mulheres em suas regiões, 
estados e municípios.
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3. CANDIDATAS X ELEITAS NO NORDESTE: SITUAÇÃO RACIAL ENTRE 
MULHERES POR ESTADO

Alagoas

                   

Entre as 145 candidatas mulheres em Alagoas, 56 se declararam brancas; 56 pardas; 
31 pretas; 1 indígena; 1 amarela. As autodeclaradas negras configuraram o maior 
grupo de raça/cor, somando 87 mulheres pretas e pardas, o que corresponde a 60%; 
38,6% brancas. Foram eleitas 6 mulheres brancas, o que corresponde a 10,7% das 
que se candidataram; e 1 mulher parda, que corresponde a 1,14% das mulheres ne-
gras que se candidataram. As mulheres negras foram 60% das que se candidata-
ram e 14,3% das eleitas. As mulheres brancas foram 38,6% das que se candidata-
ram e 85,7% das eleitas.

Bahia

        

Entre as 514 candidatas mulheres na Bahia, 97 se declararam brancas; 268 pardas; 
146 pretas; 1 indígena; 1 amarela; 1 não informou a cor/raça. As autodeclaradas ne-
gras configuraram o maior grupo racial, somando 414 mulheres pretas e pardas, o 
que corresponde a 80,5% do total; mulheres brancas representaram 18,9%. Foram 
eleitas 6 mulheres brancas, o que corresponde a 6,1% das que se candidataram; e 
8 mulheres negras, que correspondem a 1.9% das mulheres negras que se candi-
dataram; 0,6% das candidatas pretas foram eleitas e 2,6% das pardas. As mulheres 
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negras foram 80,5% das que se candidataram e 57,1% das eleitas. As mulheres 
brancas foram 18,9% das que se candidataram e 42,9% das eleitas.

Ceará

       

Entre as 301 candidatas mulheres no Ceará, 117 se declararam brancas; 141 pardas; 
39 pretas; 2 indígenas; 1 amarela. As autodeclaradas negras configuraram o maior 
grupo racial, somando 180 mulheres pretas e pardas, o que corresponde a 60% do 
total; mulheres brancas representaram 39%. Foram eleitas 11 mulheres brancas, o 
que corresponde a 9,4% das que se candidataram; e 8 mulheres negras, que cor-
respondem a 4,4% das mulheres negras que se candidataram; 2,5% das candidatas 
pretas foram eleitas e 1,4% das pardas. As mulheres negras foram 60% das que se 
candidataram e 21,4% das eleitas. As mulheres brancas foram 39% das que se can-
didataram e 78,6% das eleitas.

Maranhão

     

Entre as 291 candidatas mulheres no Maranhão, 79 se declararam brancas; 154 par-
das; 56 pretas; 2 indígenas. As autodeclaradas negras configuraram o maior grupo 
racial, somando 210 mulheres pretas e pardas, o que corresponde a 72% do total; 
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mulheres brancas representaram 27%. Foram eleitas 5 mulheres brancas, o que cor-
responde a 6,3% das que se candidataram; e 12 mulheres negras, que correspondem 
a 5,7% das mulheres negras que se candidataram. As mulheres negras foram 72,1% 
das que se candidataram e 70,2% das eleitas. As mulheres brancas foram 27,1% 
das que se candidataram e 29,4% das eleitas.

Paraíba

   
Entre as 216 candidatas mulheres na Paraíba, 85 se declararam brancas; 99 pardas; 
28 pretas; 1 indígena; 1 amarela. As autodeclaradas negras configuraram o maior 
grupo racial, somando 127 mulheres pretas e pardas, o que corresponde a 59% do 
total; mulheres brancas representaram 39%. Foram eleitas 4 mulheres brancas, o 
que corresponde a 4,7% das que se candidataram; e 8 mulheres negras, que cor-
respondem a 6,2% das mulheres negras que se candidataram, 3,0% das candidatas 
pretas foram eleitas e 1% das pardas. As mulheres negras foram 59,4% das que se 
candidataram e 33,4% das eleitas. As mulheres brancas foram 39,7% das que se 
candidataram e 66,7% das eleitas.

Pernambuco

      

Entre as 343 candidatas mulheres em Pernambuco, 132 se declararam brancas; 135 
pardas; 66 pretas; 2 indígenas; 4 amarelas. As autodeclaradas negras configuraram 
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o maior grupo racial, somando 201 mulheres pretas e pardas, o que corresponde a 
59% do total; mulheres brancas representaram 38%. Foram eleitas 7 mulheres bran-
cas, o que corresponde a 5,3% das que se candidataram; e 3 mulheres negras, que 
correspondem a 1,5% das mulheres negras que se candidataram; 3,6% das candida-
tas pretas foram eleitas e 0,7% das pardas. As mulheres negras foram 59% das que 
se candidataram e 30% das eleitas. As mulheres brancas foram 38% das que se 
candidataram e 70% das eleitas.

Piauí

      
Entre as 134 candidatas mulheres no Piauí, 49 se declararam brancas; 61 pardas; 21 
pretas; 2 indígenas; 1 amarela. As autodeclaradas negras configuraram o maior gru-
po racial, somando 82 mulheres pretas e pardas, o que corresponde a 61% do total; 
mulheres brancas representaram 37%. Foram eleitas 3 mulheres brancas, o que 
corresponde a 6% das que se candidataram; e 3 mulheres negras, que correspon-
dem a 3,6% das mulheres negras que se candidataram; nenhuma preta foi eleita. 

Rio Grande do Norte

       

Entre as 185 candidatas mulheres no Rio Grande do Norte, 87 se declararam brancas; 
66 pardas; 31 pretas; 1 indígena. As autodeclaradas negras configuraram o maior 
grupo racial, somando 97 mulheres pretas e pardas, o que corresponde a 52,4% do 
total; mulheres brancas representaram 47%. Foram eleitas 7 mulheres, o que corres-
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ponde a 3,7% das candidatas, dentre elas 4 brancas, o que corresponde a 4,5% das 
que se candidataram; e 3 mulheres negras, que correspondem a 3% das mulheres 
negras que se candidataram. As mulheres negras foram 52,4% das que se candida-
taram e 42,9% das eleitas. As mulheres brancas foram 47% das que se candidata-
ram e 57,1% das eleitas.

Sergipe

      
Entre as 170 candidatas mulheres em Sergipe, 59 se declararam brancas; 79 pardas; 
33 pretas. As autodeclaradas negras configuraram o maior grupo racial, somando 
112 mulheres pretas e pardas, o que corresponde a 66% do total; mulheres brancas 
representaram 34%. Foram eleitas 6 mulheres brancas, o que corresponde a 10% 
das que se candidataram; e 1 mulher negra, que corresponde a 0,8% das mulheres 
negras que se candidataram. As mulheres negras foram 66% das que se candida-
taram e 14,3% das eleitas. As mulheres brancas foram 34% das que se candidata-
ram e 85,7% das eleitas.
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Durante o encontro foi lançado o Mapa da Violência Política contra Mulheres Negras no Nordeste, 
desenvolvido pelo Instituto Odara através do Projeto Pretas no Poder. O documento está 
disponível na web e pode ser acessado através do link.

https://institutoodara.org.br/public/instituto-odara-lanca-mapeamento-da-violencia-politica-contra-mulheres-negras-do-nordeste/
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4. AUTODECLARADAS NEGRAS ELEITAS NO NORDESTE

A partir de 2014 o TSE passou a exigir a autodeclaração racial nos registros de can-
didatura. Vejamos abaixo as mulheres eleitas em 2022 no Nordeste que se autode-
claram negras no registro de candidatura do TSE, bem como a foto que disponibili-
zaram para exposição nas urnas eletrônicas.
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Das 90 parlamentares eleitas no Nordeste, 36 se autodeclaram negras (30 pardas e 
6 pretas). Entre as autodeclaradas “pardas”, 10 já se declararam “brancas” anterior-
mente [destacadas com um asterisco], o que corresponde a 27,8% das autodecla-
radas negras; não acessamos declarações anteriores de 13 das candidatas “negras” 
[36%], seja por não terem declarado a raça em candidaturas anteriores, seja por es-
tarem se candidatando pela primeira vez [destacadas com dois asteriscos]. Além do 
fator de mudança na autodeclaração racial, um quantitativo considerável está em 
condição de explícita discrepância entre a autodeclaração e o fenótipo. Ou seja, das 
30 autodeclaradas pardas, apenas quatro ou cinco apresentam um fenótipo pardo 
sem absurda discrepância. Entre as 6 autodeclaradas "pretas", 1 se declarou parda 
anteriormente e 1 já se declarou branca.
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A partir das discussões abordadas no encontro também foi lançada a CARTA ABERTA À SOCIEDADE: 
Questões inegociáveis para Mulheres Negras e Indígenas na disputa por poder, disponível aqui.

https://institutoodara.org.br/public/carta-aberta-a-sociedade-questoes-inegociaveis-para-mulheres-negras-e-indigenas-na-disputa-por-poder/
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5. ESPECTRO POLÍTICO DAS MULHERES ELEITAS NO NORDESTE

O partido que mais elegeu mulheres no Nordeste foi o PT [19], incluindo suplentes 
de senadora/es e vice-governadoras; assim como foi o que mais elegeu pessoas au-
todeclaradas negras [31], seguido do PL [29]. No que tange o espectro político5, os 
partidos de esquerda elegeram 40 mulheres; os de direita 37; e de centro 13. Entre os 
cargos titulares [governador/a, senador/a, deputado/a federal e deputada/o estadu-
al], os partidos de esquerda elegeram na região 14 mulheres autodeclaradas negras 
e 15 brancas; os de direita, 12 mulheres autodeclaradas negras e 19 brancas; os de 
centro, 4 mulheres autodeclaradas negras e 17 brancas.

Filiação partidária de mulheres do Nordeste na Câmara dos Deputados

Em Alagoas não foi eleita deputada  fede-
ral entre as nove cadeiras de representa-
ção do estado na Câmara. As seis mulhe-
res eleitas como titulares ocuparão o 
cargo legislativo de deputadas estaduais, 
compondo 22% das 27 cadeiras da As-
sembleia Legislativa de Alagoas [ALAL], 4 
filiadas a partidos de centro [MDB] e 2 de 
direita [PP].

