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RESUMO. A pesquisa que realizamos teve como finalidade analisar e explorar a geografia eleitoral do Estado do 
Tocantins, concentrando nossos esforços nos resultados eleitorais para prefeitos dos 139 municípios tocantinenses 
nos pleitos realizados entre 1996 e 2012. Nossos dados empíricos foram coletados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
e no Tribunal Regional Eleitoral (TRE/TO) e suas interpretações à luz da geografia politica foram realizadas a partir 
de uma vasta revisão bibliográfica que nos forneceu suporte teórico-metodológico para a realização da pesquisa. Os 
resultados que apresentamos nos auxiliaram na interpretação de um complexo quadro politico-eleitoral tocantinense 
com desdobramentos significativos para a organização do espaço politico regional.

Palavras-chave. Geografia Eleitoral, Geografia Politica, Estado do Tocantins.

ABSTRACT. A survey we conducted aimed to analyze and explore the electoral geography of the State of Tocantins, 
focusing our efforts on the election results for mayors of 139 municipalities in Tocantins elections held between 1996 
and 2012 Our empirical data were collected at the Superior Electoral Court (TSE) and (TRE / tO) Regional Electoral 
Court and their interpretation in the light of political geography were made from a wide literature review that provided 
the theoretical-methodological support for the research. The results we present assisted us in the interpretation of 
a complex politico-electoral framework with significant tocantinense for the organization of regional political space 
developments.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho é resultado de uma pesquisa que estabelece uma intrínseca relação entre geografia 
e voto no Estado do Tocantins. Partimos do pressuposto de que “(...) alguns comportamentos 
eleitorais, onde a problemática territorial parece influir nos votos dos moradores de uma determinada 
área, apresentam aspectos interessantes (...) para ser estudado pela Geografia” (JUWER, 2013, p. 
1). Além disto, segundo Toledo Junior (2007, p. 173), “o estudo da diferenciação geográfica dos 
votos é um importante elemento, não somente para se conhecer as diferenciações socioespaciais, 
mas também para o entendimento das diferentes correlações de poder nas diversas partes do país”.  

Difícil estabelecer uma relação entre geografia e voto sem problematizar o espaço político, 
mesmo conscientes da lacuna deste debate na geografia onde este “(...) ainda não se colocou 
explicitamente como problema para a maioria dos geógrafos, embora faça parte do léxico da ciência 
política” (CASTRO, 2012, p. 43). Partimos do entendimento de que os fatos políticos possuem 
uma dimensão espacial que carecem de analise e debate na ciência geográfica sendo a relação 
geografia e voto uma das possibilidades em que essas análises se apresentam pois “(...) tanto a 
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organização do sistema representativo (...) como os acordos e conflitos resultam das disputas entre 
interesses dominantes e organizados no território” (CASTRO, 2005, p. 140), que se materializam 
nos resultados eleitorais.

Assim, a analise da relação entre geografia e voto nos permite “(...) incorporar o espaço 
como variável explicativa necessária à compreensão das escolhas dos sistemas eleitorais e dos seus 
resultados: opções dos eleitores e composição da representação” (CASTRO, 2005, p. 144). Além 
disso, segundo Toledo Junior (2007, p. 173) “uma interpretação geográfica permite, por exemplo, 
entender as elites locais e suas estratégias de manutenção de poder (...) ou ainda de como, em 
determinados momentos, estas mesmas elites podem ter seu poder diminuído”. 

Desta forma, compreendemos que a importância da geografia eleitoral esta em analisar os 
dados eleitorais e fazer uma relação com o espaço. Segundo Romero (2000, p. 102), “a geografia 
eleitoral apresenta-se como um instrumento de análise das estruturas e das dinâmicas territoriais”. 
Em Castro (2011: 140) a geografia eleitoral propõem “identificar os modos pelos quais a organização 
do espaço pode afetar a decisão do eleitor. O voto pode então ser explicado também pelo espaço”.

A partir deste entendimento teórico, e de diversas fontes consultadas para coleta de dados 
eleitorais, nos propomos a analisar a geografia eleitoral e politica do Estado do Tocantins a partir 
dos resultados das eleições municipais majoritárias dos 139 municípios tocantinenses nos pleitos 
de 1996, 2000, 2004, 2008 e 2012 no qual seja possível cartografar, analisar e discutir as formas 
espaciais da politica-eleitoral regional. O recorte temporal das eleições selecionadas para analise 
se justifica pelo fato destes dados estarem disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
não havendo a disposição os dados referentes às eleições anteriores ao pleito de 1996. 

O ESPAÇO POLÍTICO DO ESTADO DO TOCANTINS

A analise dos resultados eleitorais para o pleito municipal dos 139 municípios tocantinenses 
de 1996 a 2012, revela-nos que o “espaço politico” (CASTRO, 2012) regional é dinâmico e ampliou, 
em cada pleito analisado, a participação partidária no controle dos municípios tocantinenses. O 
controle municipal é de grande importância para a representatividade desses grupos políticos por 
se tratar de um ente federativo com orçamento próprio e autonomia administrativa.

A Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988 reformou o “pacto federativo” no 
país e criou 3 (três) entes federativos autônomos entre si que compartilham a soberania nacional: 
União, Estados (e Distrito Federal) e os Municípios. Parte desta reforma do pacto federativo atribui-
se à autonomia dada aos municípios. De acordo com Tomio (2005, p. 104), “(...) a Constituição 
de 1988 atribuiu uma autonomia plena aos municípios, elevando-os ao status de ente federativo, 
com prerrogativas invioláveis por qualquer nível mais abrangente de governo”.  

