EIXO V

AS ESCALAS DE GESTÃO DAS POLÍTICAS TERRITORIAIS

UM ESTUDO DA TERRITORIALIDADE DOS PARTIDOS POLÍTICOS A
PARTIR DO MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 2000-2012
A STUDY OF TERRITORIALITY OF THE POLITICAL PARTIES IN THE CITY OF BELÉM AT THE
PERIOD 2000-2012
CAMILA BARATA QUADROSi & SÂMIA KAROLLYNE MOURA DA CRUZii
Universidade do Estado do Pará
icamilabquadros@gmail.com, iisamia_s18@hotmail.com
RESUMO. O conhecimento geográfico da sociedade e do território constitui um importante recurso para compreensão,
ou mesmo para explicação dos resultados eleitorais. Assim este artigo apresenta como proposta de discussão uma
análise da organização territorial dos partidos políticos buscando esclarecer as dinâmicas eleitorais e as relações de
poder provenientes destas, assim como a adoção de novas estratégias territoriais e de conquista de votos utilizadas
pelos partidos políticos. O estudo é realizado partindo das eleições para prefeito do município de Belém nos anos
de 2000, 2004, 2008 e 2012, com base em dados fornecidos pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), admitindo os conceitos de território e poder, trabalhados por autores como Raffestin 1993 e
Castro 2011 entre outros autores, para o desenvolvimento teórico. A aplicação destes conceitos, adjunto a análise dos
dados visa o esclarecimento do modo como os partidos exercem a sua territorialidade, considerada neste artigo, como
foco primordial para os conflitos sobre política que permeiam nossa sociedade e que devem ser debatidos para que a
população possa compreender tais fenômenos cruciais para um melhor desenvolvimento político, social e econômico.
Palavras-chaves. Partidos Políticos, Territorialidade, Eleições.
ABSTRACT. Geographical knowledge of society and planning is an important resource for understanding, or even
an explanation of the election results. So this paper shows how a proposal for discussion an analysis of the territorial
organization of political parties seeking to clarify the electoral dynamics and power relations from these, as well as
the adoption of new territorial strategies and achievement of votes used by political parties. The study is carried out
starting from the elections for mayor of Bethlehem in the years 2000, 2004, 2008 and 2012, based on data provided
by the Regional Electoral Tribunal (ERT) and the Supreme Electoral Tribunal (TSE), assuming the concepts of
territory and power, wrought by such authors as Raffestin 1993 and 2011 Castro among others, for the theoretical
development. The application of these concepts, associate data analysis aims to clarify the way the parties have
exercised their territoriality, considered in this article, as central to the conflicts of politics that permeate our society
and must be discussed focus so that people can understand crucial such phenomena for better political, social and
economic development.
Keywords. Political Parties, Territoriality, Elections.