5  Conforme classificação adotada pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos [INESC], que di-
vide os partidos em três grandes grupos do espectro político: direita, centro e esquerda: Direita: DC; 
DEM; NOVO; PATRIOTA; PL; PMB; PODEMOS; PP; PRTB; PSC; PSD; PSL; PTB; PTC; e REPUBLICANOS; 
Centro: AVANTE; MDB; PROS; PSDB; e SOLIDARIEDADE; Esquerda: CIDADANIA; PCB; PCdoB; PCO; PDT; 
PMN; PSB; PSOL; PSTU; PT; PV; REDE; e UP.
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Foram eleitas 5 deputadas federais na 
Bahia, 12% do número de deputados fe-
deiras do estado [39], 3 filiadas a partidos 
de esquerda, 2 a partidos de direita. As 8 
mulheres eleitas como deputadas estadu-
ais na Bahia irão compor 12,6% das 63 ca-
deiras da Assembleia Legislativa do esta-
do, 5 delas filiadas a partidos de esquerda 
[PT, PV, PCdoB e PSB]; duas de centro 
[PSD] e 1 de direita [UNIÃO]. 

No estado do Ceará foram eleitas 3 depu-
tadas federais, que correspondem à ocu-
pação de 13,6% das cadeiras de represen-
tação do estado na Câmara dos Deputados, 
2 filiadas a partido de direita [UNIÃO], 1 a 
partido de esquerda [PT]. A representação 
feminina da Assembleia Legislativa do Ce-
ará será formada por 9 mulheres eleitas, 
19,5% dos 46 deputados estaduais eleitos. 

3 destas são filiadas a partidos de centro [PDT, PSD, PSDB], 4 de esquerda [PT e CIDA-
DANIA] e 2 de direita [PL].

Foram eleitas 3 deputadas federais no Ma-
ranhão, 16,6% do número de deputados 
fedeiras do estado [18], 2 filiadas a parti-
dos de direita [PP e PL], 1 a partido de cen-
tro [MDB]. As 12 mulheres eleitas como 
deputadas estaduais irão compor 28,6% 
das 42 cadeiras da Assembleia Legislativa 
do estado, 7 delas filiadas a partidos de di-
reita [PL, PDB, REPUBLICANOS, PATRIOTA]; 

2 de centro [PSD e PDT] e 2 de esquerda [PSB e PCdoB]. O Maranhão é o estado do 
Nordeste com maior taxa de ocupação feminina na Assembleia Legislativa do Estado.
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Na Paraíba não foi eleita representação fe-
minina para ocupar as 12 cadeiras de re-
presentação do estado na Câmara dos De-
putados. As 6 mulheres eleitas como 
titulares ocuparão o cargo legislativo de 
deputadas estaduais, compondo 16,6% 
das 36 cadeiras da Assembleia Legislativa 
do estado, 4 filiadas a partidos de direita 
[PP e REPUBLICANOS], 1 de centro [PSDB] 
e uma de esquerda [PT].

O estado de Pernambuco elegeu 1 mu-
lher governadora - filiada a partido de 
centro [PSDB] - e 1 mulher senadora - fi-
liada a partido de esquerda [PT], ambas 
autodeclaradas brancas. Foram eleitas 3 
deputadas federais, que correspondem à 
ocupação de 12% das 25 cadeiras de re-
presentação do estado na Câmara dos 
Deputados, 2 filiadas a partido de direita 

[PP e MDB], 1 a partido de centro [SOLIDARIEDADE]. A representação feminina da 
Assembleia Legislativa de Pernambuco será formada por 6 mulheres eleitas, 12,2% 
dos 49 deputados estaduais eleitos. 4 destas são filiadas a partidos de esquerda [PT, 
PSOL e PSB]; 1 de centro [PSB] e 1 de direita [UNIÃO].

No Piauí foi eleita 1 deputada federal, filia-
da ao partido de esquerda [PT], que corres-
ponde à ocupação de 10% das 10 cadeiras 
de representação do estado na Câmara 
dos Deputados. A representação feminina 
da Assembleia Legislativa do Piauí será for-
mada por 4 mulheres eleitas, 13,3% dos 30 
deputados estaduais eleitos. 2 destas são 
filiadas a partidos de direita [PP]; 1 de cen-
tro [MDB] e 1 de esquerda [PT].
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O Rio Grande do Norte reelegeu 1 mulher governadora - filiada ao partido de es
querda [PT], autodeclarada negra. Foi elei-
ta apenas 1 deputada federal, filiada ao 
PT, que representa a ocupação de 10% das 
10 cadeiras do estado na Câmara dos De-
putados. Foram eleitas 5 deputadas esta-
duais para a Assembleia Legislativa do 
Piauí, 16,6% dos 30 eleitos. 3 destas são 
filiadas a partidos de esquerda [PT e PV]; e 
duas 2 de direita [PL e SOLIDARIEDADE].

Em Sergipe foram eleitas 2 deputadas fe-
derais, 1 filiada ao partido de direita 
[UNIÃO], 1 de centro [PSD], que correspon-
dem à ocupação de 25% das 8 cadeiras de 
representação do estado na Câmara dos 
Deputados. A representação feminina da 
Assembleia Legislativa de Sergipe será for-
mada por 5 mulheres eleitas, 20,8% dos 24 
deputados estaduais eleitos. 3 destas são 

filiadas a partidos de direita [REPUBLICANOS]; 1 de centro [PSD] e 1 de esquerda 
[PSOL]. Sergipe é o estado do Nordeste com a maior taxa de ocupação feminina na 
Câmara dos Deputados.
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Além de promover a realização do encontro, o Projeto Pretas no Poder desenvolveu,durante todo 
o ano de 2022, uma série de ações com objetivo de estimular a discussão e criar estratégias para 
fomentar a participação política das mulheres negras, seja nos espaços de política partidária ou 
por meio dos movimentos políticos e sociais.
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6. O FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) NA 
CANDIDATURA DE MULHERES ELEITAS NO NORDESTE

O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), conhecido como Fundo 
Eleitoral, é uma das principais fontes de recurso para campanhas eleitorais desde a 
proibição de doações de pessoas jurídicas, regulado a partir das leis 13.487 e 1.488 
de 2018, enquanto fundo público alimentado com dinheiro do Tesouro Nacional. O 
FEFC é distribuído aos partidos políticos para que estes possam fracionar entre as 
candidaturas lançadas, pensado também como uma das medidas para coibir o abu-
so de poder econômico e as disparidades financeiras nas corridas eleitorais.

As diretrizes para a gestão e distribuição dos recursos do FEFC prevê ainda dispo-
sitivos que impulsionam a candidatura e campanha eleitoral de pessoas negras e 
mulheres, como a determinação de exata proporcionalidade na reserva de verba e 
de tempo de propaganda em relação ao total de candidatos negros que o partido 
apresentar para a disputa eleitoral, respeitado o patamar mínimo de 30% de candi-
datas mulheres, em vigor desde as eleições municipais de 2020; bem como a PEC nº 
111/2021: que estabelece que os votos dados a candidatas mulheres e a pessoas ne-
gras serão contados em dobro para efeito da distribuição dos recursos do FEFC nas 
eleições de 2022 a 2030, o que significa que quanto mais mulheres e pessoas negras 
candidatas, maior o recurso direcionado ao partido.

No entanto, é uma violência contra nós, mulheres negras, que a maioria expressiva 
de partidos tenha descumprido a cota mínima de recursos destinados a candidatu-
ras de pessoas negras e mulheres nas eleições de 2020. Bem como é uma violência 
política de raça e gênero o fato de muitos destes partidos terem compactuado com 
a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional, em 30 de março de 2022, anis-
tiando aqueles que assim o fizeram. A PEC veda a condenação pela Justiça Eleitoral 
nos processos de prestações de contas e prevê que não serão aplicadas sanções de 
qualquer natureza, inclusive de devolução de valores, multa ou suspensão do Fundo 
Partidário, aos partidos que não cumpriram com a utilização dos recursos destinados 
aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres e negros 
ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Jus-
tiça Eleitoral, ao passo que assegura a utilização dos valores nas eleições de  2022.

Entre as deputadas federais eleitas no Nordeste, Maria Arraes [Solidariedade/
PE], autodeclarada branca, teve o maior orçamento total de campanha, com R$ 
3.170.000,00 composto totalmente pelo FEFC. Na Bahia, Alice Portugal [PCdoB] 
teve o maior orçamento de campanha entre as eleitas, conforme a declaração de 
R$ 3.126.189,27, seguida de Lídice da Mata [PSB], com R$ 3.072.734,41, ambas se 
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declararam branca anteriormente e parda no registro de campanha de 2022; têm 
experiência de mais de cinco campanhas eleitorais e mandatos; e receberam a faixa 
média de três milhões de reais do FEFC. Roberta Roma [PL] foi a mais votada en-
tre as deputadas federais eleitas, com 160.731 votos em sua primeira candidatura. 
Teve orçamento total declarado de R$ 1.306.080,38 e o menor recurso do FEFC [R$ 
550.000,00]. 

No Ceará, Dayany do Capitão [UNIÃO] se candidatou pela primeira vez; se declarou 
como preta - ainda que seu fenótipo expresse relevante discrepância; recebeu do 
Partido o valor de R$ 2.900.000,00 do FEFC, que compôs todo o valor do orçamento 
de campanha declarado. A correligionária Fernanda Pessoa [UNIÃO], declarada bran-
ca, recebeu R$ 2.465.286,49 do FEFC, correspondente a 98,8% do seu orçamento to-
tal, sendo candidata pela quinta vez e eleita três vezes deputada estadual por outros 
partidos. Luizianne Lins [PT] foi a mais votada entre as mulheres e a sétima no geral, 
com 182.232 votos. Sua carreira política é formada por duas gestões como prefeita 
de Fortaleza e três mandatos como deputada federal, todas as candidaturas pelo 
mesmo Partido; seu orçamento total foi de R$ 2.321.481,42 composto 99,5% pelo 
FEFC. Demais candidatas do Nordeste estiveram com orçamentos compostos de 70% 
a 97% pelo FEFC. 

Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) no orçamento total de 
campanha das deputadas federais eleitas
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Entre as deputadas estaduais eleitas no Nordeste, 15 das 61 declararam orçamen-
to total maior de R$ 1.000.000,00, cinco delas se autodeclararam negras. 80% [12] 
das candidatas entre os maiores orçamentos declarados são filiadas a partidos de di-
reita [UNIÃO; PL; PSD; PP; PATRIOTA; REPUBLICANOS]; 20% [3] são filiadas a partidos 
de esquerda [PSB e PCdoB]. 10 delas receberam aportes do FEFC que contemplaram 
mais de 95% de seus orçamentos de campanha. O maior orçamento declarado foi 
de Katia Oliveira [UNIÃO/BA], de R$ 1.697.629,01, composto 96,9% pelo FEFC. Nesse 
grupo, o FEFC compôs em média 86% do orçamento total, com exceção de Marta 
Gonçalves [PL/CE], que declarou orçamento total de R$ 1.038.500,00 e não recebeu 
nenhum valor do FEFC. 

Embora os maiores financiamentos de campanha estejam, em sua maioria, entre 
candidatas filiadas a partidos de direita, outras seis mulheres eleitas deputadas es-
taduais no Nordeste apresentaram não terem recebido recursos do FEFC, 4 filiadas 
a partido de direita [PL] e 2 filiadas a partido de centro [MDB]: Flávia Cavalcante* 
[MDB/AL]. que teve orçamento total de R$ 537.471,00; Fabiana Vilar [PL/MA], com R$ 
431.496,63 de orçamento total; Terezinha Maia [PL/RN], com R$ 408.011,00; Solan-
ge Almeida* [PL/MA], com R$339.577,01; Abigail* [PL/MA], com R$ 332.009,30; Carla 
Dantas [MDB/AL], com R$ 117.901,30. Dentre elas, 3 autodeclaradas negras [desta-
cadas com asterisco]. 

Entre as 12 eleitas com recursos do FEFC abaixo de R$ 200.000,00, menor faixa de 
repasse, 5 são autodeclaradas negras [destacadas com asterisco]; 8 são filiadas a 
partidos de esquerda; 2 filiadas a partidos de centro; 2 filiadas a partidos de direita: 
Soane Galvão* [PSB/BA], com R$ 200.000,00 do FEFC; Linda Brasil [PSOL/SE], única 
mulher trans eleita no Nordeste e única deputada estadual filiada a partido de es-
querda no estado de Sergipe, com orçamento de R$ 171.698,10 do FEFC; Danielle 
Do Vale [REPUBLICANOS/PB] com R$ 165.228,28 do FEFC; Ana Paula [MDB/PI] com 
R$ 141.001,20 do FEFC; Mical Damasceno* [PSD/MA] com R$ 140.000,00 do FEFC; 
Eudiane Macedo* [PV/RN] com R$ 139.998,70 do FEFC; Fátima Canuto [MDB/AL] com 
R$ 100.000,00 do FEFC; Juliana Lucena [PT/CE] com R$ 100.000,00 do FEFC; Jô Farias* 
[PT/CE] com R$ 100.000,00 do FEFC; Claudia Coutinho* [PDT/MA] com R$ 40.000,00 
do FEFC; Dra Vivianne* [PDT/MA] com R$ 40.000,00 do FEFC; Iracema Vale [PSB/MA] 
com R$ 35.000,00 do FEFC.

Os partidos de direita repassaram R$ 25.988.787,59 do FEFC para as 27 deputadas es-
taduais eleitas no Nordeste; os partidos de esquerda repassaram R$ 9.551.639,42 do 
FEFC para as 25 deputadas eleitas; os partidos de centro destinaram R$ 2.135.751,40 
do FEFC para as 9 eleitas ao referido cargo. 
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Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) no orçamento total de 
campanha das deputadas estaduais eleitas

Estado Eleita / Partido Orçamento Total em R$ Valor total do FEFC em R$ % do FEFC

AL Rose Davino [PP/AL] 1.273.145,14 1.000.000,00 78,50%

AL Gabi Gonçalves [PP/AL] 1.014.454,08 1.000.000,00 98,50%

BA Cibele Moura [MDB/AL] 566.196,60 220.000,00 41,10%

AL Flávia Cavalcante* [MDB/AL] 537.471,00 0 0%

AL Fátima Canuto [MDB/AL] 427.318,00 100.000,00 23,40%

AL Carla Dantas [MDB/AL] 117.901,30 0 0%

BA Katia Oliveira* [UNIÃO/BA] 1.697.629,01 1.645.629,01 96,90%

BA Olivia Santana* [PCdoB/BA] 1.267.254,40 1.110.050,00 87,50%

BA Ivana Bastos [PSD/BA] 871.400,00 650.000,00 74,50%

BA Claudia Oliveira [PSD/BA] 660.000,00 500.000,00 75,70%

BA Maria Del Carmen [PT/BA] 576.000,00 535.000,00 92,80%

BA Ludmilla Fiscina* [PV/BA] 425.419,56 315.000,00 74%

BA Fatima Nunes [PT/BA] 402.204,35 314.904,35 75,70%

BA Soane Galvão* [PSB/BA] 209.000,00 200.000,00 95,60%

CE Gabriella Aguiar [PSD/CE] 1.204.340,00 1.200.000,00 99,70%

CE Dra Silvana [PL/CE] 1.100.000,00 1.100.000,00 100%

CE Marta Gonçalves [PL/CE] 1.038.500,00 0 0%

CE Luana Ribeiro* [CIDADANIA/CE] 872.350,00 712.500,00 83,40%

CE Jô Farias* [PT/CE] 693.633,19 100.000,00 14,90%

CE Lia Gomes [PDT/CE] 502.800,00 500.000,00 99,60%

CE Juliana Lucena [PT/CE] 489.587,90 100.000,00 20,60%

CE Emilia Pessoa [PSDB/CE] 413.278,20 390.000,20 99,50%

CE Larissa Gaspar [PT/CE] 381.192,05 320.000,00 87,60%

MA Edna Silva* [PATRIOTA/MA] 1.205.361,82 1.200.000,00 99,90%

MA Janaina Ramos [REPUBLICANOS/MA] 1.021.915,60 1.021.482,60 99,90%

MA Dra Vivianne* [PDT/MA] 719.725,00 40.000,00 5,80%

MA Claudia Coutinho* [PDT/MA] 606.325,00 40.000,00 6,90%

MA Andreia Martins Rezende* [PSB/MA] 569.360,25 300.000,00 56,80%

MA Iracema Vale [PSB/MA] 465.240,00 35.000,00 8,10%

MA Fabiana Vilar [PL/MA] 431.496,63 0 0%

MA Solange Almeida* [PL/MA] 339.577,01 0 0%

MA Abigail* [PL/MA] 332.009,30 0 0%

MA Daniella* [PDB/MA] 326.212,00 300.000,00 96,70%

MA Ana do Gás* [PCdoB/MA] 316.165,12 250.000,00 83,30%

MA Mical Damasceno* [PSD/MA] 207.732,00 140.000,00 79,20%

PB Francisca Mota [REPUBLICANOS/PB] 730.461,14 564.808,28 79,90%

PB Camila Toscano [PSDB/PB] 677.234,03 601.000,00 94,90%

PB Drª Paula [PP/PB] 596.879,75 400.000,00 86,90%

PB Drª Jane Panta* [PP/PB] 565.445,00 400.000,00 98,70%

PB Cida Ramos* [PT/PB] 476.880,00 431.430,00 91,20%
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PB Danielle Do Vale [REPUBLICANOS/PB] 375.737,43 165.228,28 46,30%

PE Socorro Pimentel [UNIÃO/PE] 1.269.077,16 692.277,00 61,90%

PE Delegada Gleide Angelo* [PSB/PE] 1.228.209,55 1.200.000,00 98,30%

PE Simone Santana [PSB/PE] 1.042.809,55 1.000.000,00 99,00%

PE Debora Almeida [PSDB/PE] 969.200,00 350.000,00 36,90%

PE Dani Portela* [PSOL/PE] 479.619,10 352.958,78 76,80%

PE Rosa Amorim* [PT/PE] 235.415,84 201.000,00 85,30%

PI Barbara Do Firmino* [PP/PI] 1.258.300,00 1.200.000,00 95,30%

PI Gracinha Mão Santa [PP/PI] 1.229.607,08 1.100.000,00 92,30%

PI Ana Paula [MDB/PI] 857.395,30 141.001,20 87,70%

PI Janainna Marques* [PT/PI] 440.901,79 315.492,49 81,70%

RN Isolda Dantas [PT/RN] 549.829,22 526.007,00 96,50%

RN Terezinha Maia [PL/RN] 408.011,00 0 0 %

RN Cristiane Dantas [SOLIDARIEDADE/RN] 347.050,00 333.750,00 96,10%

RN Divaneide* [PT/RN] 340.600,00 340.600,00 100%

RN Eudiane Macedo* [PV/RN] 214.055,86 139.998,70 89,20%

SE Maisa Mitidieri [PSD/SE] 1.055.657,96 1.000.000,00 97,50%

SE Aurea Ribeiro [REPUBLICANOS/SE] 761.500,00 750.000,00 99,60%

SE Carminha* [REPUBLICANOS/SE] 637.676,67 600.000,00 99,20%

SE Dra Lidiane Lucena [REPUBLICANOS/SE] 552.668,88 500.000,00 94,90%

SE Linda Brasil [PSOL/SE] 194.362,20 171.698,10 97,30%

*Candidata autodeclarada negra
As cores da tabela correspondem ao espectro político da candidata: vermelho - esquerda; azul - direita; amarelo - 
centro.
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Uma das ações desenvolvidas pelo Projeto Pretas no Poder em 2022 foi a Campanha Pretas 
no Poder, que divulgou, de forma ampla, informações sobre temas como voto e democracia; 
violência política; desigualdade nos recursos de campanha política direcionadas às mulheres 
negras;  importância de eleger mulheres negras e visibilização de candidatas negras das regiões 
Norte e Nordeste do Brasil. A campanha, que alcançou mais de 100 mil usuários na internet, está 
disponível aqui.

https://www.instagram.com/odarainstituto/
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7.  CUSTO DO VOTO DAS MULHERES ELEITAS NO NORDESTE

O cálculo de custo do voto considera o orçamento geral de campanha informado 
ao TSE e o número de votos de cada candidato. O valor médio do voto de governa-
dores eleitos no Nordeste em 2022 foi de R$ 5,42. As duas governadoras eleitas, 
Raquel Lyra [PSDB-PE] e Fátima Bezerra [PT-RN], investiram respectivamente R$ 5,50 
e R$6,69 em cada voto recebido. Raquel Lyra [PSDB-PE], primeira mulher governado-
ra de Pernambuco, autodeclarada branca, apresentou o maior orçamento total de 
campanha entre os governadores do Nordeste: R$ 17.142.748,20 e a que conquistou 
maior porcentagem de votos [58,70%], sendo eleita no segundo turno das eleições, 
após ter perdido no primeiro turno. Fátima Bezerra [PT/RN], autodeclarada negra, foi 
a única mulher eleita para governar um estado no Brasil nas eleições de 2018. Em 
2022 foi reeleita governadora no primeiro turno das eleições, com orçamento total 
de R$ 7.139.522,00 e a segunda maior porcentagem de votos entre os governadores 
do Nordeste [58,31%].

