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O negro na Política



Dando prosseguimento ao tema deste mês, que celebra o Dia da 

Consciência Negra, a presente edição do InfoReggae abordará a 

questão racial sob o recorte da representatividade política. 

É impossível falarmos da representatividade da população negra no 

Congresso, nas assembléias estaduais, nas câmaras de vereadores, 

dentre outros órgaos públicos, sem mencionarmos a desigualdade racial 

na qual a esfera política ainda está mergulhada. Por mais que a 

população brasileira seja, em grande parte, formada por negros, 

mestiços e indígenas, essa diversidade pouco se reflete nas bancadas 

do Distrito Federal, por exemplo. 

Acredita-se que essa publicação contribuirá para o debate racial na 

medida em que apresenta, quantitativamente, dados sobre um assunto 

que, apesar de menos abordado nas rodas de discussão, é 

extremamente relevante. Afinal, a ausência (ou presença pouco 

marcante) de indivíduos negros na política do Brasil é o mais verdadeiro 

atestado de que as heranças da exclusão racial ainda não foram 

apagadas.

Esse volume teve como base o último levantamento realizado pelo 

Tribunal Superior Eleitoral, de 2014, sobre estatísticas de candidatos 

políticos com base em cor ou raça.   

Equipe Editorial

Apresentação



Eleições

Apenas

9,25%
dos candidatos às
eleições em 2014 

eram negros.

negro se
candidatou-se à
Presidência da
      República.

1Apenas 

e 3 negros à
Vice-Presidência

Você sabia?

Nilo Peçanha, que 
assumiu a 
presidência entre 
1909 e 1910 foi 
considerado o 1º 

presidente
negro do Brasil. 



Governo Estadual, Senado e Câmara

dos candidatos 
a Senador

eram negros

8,65%
dos candidatos 
a Deputado
Federal eram negros

9,82% 9%
negros
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12,3%
negros

3,1% dos eleitos.Em 2014, os negros representaram apenas
Fonte: http://www.tse.jus.br/



Distribuição gratuita

Não jogue este material na via pública.
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