INTRODUÇÃO

A democracia, concebida aqui como modelo institucional de governo é segundo Castro
(2013) o atual sistema político vigente no Brasil, que vem sendo adotado desde a década de
1990 por um número cada vez maior de países. Assim verifica-se a emergência do engajamento
geográfico na compreensão da territorialidade do fenômeno político, uma vez que a democracia
só adquire sentido quando aplicada a sua dimensão territorial. Os partidos políticos, por sua vez,
são mecanismos essenciais para a existência e funcionamento da democracia, pois integrando o
sistema de representação disputam através das campanhas eleitorais, não somente o controle
do território, mas também o controle sobre um importante trunfo que é a população, definida
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aqui, segundo Raffestin (1996), como uma coleção de seres humanos, como um recurso, pois é o
controle sobre este trunfo que possibilita aos partidos a construção de novas materialidades com
fortes implicações para a sociedade e para o território.
Desta forma antes e durante o período eleitoral nota-se uma acirrada disputa entre os partidos
políticos pelos votos da população que historicamente utilizaram como principal estratégia de
conquista de votos a criação e fortalecimento de vínculos partidários com o eleitor. Entretanto o
que se verifica atualmente nas diferentes escalas é o enfraquecimento desses vínculos partidários
e a construção de novas estratégias territoriais e de conquista de votos pelos partidos políticos.
Nesse sentido o município de Belém não foge a essa regra observada em escala nacional em que se
verificou nas eleições municipais, em decorrência do enfraquecimento da identificação entre partido
e eleitor, a adoção de novas estratégias de conquista de votos pelos partidos e a (re) construção
de novas formas de territorialidade e organização dos partidos políticos.
Deste modo tomamos como referência para o desenvolvimento desse artigo e para a
compreensão dessa nova conjuntura sua aplicação em uma escala local, o município de Belém no
Estado do Pará definindo como titulo da pesquisa: ’’Um estudo da territorialidade dos partidos
políticos a parti do município de Belém no período de 2000- 2012. Assim o objetivo desse artigo
é: analisar a organização dos partidos políticos no território de Belém para compreender as
estratégias territoriais e de conquista de votos pelos partidos políticos. A metodologia utilizada
para desenvolver o presente artigo pode ser delimitada em três etapas: no estudo do tema, no
levantamento bibliográfico e na pesquisa e interpretação de dados. A primeira etapa trata do
estudo e da pesquisa de documentos que tratam do tema escolhido. A segunda etapa consiste
na interpretação de trabalhos bibliográficos que discutam a questão do território, poder e sua
gestão. A terceira etapa corresponde à verificação e análise da distribuição de votos por partidos
no território de Belém, através dos candidatos eleitos para prefeito, nas seguintes eleições: 2000,
2004, 2008 e 2012, sendo que esses dados utilizados para o artigo foram obtidos por meio do
Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Superior Eleitoral
(TSE). A pesquisa após a execução dessas etapas ainda não foi acabada e está em processo de
desenvolvimento e enriquecimento de dados.

O CONCEITO DE TERRITÓRIO – TRUNFOS DO PODER (POPULAÇÃO)

O conceito de território possui muitas definições dentro da Geografia, contudo buscamos
trabalhar aqui com a conceituação de (RAFFESTIN, 1993, p. 60) em que o território aparece
como o espaço político por excelência, como a cena do poder e o lugar de todas as relações. Nesta
perspectiva o território é essencialmente um instrumento de exercício de poder, ou seja, é um
trunfo a ser dominado e controlado pelos atores sintagmáticos (atores que realizam ações sobre
o território em qualquer nível).
Desse modo território e poder estão intrinsecamente ligados, pois considerando o território
como um campo de forças nele se inscreve conflitos e contradições em que o poder surge numa
esfera prática como uma capacidade de controle sobre coisas ou pessoas, mas também sobre
objetos e vontades.
Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 1091-1104. ISBN 978-85-63800-17-6

UM ESTUDO DA TERRITORIALIDADE DOS PARTIDOS POLÍTICOS...

1093

Nesse sentido conforme (CLAVAL, 1979, p. 11) ‘’o poder não se limita a capacidade de
controlar o mundo, ou seja, de agir sobre ele, mas também abrange a capacidade de controlar, de
influenciar a ação de outras pessoas’’. É nessa perspectiva de poder que objetiva influenciar também
a ação de outras pessoas que está inserido o exercício de poder dos partidos políticos que visam
não somente o controle de determinado território, mas também o controle sobre um importante
trunfo que é a população, definida aqui como uma coleção de seres humanos, como um recurso.
Segundo Raffestin (1993, p. 58):
O poder visa o controle e a dominação sobre os homens e sobre as coisas. [...] A população em
primeiro lugar (como trunfo) simplesmente porque ela está na origem de todo poder. Nela
residem as capacidades virtuais de transformação; ela constitui o elemento dinâmico de onde
procede a ação. O território não é menos indispensável, uma vez que é a cena do poder e o lugar
e o de todas as relações, mas sem a população ele se resume a apenas uma potencialidade, um
dado estático a organizar e a integrar numa estratégia.