Foi eleita apenas uma senadora no Nordeste, Teresa Leitão [PT-CE], com o terceiro 
maior orçamento de campanha declarado e o custo de R$ 2,17 por voto, o valor mé-
dio entre senadores eleitos no Nordeste foi de R$ 3,88.

Entre as deputadas federais eleitas no Nordeste, o voto mais caro foi de Delegada 
Katarina [PSD-SE], no valor de R$ 68,68, com orçamento total de R$ 2.619.143,00 e 
38.135 votos. O menor custo de voto foi de R$ 7,33 - Detinha [PL], a mais votada en-
tre os candidatos ao cargo no Maranhão, com orçamento total de R$ 1.181.700,00 e 
161.206 votos. Para fins de análise, segue o valor do voto do candidato mais votado 
em cada estado na tabela referente ao valor do voto das deputadas federais eleitas 
no Nordeste.

Das deputadas estaduais eleitas, Maisa Mitidieri [PSD], em Sergipe, teve o maior gasto 
com cada voto conquistado: R$ 37,46, conforme orçamento total de R$ 1.055.657,96 
e 28.174 votos. Em Alagoas Carla Dantas [MDB] apresentou o menor custo de voto 
do grupo: R$ 2,65, com o orçamento total declarado de R$ 117.901,30 e 44.477 votos.

Governadora/es eleita/os no Nordeste

Orçamento 
declarado

Número de 
Votos

Porcentagem
de votos Custo do voto

Jerônimo [PT-BA] 9.455.520,19 4.480.464 52,79% 2,11

Carlos Brandão [PSB-MA] 7.250.100,00 1.769.187 51,29% 4,09

Elmano Freitas [PT - CE] 11.714.500,00 2.808.300 54,02% 4,17

João [PSB-PB] 5.637.067,72 1.221.904 52,51% 4,61

Rafael Fonteles [PT-PI] 5.974.482,91 1.115.139 57,17% 5,35
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Raquel Lyra [PSDB - PE] 17.142.748,20 3.113.415 58,70% 5,50

Fátima Bezerra [PT - RN] 7.139.522,00 1.066.496 58,31% 6,69

Fábio [PSD-SE] 5.910.020,80 623.851 51,70% 9,47

Custo médio – – – 5,42

*Em negrito as autodeclaradas negras

Senadora/es eleita/os no Nordeste

Orçamento 
declarado

Número de 
Votos

Porcentagem de 
votos Custo do voto

Otto Alencar [PSD-BA] 3.960.000,00 4.218.333 58,32% 0,93

Camilo [PT-CE] 4.490.000,00 3.389.513 69,80% 1,32

Flávio Dino [PSB-MA] 4.541.000,00 2.125.811 62,41% 2,13

Teresa Leitão [PT-PE] 4.477.220,00 2.061.276 46,12% 2,17

Wellington Dias [PT-PI] 2.755.065,97 962.194 51,34% 2,86

Renan Filho [MDB-AL] 3.364.400,00 845.988 56,92% 3,97

Rogério Marinho [PL-RN] 3.821.382,00 708.351 41,85% 5,39

Efraim Filho [União-PB] 3.885.013,67 617.477 30,82% 6,29

Laércio [PP-SE] 3.071.353,87 310.300 28,57% 9,89

Custo médio – – – 3,88

*Em negrito as autodeclaradas negras

Deputadas federais eleitas no Nordeste

Orçamento 
declarado

Número de 
Votos Custo do voto

Bahia

Roberta Roma [PL] 1.306.080,38 160.731 8,12

Rogéria Santos [REPUBLICANOS] 1.119.905,53 82.012 13,65

Ivoneide Caetano [PT] 2.019.810,94 105.885 19,07

Alice Portugal [PCdoB] 3.126.189,27 124.358 25,13

Lídice da Mata [PSB] 3.072.734,41 112.385 27,34

Otto Filho [PSD] - Mais votado no estado 1.716.466,67 200.909 8,54

Ceará

Luizianne Lins [PT] 2.321.481,42 182.232 12,73

Fernanda Pessoa [UNIÃO] 2.494.449,39 121.469 20,53

Dayany do Capitão [UNIÃO] 2.900.000,00 54.526 53,18

André Fernandes [PL] - Mais votado no estado 1.105.241,90 229.509 4,81

Maranhão

Detinha [PL] - Mais votada no estado 1.181.700,00 161.206 7,33

Amanda Gentil [PP] 2.708.862,00 108.699 24,92

Roseana Sarney [MDB] 3.148.240,00 97.008 32,45

Pernambuco

Iza Arruda [MDB] 1.015.801,30 103.950 9,77
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Clarissa Tércio [PP] 2.700.000,00 240.511 11,22

Maria Arras [SOLIDARIEDADE] 3.170.000,00 104.571 30,31

André Ferreira [PL] - Mais votada no estado 1.317.900,00 273.267 4,82

Piauí

Rejane Dias [PT] 2.711.083,65 125.774 21,55

Julio César [PSD] 2.033.029,38 134.863 15,07

Rio Grande do Norte

Natália Bonavides [PT] - Mais votada no estado 2.516.500,00 157.565 15,97

Sergipe

Yandra de Andre [UNIÃO] - Mais votada no estado 3.038.368,93 131.471 23,11

Delegada Katarina [PSD] 2.619.143,00 38.135 68,68

*Em negrito as autodeclaradas negras

Deputadas estaduais eleitas no Nordeste

Orçamento 
declarado

Número de 
Votos Custo do voto

Alagoas

Carla Dantas [MDB] 117.901,30 44.477 02,65

Fátima Canuto [MDB] 427.318,00 41.319 10,34

Flávia Cavalcante [MDB] 537.471,00 50.902 10,55

Cibele Moura [MDB] 566.196,60 46.120 12,27

Gabi Gonçalves [PP] 1.014.454,08 29.336 34,58

Rose Davino [PP] 1.273.145,14 34.343 37,07

Custo médio do voto das eleitas – – 17,91

Alexandre Ayres [MDB] - Mais votado no estado 470.830,46 61.142 7,70

Bahia 

Soane Galvão [PSB] 209.000,00 61.399 3,40

Ludmilla Fiscina [PV] 425.419,56 60.921 6,98

Fatima Nunes [PT] 402.204,35 56.642 7,10

Ivana Bastos [PSD] - Mais votada no estado 871.400,00 118.417 7,35

Maria Del Carmen [PT] 576.000,00 50.365 11,43

Claudia Oliveira [PSD] 660.000,00 49.944 13,21

Olivia Santana [PCdoB] 1.267.254,40 92.559 13,69

Katia Oliveira [UNIÃO] 1.697.629,01 80.417 21,11

Custo médio do voto das eleitas – – 10,53

Ceará 

Lia Gomes [PDT] 502.800,00 67.000 7,50

Marta Gonçalves [PL] 1.038.500,00 112.787 9,20

Larissa Gaspar [PT] 381.192,05 37.887 10,06

Juliana Lucena [PT] 489.587,90 45.474 10,76

Emilia Pessoa [PSDB] 413.278,20 33.275 12,42

Dra Silvana [PL] 1.100.000,00 83.423 13,18

Gabriella Aguiar [PSD] 1.204.340,00 83.128 14,48

Jô Farias [PT] 693.633,19 47.816 14,50

Luana Ribeiro [CIDADANIA] 872.350,00 51.548 16,92
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Custo médio do voto das eleitas – – 12,11

Carmelo Neto [PL] - Mais votado no estado 885.864,50 118.603 7,46

Maranhão

Mical Damasceno [PSD] 207.732,00 52.123 3,98

Iracema Vale [PSB] - Mais votada no estado 465.240,00 104.729 4,44

Solange Almeida [PL] 339.577,01 55.193 6,15

Daniella [PDB] 326.212,00 47.277 6,90

Abigail [PL] 332.009,30 48.025 6,91

Fabiana Vilar [PL] 431.496,63 55.314 7,80

Ana do Gás [PSdoB] 316.165,12 27.425 11,52

Andreia Martins Rezende [PSB] 569.360,25 48.186 11,81

Dra Vivianne [PDT] 719.725,00 49.202 14,62

Claudia Coutinho [PDT] 606.325,00 37.435 16,19

Edna Silva [PATRIOTA] 1.205.361,82 46.248 26,06

Janaina Ramos [REPUBLICANOS] 1.021.915,60 38.927 26,25

Custo médio do voto das eleitas – – 11,88

Paraíba

Danielle Do Vale [REPUBLICANOS] 375.737,43 37.235 10,09

Drª Jane Panta [PP] 565.445,00 41.277 13,69

Cida Ramos [PT] 476.880,00 31.819 14,98

Drª Paula [PP] 596.879,75 38.799 15,38

Francisca Mota [REPUBLICANOS] 730.461,14 40.230 18,15

Camila Toscano [PSDB] 677.234,03 32.586 20,78

Custo médio do voto das eleitas – – 15,51

Adriano Galdino [REPUBLICANOS] - Mais votado 278.897,91 59.329 4,70

Pernambuco 
Rosa Amorim [PT] 235.415,84 42.632 5,52

Delegada Gleide Angelo [PSB] 1.228.209,55 118.869 10,33

Dani Portela [PSOL] 479.619,10 38.215 12,55

Debora Almeida [PSDB] 969.200,00 51.282 18,89

Simone Santana [PSB] 1.042.809,55 53.001 19,67

Socorro Pimentel [UNIÃO] 1.269.077,16 35.515 35,73

Custo médio do voto das eleitas – – 17,11

Pastor Junior Tercio [PP] - Mais votado 615.000,00 183.735 3,34

Piauí 

Janainna Marques [PT] 440.901,79 49.692 8,87

Ana Paula [MDB] 857.395,30 50.580 16,95

Gracinha Mão Santa [PP] 1.229.607,08 39.515 31,11

Barbara Do Firmino [PP] 1.258.300,00 35.276 35,67

Custo médio do voto das eleitas – – 23,25

Georgiano [MDB] - Mais votado 784.044,20 109.025 7,19

Rio Grande do Norte

Eudiane Macedo [PV] 214.055,86 36.027 5,94

Divaneide [PT] 340.600,00 52.177 6,52

Cristiane Dantas [SOLIDARIEDADE] 347.050,00 42.035 8,25
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Isolda Dantas [PT] 549.829,22 57.046 9,63

