
Desbravando dados eleitorais
no R com o CepespData

Rebeca Carvalho

Guilherme Russo

Lara Mesquita



CEPESP
Centro de Política e Economia do Setor Público

Objetivo

Contribuir para o desenvolvimento democrático do 
país através do conhecimento produzido pelas 
nossas pesquisas.

www.fgv.br/cepesp

https://twitter.com/cepesp

http://www.fgv.br/cepesp
https://twitter.com/cepesp


CepespData
www.cepespdata.io

http://www.cepespdata.io/


Contato

laramesquita@gmail.com

rebeca.jesus.carvalho@usp.br

guilherme.russo@fgv.br

mailto:laramesquita@gmail.com?subject=CodaBr20:%20CepespData
mailto:rebeca.jesus.carvalho@usp.br%20%20?subject=CodaBr20:%20CepespData
mailto:guilherme.russo@fgv.br?subject=CodaBr20:%20CepespData


Material do Curso

Aqui:

shorturl.at/hiAF6

Ou aqui:

https://www.dropbox.com/sh/sp6drwzcsoriaoy/AAC4_PGgFtesgOek4F
ZZYD7ka?dl=0

shorturl.at/hiAF6
https://www.dropbox.com/sh/sp6drwzcsoriaoy/AAC4_PGgFtesgOek4FZZYD7ka?dl=0


Aprendizagem ativa
Nós somos facilitadores



Desafio 1

O tema da sub-representação das mulheres no Congresso Nacional está no 
debate público e a editora sugere que você escreva sobre o tema.

Mais precisamente, ela quer que você comece olhando o número de 
candidatas mulheres nas eleições de 2018, e quantas foram eleitas. 
Mais além, ela também quer saber diferenças entre partidos e estados.

Além dos números, ela sugere que você já tenha uma arte como sugestão.

- O que você faz?

- Quais são todos os passos que você terá de tomar?



Desafio 1

O tema da sub-representação das mulheres no Congresso Nacional está no 
debate público e a editora sugere que você escreva sobre o tema.

Mais precisamente, ela quer que você comece olhando o número de 
candidatas mulheres nas eleições de 2018, e quantas foram eleitas. 
Mais além, ela também quer saber diferenças entre partidos e estados.

Além dos números, ela sugere que você já tenha uma arte como sugestão.

- O que você faz?

- Quais são todos os passos que você terá de tomar?



Desafio 2

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/10/delegada-de-esquerda-martha-rocha-ameaca-polarizacao-entre-paes-e-crivella-em-eleicao-no-rio.shtml

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/10/delegada-de-esquerda-martha-rocha-ameaca-polarizacao-entre-paes-e-crivella-em-eleicao-no-rio.shtml


Desafio 2

https://eleicoes.folha.uol.com.br/folha/especial/2006/eleicoes/rj1de-2.html

Eleições a Deputada Estadual em 2002

https://eleicoes.folha.uol.com.br/folha/especial/2006/eleicoes/rj1de-2.html


Desafio 2

https://placar.eleicoes.uol.com.br/2014/1turno/rj/apuracao-no-estado/

Eleições a Deputada Estadual em 2014

https://placar.eleicoes.uol.com.br/2014/1turno/rj/apuracao-no-estado/


Desafio 2
PAUTA:

Candidatos e candidatas podem escolher seu nome de urna.

Não é novidade que muitos escolhem usam “delegada/o”, “professor/a”...

Mas como isso varia dentro de cada partido? (“Delegada de esquerda”?)

E isso faz diferença? Isto é, entre pessoas que tem a mesma profissão, ganha 
mais votos quem usa “delegada/o”, “professor/a”, “doutor/a”? 

Vamos analisar os dados das eleições a vereador/a em 2016.

- O que você faz?

- Quais são todos os passos que você terá de tomar?



Desafio 2
PAUTA:

Candidatos e candidatas podem escolher seu nome de urna.

Não é novidade que muitos escolhem usam “delegada/o”, “professor/a”...

Mas como isso varia dentro de cada partido? (“Delegada de esquerda”?)

E isso faz diferença? Isto é, entre pessoas que tem a mesma profissão, ganha 
mais votos quem usa “delegada/o”, “professor/a”, “doutor/a”?

Vamos analisar os dados das eleições a vereador/a em 2016.

- O que você faz?

- Quais são todos os passos que você terá de tomar?



www.cepesp.fgv.br
/cepesp.fgv

/cepesp



CepespData

Como instalar o R e R Studio
https://didatica.tech/como-instalar-a-linguagem-r-e-o-rstudio/

Como usar o CepespData/FGV
https://cepesp-fgv.github.io/tse-dados/index.html

Documentação do Projeto CepespData
https://cepespdata.io/documentacao

https://didatica.tech/como-instalar-a-linguagem-r-e-o-rstudio/
https://cepesp-fgv.github.io/tse-dados/index.html
https://cepespdata.io/documentacao


Por que R?