Deste modo as informações sobre a população de determinado território constituem um
elemento essencial para que os partidos políticos exerçam o “poder sobre” que segundo (CASTRO,
2011:101) ‘’é à força de propagação de uma vontade á outras, graças à mediação de uma vontade
comum, ou seja, sob o fundo dessa vontade comum, o poder pode dispor de outras vontades
e orientá-las e informá-las segundo seus modos e interesses’’. Esse processo de propagação da
vontade dos partidos sobre a população deve ocorrer porque o poder não é propriedade dos partidos
políticos, estes são apenas investidos de poder pela população através do voto para atuar em seu
nome, possibilitando assim, a construção de novas territorialidades.
Territorialidade aqui entendida como as estratégias adotadas pelo sujeito, no caso os partidos
políticos, para construção, diferenciação e controle do território.
De acordo com (SACK, 1986 apud HAESBAERT, 2002, p. 119) “[...] tentativa por um indivíduo
ou um grupo de atingir, influenciar ou controlar pessoas, fenômenos e relacionamentos, através
da delimitação e afirmação do controle sobre uma área geográfica”.
Portanto as informações sobre a população constituem um instrumento importante para
organizações e também para partidos políticos no sentido de explorá-las para afirmar ou reforçar
sua posição na construção ou manutenção de territorialidades.
COMPORTAMENTO ELEITORAL E IDENTIFICAÇÃO PARTIDÁRIA

Segundo (CASTRO, 2011:159) ‘’comportamento eleitoral se refere à decisão do eleitor diante
da urna, isto é ao seu o voto como uma resposta dada as ações e decisões políticas em todas as
escalas territoriais’’. Nesse sentido saber quem governa é fundamental para punir ou premiar
os agentes públicos durante o período eleitoral. Para tanto os partidos políticos constituem um
referencial servindo além de fonte de informação como uma referencia ideológica aos eleitores.
Porém, no Brasil, nos últimos anos, tem-se verificado devido á grande fragmentação
partidária no sistema político, um aumento na dificuldade dos eleitores de perceberem os partidos,
isto é no seu entendimento sobre os mesmos ocasionando mudanças nos padrões de votação, pois
ao contribuir para o enfraquecimento do vinculo partido e eleitor, assim como para mudanças
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nos sentimentos partidários alteram o comportamento eleitoral. No entanto, apesar, dessa
identificação partidária ser somente um dos elementos condicionantes do voto exerce sobre o
mesmo papel estratégico, pois aponta para a existência de um eleitor identificado por uma pessoa
ou por um partido. Assim a configuração desse cenário político, em que se tem verificado o
enfraquecimento do vinculo partido e eleitor, deve ser estudado com mais atenção uma vez que
se anteriormente apenas indicavam possíveis mudanças na sociedade, hoje, já possuem efeitos
significativos sobre os resultados eleitorais e consequentemente nas estratégias de conquista
de votos adotadas pelos partidos. Este foi o contexto encontrado, nessa pesquisa, no município
de Belém/PA em que através do estudo do resultado das quatro ultimas eleições foi verificado a
inexpressividade dos laços de afinidade entre eleitores e partidos.
De acordo com (MAINWAIRING, 2001 apud AUGUSTO & SENE, p. 84) ‘’a existência de um
sistema partidário bem consolidado, isto é, onde os partidos consigam desenvolver raízes fortes
e estáveis na sociedade, é o determinante importante para a criação da identificação partidária’’,
pois, é somente em um sistema bem institucionalizado que será mais possível que os eleitores
possuam algum conhecimento relativo ás questões políticas e partidárias. Desse modo em um país
como o Brasil, marcado pela alienação eleitoral e mais especificamente nos últimos catorze anos
pela fragmentação política, é muito improvável que haja uma preferência partidária forte posto
que por diversas razões a maioria dos eleitores tem pouco conhecimento do sistema partidário
brasileiro. Circunstância destacada no trabalho de (KINZO, 2005 apud REBELLO, 2012:51-52) ‘’o
pouco vinculo partidário-eleitoral também ocorre em função do pouco conhecimento, entre os
eleitores do sistema partidário brasileiro. A pesquisa realizada na região metropolitana de São
Paulo mostra o baixíssimo nível de informação sobre as legendas’’.
Assim, diante dessa situação os partidos políticos tem recorrido a novas estratégias territoriais
e de conquista de votos que contraditoriamente tem contribuído para reforçar e ampliar a ausência
de preferência partidária dos eleitores, como a personalização da política que destaca nomes e
não partidos e a formação de coligações que como mencionado acima contribuem para perca de
nitidez/percepção dos partidos pelos eleitores.
ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL DOS PARTIDOS POLITICOS EM BELÉM E A (RE) CONSTRUÇÃO
DA TERRITORIALIDADE