Terezinha Maia [PL] 408.011,00 29.440 13,85

Custo médio do voto das eleitas – – 8,83

Wendel Lagartixa [PL] - Mais votado 51.120,00 88.265 0,57

Sergipe 

Linda Brasil [PSOL] 194.362,20 28.704 6,77

Dra Lidiane Lucena [REPUBLICANOS] 552.668,88 37.332 14,8

Carminha [REPUBLICANOS] 637.676,67 34.790 18,32

Aurea Ribeiro [REPUBLICANOS] 761.500,00 26.200 29,06

Maisa Mitidieri [PSD] 1.055.657,96 28.174 37,46

Custo médio do voto das eleitas – – 21,28

Cristiano Cavalcante [UNIÃO] - Mais votado 1.103.262,57 45.314 24,34

*Em negrito as autodeclaradas negras
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Após as eleições de 2022, o Projeto Pretas no Poder iniciou uma pesquisa a fim de mapear as mulheres 
eleitas nas regiões Norte e Nordeste; analisar a presença de mulheres autodeclaradas negras 
entre as eleitas, suplentes e não eleitas; analisar os valores do Fundo Especial de Financiamento 
de Campanha (FEFC) destinados para cada uma das candidaturas e a proporcionalidade entre 
homens e mulheres eleitas. A pesquisa resultou na realização deste relatório.
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8. CANDIDATURA DE MULHERES NEGRAS ATIVISTAS NO NORDESTE

Alagoas

Eleita Cargo Partido N. de 
Votos

Auto
declaração

Fundo 
Especial em 

R$
Orçamento 
Total em R$

Valor do 
voto em R$ Candidaturas Qtde. de 

eleições

Fátima 
Santiago

Deputada 
Federal PV 9.841 Preta 359.998,70 359.998,70 36,58 7 3

Alycia 
Bancada 
Negra

Deputada 
Federal PSOL 3.519 Preta 69.687,04 69.687,04 18,80 1 0

Débora 
Marcolino

Deputada 
Estadual PT 988 Preta 64.258,00 70.258,00 71,11 3 0

Bahia

Candidata Cargo Partido N. de 
Votos

Auto
declaração

Fundo 
Especial em 

R$

Orçamento 
Total em R$

Valor do 
voto em R$

Candi
daturas

Qtde. de 
eleições

Tâmara 
Azevedo Senadora PSOL 119.307 Preta 451.886,48 459.474,48 3,85 1 0

Vilma Reis
Deputada
Federal PT 60.949 Preta 920.460,00 1.268.828,20 20,81 1 0

Marta 
Rodrigues

Deputada 
Federal PT 53.306 Preta 1.533.460,00 1.543.470,00 28,95 6 4

Laina 
Crisóstomo

Deputada
Federal PSOL 6.778 Preta 146.450,47 187.090,47 27,60 3 1

Eslane Paixão
Deputada
Federal UP 3.433 Preta 73.500,00 75.530,00 22,00 2 0

Juliana Silva
Deputada
Federal PSB 1.155 Parda 46.000,00 57.521,01 49,80 2 0

Lucinha do 
MST

Deputada 
Estadual PT 44.554 Preta 500.225,00 640.467,78 14,37 1 0

Eliete 
Paraguassu

Deputada 
Estadual PSOL 9.001 Preta 201.721,41 208.899,41 23,20 2 0

Cleide Pretas 
Pela Bahia**

Deputada 
Estadual PSOL 6.270 Preta 93.359,01 129.714,01 20,68 4 1

Gleide Davis
Deputada 
Estadual PSOL 3.321 Preta 84.011,69 84.011,69 25,29 1 1

Mãe Bernadete
Deputada 
Estadual PSOL 2.614 Preta 80.359,01 80.959,01 30,97 4 0

Nega Van***
Deputada 
Estadual PSOL 1.548 Preta 39.450,02 39.450,02 25,48 4 0

Ludimilla 
Teixeira

Deputada 
Estadual PSOL 1.190 Preta 37.734,81 40.884,81 34,35 2 0

Negra Magna
Deputada 
Estadual PSOL 1.115 Preta 14.158,66 14.158,66 12,69 4 0

Ceará

Candidata Cargo Partido N. de 
Votos

Auto
declaração

Fundo 
Especial em 

R$
Orçamento 
Total em R$

Valor do 
voto em 

R$
Candida

turas
Qtde. de 
eleições

Lídia do Bora 
de Ruma**

Deputada 
Federal PSOL 7.072 Preta 144.795,62 172.870,80 24,44 1 0

Zuleide Queiroz 
Deputada 
Estadual PSOL 20.112 Preta 224.466,75 245.296,63 6,06 5 0

Mari Lacerda
Deputada 
Estadual PT 15.453 Preta 215.185,50 222.286,74 14,38 1 0
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Adriana 
Gerônimo

Deputada 
Estadual PSOL 14.577 Preta 235.509,78 264.128,84 18,11 2 1

Maranhão

Candidata Cargo Partido N. de 
Votos

Auto
declaração

Fundo 
Especial em 

R$
Orçamento 
Total em R$

Valor do 
voto em 

R$
Candida

turas
Qtde. de 
eleições

Vânia do MST
Deputada 
Federal PT 21.761 Preta 851.460,00 875.433,00 40,22 1 0

Cricielle
Deputada 
Estadual PT 18.927 Preta 403.826,95 410.599,95 21,69 2 0

Creuzamar de 
Pinho

Deputada 
Estadual PT 5.320 Preta 300.000,00 303.520,00 57,05 3 0

Paraíba

Candidata Cargo Partido N. de 
Votos Autodeclaração

Fundo 
Especial em 

R$

Orçamento 
Total em 

R$
Valor do 

voto em R$
Candi

daturas
Qtde. de 
eleições

Jô Oliveira
Deputada 
Estadual PCdoB 20.785 Preta 209.475,00 227.825,00 10,96 3 1

Bianca 
Quilombola

Deputada 
Estadual REDE 917 Preta 30.000,00 42.668,50 46,53 3 0

Pernambuco

Candidata Cargo Partido N. de 
Votos

Auto
declaração

Fundo 
Especial em 

R$

Orçamento 
Total em 

R$
Valor do voto 

em R$
Candi

daturas
Qtde. de 
eleições

Robeyoncé 
Lima

Deputada 
Federal PSOL 80.732 Preta 313.226,70 412.022,02 5,10 2* 1

Laís Araújo
Deputada 
Federal PSOL 2.649 Parda 58.739,18 67.623,50 25,52 1 0

Janielly 
Azevedo

Deputada 
Federal PSOL 1.773 Preta 110.626,77 118.581,29 66,88 2 0

Débora Pretas 
Juntas

Deputada 
Federal REDE 1.439 Preta 300.000,00 300.000,00 208,47 1 0

Luiza Carolina
Deputada 
Federal PSOL 1.058 Preta 110.626,77 118.961,09 112,43 2 0

Jô das Juntas
Deputada 
Estadual PSOL 15.410 Preta 666.960,00 782.120,00 50,75 2 1

Suzi Rodrigues
Deputada 
Estadual PT 11.266 Preta 356.000,00 389.740,00 34,59 2 0

Flavia Hellen
Deputada 
Estadual PT 7.975 Preta 331.000,00 331.000,00 41,50 3 1

Kaká Bezerra
Deputada 
Estadual REDE 4.360 Preta 115.000,00 115.000,00 26,37 2 0

Ailce Moreira
Deputada 
Estadual PSOL 2.012 Preta 73.675,32 84.316,36 41,90 1 0

Elaine Pretas 
Juntas

Deputada 
Estadual PSOL 1.961 Preta 49.885,09 54.718,11 27,90 2 0

Piauí 

Candidata Cargo Partido N. de 
Votos

Auto
declaração

Fundo 
Especial em 

R$
Orçamento 
Total em R$

Valor do 
voto em 

R$
Candi

daturas
Qtde. de 
eleições

Mariana 
Bancada 
Antirracista

Deputada 
Federal PSOL 2.542 Preta 64.935,89 80.848,42 31,80 1 0
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Maria Rosalina
Deputada 
Estadual PT 2.618 Preta 126.950,00 132.835,46 50,73 8 2

Rio Grande do Norte

Candidata Cargo Partido N. de 
Votos

Auto
declaração

Fundo 
Especial em 

R$
Orçamento 
Total em R$

Valor do 
voto em 

R$
Candi

daturas
Qtde. de 
eleições

Yara Vitória dos 
Santos Costa

Deputada 
Estadual MDB 1.655 Preta 32.000,00 104.950,00 63,41 2 0

Beth Lima da 
Silva

Deputada 
Estadual PT 1.394 Preta 129.100,00 129.100,00 92,61 2 0

Sergipe 

Candidata Cargo Partido N. de 
Votos

Auto
declaração

Fundo 
Especial em 

R$

Orçamento 
Total em 

R$
Valor do 

voto em R$
Candi

daturas
Qtde. de 
eleições

Dandara Vieira Deputada 
Federal PT 2.884 Preta 314.970,00 343.861,62 119,23 1 0

Givalda-
Col.Beatriz 
Nascimento

Deputada 
Estadual PT 1.906 Preta 80.000,00 89.899,51 47,16 2 0

Mãe Ligia 
Borges

Deputada 
Estadual PT 832 Preta 116,450,02 119.830,92 144,02 1 0

Gigi Poetisa Deputada 
Estadual PSOL 762 Preta 107.063,31 107.063,31 152,51 5 0

Josi Adhuma: Vai 
ter Preta Sim

Deputada 
Estadual PSOL 373 Preta 102.408,38 102.408,38 274,55 1 0

De acordo com nosso levantamento, no que tange mulheres negras ativistas6, os 
estados da Bahia e Pernambuco se destacam por apresentarem expressivo núme-
ro de candidaturas de mulheres negras defensoras de Direitos Humanos. Apenas 3 
estados do Nordeste elegeram mulheres negras ativistas, todas para o cargo de de-
putada estadual. São elas: Olívia Santana [PCdoB/BA] - primeira mulher negra eleita 
deputada estadual na Bahia em 2018, após três mandatos de vereança em Salvador-
-BA; Dani Portela [PSOL/PE] - vereadora em Recife, pela primeira vez candidata a de-
putada estadual; Rosa Karina [PT/PE] - primeira candidatura, aos 26 anos; Divaneide 
[PT/RN] - a deputada estadual mais votada na capital pela segunda vez. 

Não foram eleitas mulheres negras ativistas para o cargo de deputadas federais no 
Nordeste, no entanto, três candidatas tiveram votação expressiva em seus estados, 
alcançando a posição de primeira suplente - Robeyonce Lima [PSOL/PE], com 80.732 
votos e o orçamento total de R$412.022,02, após experiência de mandata coletiva na 
chapa  “Juntas” de co-deputadas estaduais eleitas em 2018; terceira suplente - Vilma 

6  Levantamento realizado a partir da revisão de materiais publicados por programas e projetos 
de apoio à candidaturas de mulheres negras disponibilizados na rede de internet, tais como o Projeto 
Pretas no Poder; Campanha Eu Voto Em Negra; Movimento Mulheres Negras Decidem; e Projeto Esta-
mos Prontas.



45

Reis [PT/BA], que conquistou 60.949 votos, com o orçamento total de R$ 1.268.828,20 
em sua primeira candidatura a cargo político-eleitoral; e quinta suplente - Marta Ro-
drigues [PT/BA], com 53.306 votos e orçamento total de R$ 1.543.470,00, em sua 6ª 
candidatura, eleita 4 vezes vereadora de Salvador.

Fátima Santiago [PV/AL] - 3 vezes eleita vereadora em Maceió, também classificou-
-se como suplente, porém os 9.841 votos que conquistou para o cargo de deputada 
federal não lhe possibilitaram uma colocação de provável nomeação. A candidata 
declarou o orçamento total de R$ 359.998,70, composto integralmente pelo FEFC.

De modo geral, as ativistas negras candidatas a deputada estadual não eleitas ti-
veram votação pouco expressiva em relação às mulheres eleitas em cada estado, 
com exceção de Lucinha do MST [PT/BA], que obteve 44.554 votos e ficou colocada 
como a quarta suplente do partido. Com orçamento total de R$ 640.467,00, com-
posto 78,10% pelo FEFC, a candidata manteve o custo de voto por R$ 14,37, pouco 
acima da média entre as eleitas [R$ 10,53], em sua primeira candidatura a cargo 
político-eleitoral. Vânia do MST [PT/MA] foi a segunda ativista negra mais votada na 
região, também em sua primeira candidatura, com 21.761 votos, o orçamento total 
de campanha de R$ 875.433,00, composto 97,26% pelo FEFC. O custo de voto foi R$ 
40,22, três vezes maior que a média entre as eleitas [R$ 11,88]. O partido [PT] não ele-
geu nenhuma mulher para o cargo de deputada estadual no Maranhão, onde houve 
maior número de eleitas autodeclaradas negras. 

Quanto maior o orçamento, tendencialmente maior será o número de votos, portan-
to menor o custo de voto. Logo, o valor do voto das mulheres negras não eleitas en-
contra-se muito acima da média entre as eleitas, que em sua maioria tiveram maior 
financiamento de campanha. Esta é uma leitura objetiva e pragmática dos dados 
quantitativos, múltiplos fatores interferem também diretamente no custo do voto, 
como a carreira política da candidata, sua associação a outros políticos geralmente 
familiares, o alcance territorial de sua imagem e campanha, a dimensão geográfica 
do estado, etc. 

As duas ativistas negras candidatas a deputada estadual mais votadas no Nordes-
te tiveram orçamento de campanha e acesso ao FEFC dentro da faixa orçamentá-
ria das candidatas eleitas em seus respectivos estados. Chama atenção que ambas 
agreguem a sigla do movimento social que estão associadas enquanto ativistas, o 
Movimento Sem Terra [MST] e nos faz refletir sobre as pautas político-sociais que 
mobilizam o eleitorado de mulheres negras no Nordeste, bem como que despertam 
o interesse dos partidos de esquerda na região.

6 candidatas negras ativistas para o cargo de deputada estadual no Nordeste já fo-
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ram eleitas e cumpriram ou cumprem mandato/s de vereança em seus estados: can-
didatura coletiva “Pretas Pela Bahia” [PSOL/BA], representada por Cleide, que foi elei-
ta vereadora junto a chapa coletiva “Pretas por Salvador” em 2020. As “Pretas Pela 
Bahia” conquistaram 6.270 votos, com orçamento total de R$ 129.714,01, composto 
71,97% pelo FEFC; Gleide Davis [PSOL/BA], eleita vereadora junto a chapa coletiva 
“Pretas por Salvador” em 2020, recebeu 3.321 votos e declarou orçamento total de 
84.011,69, integralmente composto pelo FEFC; Adriana Gerônimo [PSOL/CE] foi eleita 
vereadora de Fortaleza em 2020 junto a mandata coletiva “Nossa Cara”. Adriana con-
quistou 14.577 votos, com orçamento total de R$ 264.128,84, formado 89,16% pelo 
FEFC; Jô Oliveira [PCdoB/PB], foi eleita primeira vereadora negra de Campina Grande 
em 2020, conquistou 20.785 votos em 2022, em sua terceira campanha eleitoral, com 
orçamento total de R$ 227.825,00, composto 91,9% pelo FEFC; Flavia Hellen [TT/PE] 
foi eleita vereadora na cidade de Paulista em 2020, em 2022 recebeu 7.975 votos, 
com orçamento total de R$ 331.000,00, integralmente composto pelo FEFC; Maria 
Rosalina [PT/PI] é liderança quilombola, já se candidatou 8 vezes para cargos político-
-eleitorais, cumpriu dois mandatos como vereadora entre 2008 e 2016 em Queimada 
Nova. Em 2022 conquistou 2.618 votos, com um orçamento total de campanha de R$ 
132.835,46, constituído 95.5% pelo FEFC.

Jô das Juntas [PSOL/PE] foi eleita co-deputada estadual em Pernambuco compondo a 
mandata coletiva “Juntas” em 2018. Em 2022 a mandata recebeu 15.410 votos e não 
foi reeleita, com orçamento total de R$ 782.120,00, constituído 85.2% pelo FEFC e o 
custo de R$ 50,75 por voto, três vezes maior que a média entre as eleitas [R$ 17,11].

4 das 7 candidatas a deputada estadual que apresentaram experiência de cumpri-
mento de mandato como vereadora ou deputada estadual participaram de mandata 
coletiva, 1 delas lançou candidatura solo, as outras 3 mantiveram a formação de 
candidatura coletiva. Conforme Relatório INESC, foram registradas 71 candidaturas 
coletivas no Nordeste, nenhuma eleita. No Brasil foram registradas 215 candidaturas 
coletivas, apenas duas foram eleitas, ambas lideradas por mulheres negras, filiadas 
ao PSOL, para o cargo de deputada estadual em São Paulo.  Segundo o Relatório pro-
duzido pelo INESC e Common Data7,

Apesar do baixo número de candidaturas coletivas eleitas, os dados evidenciam 
uma grande vitória deste novo e crescente modelo de estruturação das candidatu-
ras. Segundo as regras eleitorais, os suplentes, para os cargos proporcionais, são 
aquelas candidaturas que obtiveram o maior número de votos dentro do partido/
federação, mas menos que os eleitos. Portanto, é importante frisar que as candi-

7  Disponível em: https://www.inesc.org.br/wp-content/uploads/2022/12/Eleicoes-2022-Candi-
daturas-Coletivas.pdf 

https://www.inesc.org.br/wp-content/uploads/2022/12/Eleicoes-2022-Candidaturas-Coletivas.pdf
https://www.inesc.org.br/wp-content/uploads/2022/12/Eleicoes-2022-Candidaturas-Coletivas.pdf
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daturas foram bem recebidas pelos eleitores e pelas eleitoras, passando perto de 
ganhar o pleito. E foram muitas: mais da metade delas pode assumir uma cadeira 
nas casas legislativas correspondentes. (INESC & Common Data, 2022, p. 33).

Assim como as mandatas coletivas, muitas das mulheres negras ativistas não foram 
eleitas, mas alcançaram a colocação de suplentes. Dentre as 45 listadas nesse relató-
rio 39 encontram-se enquanto suplentes, o que corresponde a 86,6%. No entanto, é 
extremamente baixa a probabilidade de ocupação do cargo para maioria expressiva 
delas, conforme a posição que ficaram no ranking de votos, com exceção das depu-
tadas federais mencionadas acima - Vilma Reis [PT/BA]; Marta Rodrigues [PT/BA] e 
Robeyonce Lima [PSOL/PE].