Conforme (CASTRO, 2011, p. 159) ‘’a escolha eleitoral dos cidadãos constitui um amplo
campo de estudo na sociologia na ciência política, antropologia e na geografia eleitoral’’. Esta
contribui em particular para dar visibilidade às razoes espaciais que afetam o voto e o resultado das
eleições. Deste modo se torna claro a possibilidade de serem analisados os resultados das eleições
através de fatores denominados razões espaciais, ou seja, as diversas condições que no território
rodeiam a existência humana, afetando as escolhas de determinado método de voto e do desenho
dos limites das circunscrições eleitorais. Nesse sentido foi possível analisar a conjuntura política
instaurada no município de Belém/PA nos últimos doze anos.
Segundo (REBELLO, 2012, p. 46), ‘’ de um modo geral, partidos políticos formam vínculos
sociais a partir de duas linhas principais: eles constroem vínculos porque representam grupos
e porque formam governos. Partidos criam identidades, rótulos e marcas que possibilitam uma
economia no custo de informação’’.
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Mapa 01

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 2000.
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Mapa 02

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 2004.
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Entretanto no atual debate político pode-se constatar que as organizações partidárias
não mais possuem vínculos sociais fortes, como houvera no período dos partidos de massa, que
garantiam aos mesmos a convicção de votos de determinadas camadas sociais, o que se percebe
hoje são novas estratégias adotadas pelos partidos políticos durante as disputas eleitorais para o
alcance do controle do território.
Os dados expostos nos mapas abaixo correspondem às eleições para prefeitura de Belém/
PA nos anos de 2000 e 2004, podendo demonstrar essa realidade política em que se verificou
praticamente a predominância de votos em três grandes partidos entre as zonas eleitorais mesmo
sendo estas compostas por diferentes bairros representantes de diversas camadas sociais.
Essa diminuição da identificação entre os partidos políticos e camadas da sociedade verificada
em Belém ocorre a nível nacional onde a tão somente influência do partido não é suficiente para
determinar uma eleição, pois grande parte dos eleitores não reconhece os partidos como portadores
de identidades sociais o que dificulta a formação de vínculos entre os cidadãos e legendas partidárias.
Nesse sentido um dos fatores que tem contribuído para o enfraquecimento desses vínculos é a
formação de coligações inconsistentes ideologicamente que provocam o enfraquecimento da
distinção clássica entre direita e esquerda, que durante todo o século XX representou seguimentos
contrários, dificultando a criação de laços de lealdade entre os eleitores e as organizações partidárias.
Segundo Maiwaring (2003 apud Cavalcante e Souza, 2012, p. 16):
[...] Para alcançar resultados satisfatórios, os partidos muitas vezes, formam coligações
esdrúxulas, inconsistentes e diferenciadas nos diversos estados brasileiros, o que na percepção de
Maiwairing (2003) dificulta a criação de laços de lealdade entre os eleitores e siglas partidárias.
Segundo o autor “no Brasil somente uma minoria é capaz de se identificar com algum partido”

Segundo (REBELLO, 2012, p. 20), a formação de coligações acarreta além da dificuldade de
construção de vínculos sociais entre partidos e eleitores o desconhecimento dos pequenos partidos
uma que estes são os que mais participam de alianças partidárias, pois para eles é difícil atingir o
quociente eleitoral sem estabelecer alianças com os partidos médios ou grandes.
A frequência dos pequenos partidos de se inserir em coligações dificulta á percepção da
população acerca de suas reais ações políticas, acarretando em inexpressiva votação quando estes
participam de eleições sem as alianças com os grandes e médios partidos. Esse contexto se forma,
pois conforme Rebello (2012, p. 46) a população necessita de uma informação básica, mínima,
para avaliar retrospectivamente algum agente publico sendo que uma dessas informações em
potencial é clareza de responsabilidade, ou seja, é saber quem é o responsável pela aplicação e/ou
execução de determinada ação política.
A inexpressividade de votação dos pequenos partidos políticos pode ser verificada no município
de Belém nos gráficos abaixo, respectivamente nas eleições de 2000 e 2004 em que os pequenos
partidos como PAN (atualmente incorporado ao PTB), PSC, PPS, PTC e PSTU obtiveram baixo
índice de votos em relação a grandes e médios partidos como PT, PSDB e PMDB.
Devido essa conjuntura política de ausência de uma identificação partidária forte que assegure
a concentração de votos em determinado partido os mesmos têm adotado estratégias eleitorais
como a associação com governos anteriores considerados bons e a personalização da política
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Gráfico 01

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 2000.

Gráfico 02

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 2004.
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que vincula como representante do partido nomes conhecidos, pois estes nomes constituem em
uma referência eleitoral clara aos eleitores que associam a imagem pessoal do candidato, a boas
e reconhecidas ações políticas.
Segundo (NICOLAU, 2006 apud REBELLO, 2011, p. 48) “De qualquer maneira, nomes
de pessoas são mais vinculadas aos governos do que partidos em geral, reforçando a ideia de
personalização da política brasileira”.
A associação de candidatos com ações políticas mesmo que estas são sejam diretamente
dos partidos refletem no resultado eleitoral e podem ser percebidas nas eleições municipais de
2008 em que não houve uma discrepância tão grande de votos entre os partidos tanto no resultado
geral, com exceção do PSL que indicou para as eleições um candidato não muito conhecido como
na votação por zona em que aparecem partidos menores como PPS e DEM.
O candidato Duciomar Costa nas eleições de 2008 tentava a reeleição para prefeitura do
município; Mario Cardoso esteve ligado ao PT partido do então presidente; José Priante do PMDB
foi eleito como vereador em 1988 e como deputado estadual em 1990 além de outras atuações
políticas pelo PMDB; Marinor Brito do PSOL foi eleita vereadora de Belém respectivamente nos
anos 1996, 2000 e 2004 e Valéria Pires do DEM foi à primeira vice-governadora do Estado do Pará
eleita em 2002.
Gráfico 03

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 2008.

Uma segunda e histórica estratégia adotada pelos partidos para obtenção de votos durante
a disputa eleitoral diz respeito à associação dos candidatos a governos anteriores, uma vez que
a ligação dos partidos com governos são utilizadas como referencia ao eleitorado, pois segundo
(REBELLO, 2011, p. 49) ‘’de um modo geral a avaliação retrospectiva de um governo é muito
importante para que um candidato governista venha obter fracasso ou sucesso’’.
Essa tendência pode ser mais bem analisada nas eleições 2012 em que não se verificou um
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Mapa 04
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Gráfico 04

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 2012.