Quanto ao espectro político das ativistas negras não eleitas, 45 são filiadas a partidos 
de esquerda: 23 filiadas ao PSOL; 15 PT; 3 Rede;1 UP; 1 PCdoB; 1 PSB. 1 é filiada a 
partido de centro: MDB. Não obstante, convém que os partidos de esquerda estejam 
mais alinhados aos aspectos políticos das pautas defendidas e representadas pelas 
candidatas. Entretanto, muitas destas que historicamente participam das fundações 
partidárias têm agenciado denúncias de violência política de raça e gênero intra-par-
tidárias. Conforme o Mapa da Violência Política Contra Mulheres Negras no Nordeste 
[Odara, 2022], ainda que o total das 39 entrevistadas sejam filiadas a partidos de es-
querda, 93% delas afirmaram ter sofrido discriminação nas relações intra-partidárias, 
tais como proposta abusiva de retirada de candidatura; impossibilidade de votar e ser 
votada; negação da identidade de raça, gênero e/ou sexualidade; ofensivas e assé-
dios; falta de apoio e dificuldade de acesso a recursos financeiros, físicos e humanos. 

No que tange o orçamento total de campanha das ativistas negras não eleitas, pode-
mos constatar disparidades orçamentárias no comparativo entre as mulheres elei-
tas, explícito nos quadros comparativos abaixo. Entre as eleitas para o cargo de de-
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putadas federais, todas apresentaram orçamento total maior que R$ 1.000.000,00; 
5 delas apresentaram orçamento total acima de R$ 3.000.000,00; 9 apresentaram 
acima de R$ 2.000.000,00. Apenas duas candidatas negras ativistas apresentam 
orçamento acima da faixa de R$ 1.000.000,00, as quais estão colocadas entre as 
primeiras suplentes, com chances reais de nomeação. O orçamento da maioria [9] 
das candidatas negras ativistas não eleitas ficou entre R$ 57.521,01 e R$ 187.090,47; 
4 tiveram orçamento acima de R$ 300.000,00 e 1 acima de 800.000,00.

Faixa orçamentária do cargo de deputada federal  -                                                      
eleitas x candidatas negras ativistas

Valor em reais Número de eleitas [18] Número de candidatas
negras ativistas [16]

Acima de R$ 3.000.000,00 5 0

Acima de R$ 2.00  0.000,00 9 0

Acima de R$ 1.000.000,00 4 2

Acima de R$ 800.000,00 0 1

Acima de R$ 300.000,00 0 4

Acima de R$ 100.000,00 0 4

Abaixo de R$ 100.000,00 0 5

Entre as eleitas para o cargo de deputada estadual, 15 apresentaram orçamento 
maior que R$ 1.000.000,00; 21 apresentaram orçamento total entre R$ 502.800,00 e 
R$ 969.200,00; 19 apresentaram orçamento total entre R$ 316.165,12 e R$ 489.587,90; 
6 apresentaram orçamento total entre R$ 117.901,30 e R$ 235.415,84. O que significa 
que 24,5% das eleitas teve orçamento maior que um milhão de reais e 65,5% teve 
orçamento maior que trezentos mil reais. 6 [20,6%] candidatas negras ativistas não 
eleitas apresentaram orçamento acima de R$ 300.000.00; 13 [44,8%] apresentaram 
orçamento entre R$ 102.408,38 e R$ 264.128,84; 10 [34,4%] declararam orçamento 
abaixo de R$ 100.000,00. Não foi eleita nenhuma deputada estadual com orçamen-
to abaixo de R $100.000,00.
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Faixa orçamentária do cargo de deputada federal  -                                                   
eleitas x candidatas negras ativistas

Valor em reais Número de eleitas [61] Número de candidatas negras 
ativistas [29]

Acima de R$ 1.000.000,00 15 0

Acima de R$ 900.000,00 1 0

Acima de R$ 800.000,00 3 0

Acima de R$ 700.000,00 3 1

Acima de R$ 600.000,00 5 1

Acima de R$ 500.000,00 9 0

Acima de R$ 400.000,00 11 1

Acima de R$ 300.000,00 8 3

Acima de R$ 200.000,00 4 5

Acima de R$ 100.000,00 2 8

Abaixo de R$ 100.000,00 0 10
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Encontro de Mulheres Negras Nordeste-Amazônia: Qual o nosso Projeto de Nação? Realizado pelo 
Instituto Odara nos dia 7, 8 e 9 de julho, em Salvador-BA.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens, ou a saltar sobre poças de lama, 
e nunca me ofereceram melhor lugar algum! E não sou uma mulher? Olhem para 
mim? Olhem para meus braços! Eu arei e plantei, e juntei a colheita nos celeiros, 
e homem algum poderia estar à minha frente. E não sou uma mulher? Eu pode-
ria trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem – desde que eu tivesse 
oportunidade para isso – e suportar o açoite também! E não sou uma mulher? Eu 
pari treze filhos e vi a maioria deles ser vendida para a escravidão, e quando eu 
clamei com a minha dor de mãe, ninguém a não ser Jesus me ouviu! E não sou uma 
mulher? Daí eles falam dessa coisa na cabeça; como eles chamam isso… [alguém da 
audiência sussurra, “intelecto”). É isso querido. O que é que isso tem a ver com os 
direitos das mulheres e dos negros? Se o meu copo não tem mais que um quarto, 
e o seu está cheio, porque você me impediria de completar a minha medida? [So-
jouner Truth, 1851]8

Os dados levantados acerca da condição das mulheres do Nordeste na corrida eleito-
ral de 2022 nos levam a refletir a interseccionalidade entre raça, gênero e território, 
ao passo em que formulamos o entendimento que o mesmo eleitorado do Nordeste 
ovacionado entre a esquerda por eleger um presidente progressista, não elege mu-
lheres negras. Além de que, mulheres brancas, de esquerda e de direita, têm come-
tido falsidade ideológica no processo de registro de candidatura ao se declararem 
negras [pretas ou pardas], logo, se apropriando de medidas orçamentárias de pro-
moção da equidade direcionadas às mulheres negras. Nesse sentido, evocamos So-
jouner Truth, mulher negra escravizada nascida em Nova Iorque, quando questiona 
homens e mulheres brancas: “e eu não sou uma mulher? [...] Se o meu copo não tem 
mais que um quarto, e o seu está cheio, porque você me impediria de completar a minha 
medida?” [Sojouner Truth, 1851]. 

Foi a partir de 2014 que o TSE passou a exigir a autodeclaração racial nos registros de 
candidatura, isso é muito recente se comparado com o fomento da geração de da-
dos censitários de raça/cor agenciada pelo IBGE. Não podemos perder de vista que 
se trata de um avanço, embora tardio, consequente do processo de instituição de 
políticas de reparação racial, como as cotas nas universidades, que impulsionaram o 
registro sobre raça/etnia na implementação de políticas sociais de modo geral, bem 
como a geração de dados e institucionalização da política racial por parte do Estado, 

8  Parte do discurso proferido por Sojouner Truth, aos 54 anos, na Women’s Rights Convention 
[Convenção dos Direitos da Mulher] em Akron, Ohio, Estados Unidos, em 1851. Sojourner levantou-se 
para rebater a fala de pastores presentes sobre mulheres serem frágeis e inferiores aos homens, por-
tanto não merecedoras de direitos iguais. Disponível em: https://www.geledes.org.br/e-nao-sou-uma-
-mulher-sojourner-truth/. 

https://www.geledes.org.br/e-nao-sou-uma-mulher-sojourner-truth/
https://www.geledes.org.br/e-nao-sou-uma-mulher-sojourner-truth/
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pressionada pelo Movimento Negro e Movimento de Mulheres Negras.

Nas eleições de 2020 já foi expressiva a mudança na declaração de raça/cor entre 
candidatos que concorreram em 2016 e novamente em 2020. 42 mil candidatos alte-
raram a auto identificação racial, entre estes 30% se declarou pardo em uma eleição 
e branco na seguinte e 36% mudou de cor branca para parda.

Não bastasse a disparidade absurda entre brancas e negras no que tange à proporcio-
nalidade do número de candidatas e o número de eleitas por grupo racial, constatamos 
que a assimetria é ainda mais acirrada quando refletimos que uma parcela considerá-
vel das mulheres negras eleitas no Nordeste performam uma condição de explícita dis-
crepância entre a autodeclaração racial e o seu fenótipo, muitas delas, inclusive, tendo 
mudado a declaração racial de branca para parda entre as últimas eleições.

Não por acaso, estamos tratando de duas eleições que têm inaugurado a instituição 
de cota financeira para candidatos negros. Desde o pleito de 2020 o TSE determinou 
que a verba do fundo eleitoral fosse distribuída pelos partidos de maneira propor-
cional à quantidade de candidatas mulheres e pessoas negras, bem como o tempo 
de propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio. É possível atribuirmos a mudança 
de autodeclaração de uma parcela significativa dos candidatos a uma prática de falsi-
dade ideológica para o acesso a essa política de fomento à equidade direcionada aos 
negros. Esse não é uma fato inédito, é justamente por conta da falta de escrúpulos 
da branquitude que as bancas de heteroidentificação racial foram instituídas entre 
políticas de cotas raciais em universidades, concursos públicos e outros editais com 
ações afirmativas direcionadas aos negros. É ainda mais preocupante que o crime de 
falsidade ideológica, entre as reconfigurações do racismo, seja amplamente cometi-
do por representantes públicos dessa escala de governabilidade.

Na medida em que o TSE disponibilizou as informações declaradas por candidatas e 
candidatos às eleições de 2022, novamente temos encarado uma série de discussões 
sobre a discrepância entre a autodeclaração racial, como cada pessoa se define, e 
a heteroatribuição de pertença, como outras pessoas reconhecem racialmente de-
terminado sujeito. Na Bahia, a maior incidência do debate se deu em torno do caso 
de ACM Neto, advogado, empresário e candidato a governador filiado ao União Bra-
sil. Porém, não se trata apenas de um caso isolado, quando refletimos a nova con-
figuração da Assembleia Legislativa da Bahia identificamos que, dos 63 deputados 
estaduais eleitos, 39 se autodeclaram negros (31 pardos e 8 pretos). Entre os auto-
declarados "pardos", 13 já se declararam "brancos" anteriormente; não acessamos 
declarações anteriores de 6 eleita/os; 25 estão em condição de explícita discrepância 
entre a autodeclaração e o fenótipo. Ou seja, dos 31 pardos, apenas 6 apresentam 
o fenótipo pardo sem absurda discrepância, o que significa 19%. Entre os 8 autode-
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clarados "pretos", um se declarou pardo anteriormente, outro já se declarou branco; 
4 estão em condição de explícita discrepância entre a autodeclaração e o fenótipo. 
Apenas metade dos autodeclarados pretos apresentam fenótipo correspondente.

Uma banca de heteroidentificação poderia facilmente constatar que apenas 10 ca-
deiras da ALBA foram ocupadas por candidatos negros, 16% da Assembléia. Ou até 
menos, a depender dos critérios estabelecidos pelos membros da banca. O fato é 
que não é verídico que foram eleitos 39 deputados estaduais negros na Bahia, o que 
oficialmente através das autodeclarações tem correspondido a 62% das cadeiras. A 
ALBA continua muito distante de uma proporcionalidade racial entre as representa-
ções políticas eleitas e a população baiana. A partir deste relatório, entende-se que 
essa situação se reitera em todos os estados do Nordeste, com maior expressividade 
na Bahia e no Maranhão.

Há casos em que não podemos constatar mudança na autodeclaração, por ser a pri-
meira candidatura; não haver declaração em candidaturas anteriores; ou por haver 
precedentes de declarações como parda, mesmo que haja uma gritante discrepân-
cia entre a autoatribuição e a heteroatribuição de pertença com base no fenótipo. 
Podemos levantar algumas hipóteses, primeiro que a categoria racial de cor parda 
socialmente é a mais ambígua, ambivalente e fluida. Rafael Osório, que foi diretor do 
IPEA - Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas  do IBGE, quando vai tratar dessa 
complexidade do "pardo", nos afirma que de modo geral não há problemas na iden-
tificação do branco, preto, amarelo e indígena, mas que o pardo é o grande nó das 
pesquisas demográficas. O pardo é um dilema para a sociedade como um todo e a 
categoria racial em maior disputa, dissenso e incompreensão. Não é de entendimen-
to de uma maioria absoluta da população que a política oficial de racialização do país 
estabelece a junção de pessoas da cor preta e parda na categoria racial negra. Gesto-
res públicos não têm ciência disso; pesquisadores e professores universitários; mui-
tos dos recenseadores do IBGE; militantes e ativistas de organizações do movimento 
negro - que formulou e agenciou essa defesa ainda na década de 1970 entre as teses 
do Movimento Negro Unificado [MNU]; e também alguns candidatos políticos.

Uma segunda questão é sobre o pacto narcísico da branquitude, que é como a pes-
quisadora Cida Bento conceituou o modo em que as pessoas brancas se articulam e 
se solidarizam para manterem seu status quo com base na tentativa de silenciamento 
e omissão da própria racialidade branca. Os primeiros estudos críticos sobre a bran-
quitude tratavam sobre uma suposta dificuldade de autoatribuição de pertença das 
pessoas brancas, hoje em dia já há constatações que se trata de alguns aspectos que 
provocam resistência, como o fato de parte deles negar a própria racialização, para 
os quais quem tem raça é o outro, o negro, o indígena, eles não, eles são humanos 
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genéricos e para os mesmos, equivocadamente, "pardo" pode ser uma categoria ge-
nérica; ou ainda há aquelas pessoas que assimilam a ideologia de miscigenação de 
modo a reproduzir o discurso pilar do mito da democracia racial de que no Brasil 
todos são miscigenados, de que aqui ninguém é branco de verdade. Tem alguns pou-
cos que também se negam a afirmar brancos pela culpa que possa estar atrelada ao 
reconhecimento de uma racialidade racista e genocida.

Esses apontamentos são ponderações associadas ao fato de que o racismo se rees-
trutura também conforme o agenciamento de mulheres brancas, para que mulheres 
negras não alcancem qualquer status de poder. Se nas eleições anteriores identifi-
camos a situação financeira como um dos principais impeditivos para candidatura 
de mulheres negras, em 2022 podemos constatar que para superá-lo demandamos 
muito mais que a disponibilização de recursos direcionados legalmente como política 
afirmativa para promoção da equidade, como, por exemplo, destituir a centralização 
do agenciamento dos recursos partidários por parte de lideranças correligionárias 
brancas e masculinas; bem como coibir os critérios escusos de fatiamento orçamen-
tário. Tal como relatamos em setembro de 2022 na matéria publicada pelo Instituto 
Odara intitulada “O que a distribuição dos fundos partidários para as campanhas eleito-
rais de candidatas negras revela sobre os partidos de esquerda na Bahia?9”,

Cabe refletir sobre se os direitos conquistados pelas mulheres negras no âmbito 
das disputas eleitorais estão de fato sendo colocados em prática ou se estão sendo 
negligenciados, até mesmo pelos partidos que se dizem mais progressistas e aber-
tos à transformação do cenário político. Mesmo com as determinações do TSE para 
assegurar a viabilidade das candidaturas de mulheres e negros, o que parece é que 
muitas candidatas negras ainda são colocadas em segundo plano quando o assun-
to é a distribuição dos recursos, o que diminue o alcance das campanhas eleitorais 
e, consequentemente, as possibilidades de vitória nas urnas. [ODARA, 2022].

É ainda um disparate que partidos de direita tenham investido 3 vezes mais em can-
didaturas de deputadas estaduais no Nordeste, em relação aos partidos de esquer-
da. No que tange o caráter racial da distribuição, a situação de fraude e falsidade 
ideológica é tão drástica que se torna pouco verossímil os levantamentos numéricos. 
A análise comparativa entre os orçamentos de campanha das mulheres brancas elei-
tas e os das candidatas negras defensoras de direitos humanos não eleitas nos infor-
ma que é desproporcional o investimento dos partidos nas campanhas de mulheres 
negras e de mulheres brancas, levando em conta as taxas de candidaturas versus 
eleições conforme raça/cor. Bem como os dados constatam que mulheres negras 

9  Disponível em: https://institutoodara.org.br/o-que-a-distribuicao-dos-fundos-partidarios-pa-
ra-as-campanhas-eleitorais-de-candidatas-negras-revela-sobre-os-partidos-de-esquerda-na-bahia/ 

https://institutoodara.org.br/o-que-a-distribuicao-dos-fundos-partidarios-para-as-campanhas-eleitorais-de-candidatas-negras-revela-sobre-os-partidos-de-esquerda-na-bahia/
https://institutoodara.org.br/o-que-a-distribuicao-dos-fundos-partidarios-para-as-campanhas-eleitorais-de-candidatas-negras-revela-sobre-os-partidos-de-esquerda-na-bahia/
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eleitas, especificamente aquelas sem discrepância na autodeclaração, se elegeram 
por dispor de recursos de campanha compatíveis com as demandas orçamentárias 
correspondentes a candidatura feminina em seus respectivos estados. 

É urgente que a Justiça Eleitoral não só estabeleça a exigência de apresentação dos 
critérios de divisão determinados por cada partido e disponibilize entre os canais de 
transparência pública; como também os submetam ao crivo de uma justa análise; 
exerça a fiscalização do cumprimento das medidas legais estabelecidas; além de es-
tabelecer e aplicar as sanções cabíveis quando oportuno. Afinal, não é razoável que 
sete entre as deputadas estaduais eleitas no Nordeste, dentre elas três autodecla-
radas negras, não tenham recebido nenhum recurso do FEFC; bem como que duas 
candidatas eleitas na Bahia como deputadas federais, autodeclaradas negras - com 
absurda discrepância e mudança de declaração, tenham recebido as maiores pro-
porções e valores do FEFC. Tanto quanto não é admissível que os partidos reiterem 
a prática de auto-anistia pelo descumprimento do que determina as diretrizes legais 
de distribuição do FEFC.

O número expressivo de mudanças na autodeclaração racial e a constatação de fal-
sidade ideológica justificam exigências de medidas para coibir fraudes no acesso às 
políticas afirmativas na corrida eleitoral, como por exemplo, a instituição de bancas 
de verificação racial, um instrumento pensado como estratégia cabível já comum 
entre as seleções públicas com definição de cotas raciais pelos mesmos motivos aqui 
expressos; bem como medidas de responsabilização dos partidos em relação ao pro-
cesso de formação sobre política racial do Estado Brasileiro e combate ao crime de 
fraude por parte de seus correlegionários. Cabe à justiça eleitoral estabelecer comis-
são especializada para tratamento e encaminhamento das questões tendo em vista 
a instituição de medidas de prevenção, fiscalização, redução e punição à falsidade 
ideológica racial nas eleições.

Para fins de aprofundamento da análise aqui proposta, é pertinente o desenvolvi-
mento de metodologias complementares que dêem conta de alguns indícios em evi-
dência, tal como a respeito da trajetória política e do eleitorado de mulheres brancas 
de direita eleitas em sua primeira candidatura e de mulheres negras de esquerda 
que são as primeiras em seus estados a ocupar uma cadeira no parlamento, após 
várias candidaturas e até mesmo mandatos em outros cargos político-eleitorais; ou 
mesmo sobre o peso das heranças familiares na corrida eleitoral, repassadas por an-
tecessores homens, expressa algumas vezes através da associação no nome de cam-
panha, como Dayany do Capitão [UNIÃO/CE], Yandra de Andre [UNIÃO/SE], Barbara 
do Firmino [PROGRESSISTAS/PI], ou no sobrenome, como Ivoneide Caetano [PT/BA], 
Raquel Lyra [PSDB/PE], Roberta Roma [PL/BA], Roseana Sarney [MDB/MA]. 
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Os dados, de modo geral, nos levam a refletir e questionar a história das mulheres 
eleitas no Nordeste e o que diverge entre as trajetórias das mulheres brancas e das 
mulheres negras, para além do acesso ou não a recursos financeiros; bem como 
nos desperta interesse acerca das estratégias políticas de enfrentamento ao racismo 
e patriarcado na disputa eleitoral, como as candidaturas e mandatas coletivas. As 
taxas, valores e porcentagens nos dizem sobre resultados numéricos, mas também 
nos fornece evidências relevantes para o caminho a seguir na produção de conheci-
mentos que subsidiem a nós, mulheres negras, na continuidade da luta em defesa de 
políticas reparatórias também no que tange a representatividade política e ocupação 
de espaços de poder a partir da paridade de raça e gênero.
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Realização: Apoio:
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