grande predomínio de votos entres os partidos devido a fatores como a já mencionada personalização
política e a ligação da maioria dos candidatos a alguma forma de governo seja nacional, estadual
e/ou municipal. Esse cenário nos permite observar como governos são excelentes fontes de
informação para o cidadão.
O candidato Edmilson Rodrigues do PSOL foi eleito prefeito de Belém em 1996 e 2000 e
também deputado estadual em1986 e em 1990; Zenaldo Coutinho estava associado ao governo
estadual de Simão Jatene; Jeferson Lima do PP é conhecido por programas populares no município;
José Priante como dito anteriormente foi eleito como vereador e deputado estadual; Anivaldo Vale
do PR estava ligado e tinha o apoio do ex-prefeito Duciomar Costa e Alfredo Costa do PT contava
com o apoio do governo federal de Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula.
Deste modo através da observação e análise das eleições para prefeitura do Município de
Belém nos anos de 2000 a 2012 foi possível verificar uma mudança na conjuntura política em que
não foi verificada a concentração de votos entre os partidos no que diz respeito a camadas sociais
e sim uma crescente ausência de identificação partidária entre eleitores e partidos de modo que
o poder destes últimos não esta concentrado em bairros específicos, mas espalhados por todo o
município fazendo com que novas estratégias sejam adotadas pelos mesmos durante o período
eleitoral para que alcancem o controle do território de Belém.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Iniciamos este estudo com o objetivo de analisar a organização dos partidos políticos no
território de Belém através da distribuição espacial dos votos nos diferentes bairros do município,
visando uma distribuição pautada na existência de distritos eleitorais destinados a favorecer um
determinado partido devido à hipótese de que os fatores sociais e econômicos referentes à população
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seriam decisivos para a forma que os partidos se organizam e, consequentemente, exercem a sua
territorialidade por meio das eleições. Entretanto, o que encontramos foi uma forte tradição em
figuras políticas, onde parte significativa da população confia seu voto diretamente ao sujeito
que está se candidatando, mesmo que este candidato não possua um histórico político, pouco
atentando para a sua posição política, fortificando a ideia de personalização política, onde o eleitor
verifica somente as ações do candidato esquecendo-se de analisar que o mesmo está inserido em
um contexto maior, neste caso, em um partido político que possui ideologias diferentes. Outro
fator que também define a escolha da população para o seu representante, são os nomes de grandes
partidos com dimensões nacionais decorrentes do quadro histórico político que o sistema do país
se encontra atualmente.
Dessa forma, a questão locacional levada em consideração, com os seus fatores estruturais,
sociais e econômicos de cada bairro pouco influenciou nos resultados parciais e finais das eleições,
pois a partir das quatro eleições analisadas, ficou evidente a presença de dois ou três partidos
à frente da disputa política por um mandato, e com o seu eleitorado muito bem distribuído no
território em detrimento de pequenos partidos políticos,no qual a sua participação é praticamente
inexpressiva, com atuação mínima em termos numéricos, onde a sua influência caminha de acordo
com a proporção numérica.
Portanto, torna-se claro que no cenário político do município de Belém há certa displicência
por parte da população em relação às ideologias partidárias, mas devem ser levados em consideração
os poucos debates realizados em nossa sociedade sobre a política desenvolvida pelos partidos, e
que poderiam ser utilizadas como método de esclarecimento para a população acerca das propostas
de cada partido.
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ANEXO
ZONAS:

BAIRROS:

01

BATISTA CAMPOS, CAMPINA, CIDADE-VELHA, NAZARÉ E REDUTO.

28

BARREIRO, MIRAMAR, SACRAMENTA E TELEGRAFO.

29

CANUDOS, GUAMÁ E UNIVERSITÁRIO.

30

ICOARACI, ILHA BARRA, ILHA CANAURARI, ILHA CARATATEUA, ILHA CONCEIÇÃO, ILHA COTIJUBA,
ILHA CRUZADOR, ILHA FORTINHO, ILHA JUTUBA, ILHA LONGA, ILHA MARUIM, ILHA MARUIM II,
ILHA MIRIM, ILHA MOSQUEIRO, ILHA NOVA, ILHA PAPAGAIO, ILHA PAQUETÁ, ILHA SANTA CRUZ,
ILHA SÃO PEDRO, ILHA TATUOCA E ILHA URUBUOCA.

73

MANGUEIRÃO, MARACANGALHA, MARAMBAIA E VAL – DE – CÃES.

76

CONDOR, JURUNAS, ILHA CUMBU, ILHA GRANDE, ILHA MURUCUTU, ILHA NEGRA, ILHA PATOS E
ILHA PORTICARVONIA.

77

MARCO

95

PEDREIRA

96

CREMAÇÃO, FÁTIMA, SÃO BRAZ E UMARIZAL.

97

BENGUI, CABANAGEM, COQUEIRO, PARQUE VERDE, PRATINHA, SÃO CLEMENTE, TAPANÃ E UNA.

98

ÁGUAS LINDAS, AURÁ, CASTANHEIRA, CURIÓ-UTINGA, GUANABARA, SOUZA E TERRA FIRME.

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral (TRE), 2012.
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