Dai a importância de obter o controle desses municípios como ocupação de um espaço politico 
estratégico para fins de criar um espaço de visibilidade ao partido agregando representatividade 
que possa colaborar com a expansão do controle partidário sobre outros municipios ou mesmo no 
governo estadual. O controle do espaço politico municipal, portanto, é estratégico aos grupos que 
pretendem se consolidar no poder politico estadual entendendo partido politico como “(...) uma 
forma de agremiação de um grupo social que se propõe a organizar, coordenar e instrumentar a 
vontade popular com o fim de assumir o poder para realizar seu programa de governo” (SILVA, 
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2005, p. 394). 
Esta definição nos permite identificar a importância do controle e da representatividade 

partidária na escala de poder dos municípios, entendendo a escala municipal como

significativa do fazer político no espaço e oferece um vasto campo para a geografia política 
contemporânea que vai desde a visibilidade de um espaço político de ação das organização da 
sociedade civil até as decisões concretas que resultam em politicas públicas que impactam o 
território e a vidado cidadão (CASTRO, 2011, p. 134).

A partir destas constatações sobre partido politico e escala municipal, iniciamos a analise 
dos pleitos eleitorais municipais no Estado do Tocantins de 1996 a 2012.

AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 1996 A 2012

No que diz respeito à participação de partidos políticos nos pleitos eleitorais de 1996 a 
2012 nos municípios tocantinenses, observamos que, de acordo com dados coletados no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), esta tem se ampliado. Em 1996, 08 (oito) partidos políticos dividiram 
entre si o controle de 139 prefeituras municipais sendo o PPB o partido que elegeu o maior numero 
de prefeitos, 41 no total, conforme gráfico 1, abaixo.

Fonte: TSE. ORG. RODRIGUES, Jean Carlos; SANTOS, Robson F. B.

No pleito eleitoral de 2000, esta participação partidária nos resultados eleitorais para prefeitos 
no Estado do Tocantins ampliou-se e 10 (dez) partidos políticos elegeram prefeitos tocantinenses, 
sendo o de maior numero o PFL (atual DEM), com a eleição de 56 prefeitos neste pleito eleitoral, 
conforme gráfico 2, a seguir.
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Fonte: TSE. ORG. RODRIGUES, Jean Carlos; SANTOS, Robson F. B.

No pleito eleitoral de 2004, constatamos em nossa coleta de dados que a participação 
politica-partidaria no pleito municipal ampliou-se para 13 (treze) partidos políticos. Ou seja, os 
139 prefeitos eleitos em 2004 foram divididos entre 13 partidos políticos diferentes, sendo o PFL 
(atual DEM) o partido que mais elegeu prefeitos (24) seguido de perto pelo PSDB (23), conforme 
gráfico 3, abaixo.

Fonte: TSE. ORG. RODRIGUES, Jean Carlos; SANTOS, Robson F. B.
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No pleito eleitoral de 2008, houve, conforme dados coletados no TSE, uma diminuição no 
numero de partidos que elegeram prefeitos no Estado do Tocantins. De acordo com o levantamento, 
11 (onze) partidos elegeram prefeitos nos municípios tocantinenses. Além disso, houve uma 
inversão no grupo politico com maior representatividade politica nos municípios: se o PFL (atual 
DEM) foi o partido que mais elegeu prefeitos nos pleitos de 2000 e 2004, em 2008 este posto foi 
ocupado pelo PMDB, com a eleição de 38 prefeitos contra 26 do DEM (ex-PFL) (gráfico 4).

 Fonte: TSE. ORG. RODRIGUES, Jean Carlos; SANTOS, Robson F. B.

No pleito eleitoral de 2012, a participação politico-partidaria na eleição de prefeitos no Estado 
do Tocantins sofreu um impacto inédito ate aquele pleito: 16 (dezesseis) partidos políticos elegeram 
prefeitos naquela eleição, ampliando significativamente o numero de agremiações politicas com 
representantes municipais. Além disso, outra mudança significativa neste pleito eleitoral foi a 
geografia dos partidos eleitorais tocantinenses: o PSD, partido criado pelo ex-prefeito de São Paulo, 
Gilberto Kassab, em 2011, elegeu 31 prefeitos em sua primeira participação em pleito eleitoral; 
o segundo partido que mais elegeu prefeitos em 2012 foi o PMDB, com 24 prefeitos eleitos. Já 
o DEM (ex-PFL), que sempre elegeu grande números de prefeitos no Estado do Tocantins em 
pleitos anteriores, conseguiu eleger, em 2012, apenas 05 prefeitos, uma redução significativa de 
seu espaço politico. O gráfico 5, ao lado, detalha os dados daquele pleito eleitoral.
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Fonte: TSE. ORG. RODRIGUES, Jean Carlos; SANTOS, Robson F. B.

A GEOGRAFIA ELEITORAL DO ESTADO DO TOCANTINS

A partir da coleta e tabulação dos dados eleitorais municipais dos pleitos de 1996 a 2012 
foi possível elaborarmos representações cartográficas que nos indicasse os “espaços políticos” 
(CASTRO, 2012) dos partidos políticos pelo território tocantinense, e identificarmos seus espaços 
de domínio, controle e exercício do poder politico, tomando este como necessário para constituir 
visibilidade aos partidos junto a população local, algo essencial no jogo de forças para alcançar 
resultados eleitorais mais expressivos, como participação em pleitos eleitorais para governador 
de estado. Nos mapas que apresentamos na próxima página, os espaços políticos ocupados pelos 
partidos políticos fica evidente, demonstrando o quanto a relação voto e território nos auxilia na 
compreensão dos espaços ocupados pelas agremiações partidárias.

Estes mapas nos auxiliam a compreender melhor, visualmente, a espacialidade dos partidos 
políticos sobre o território tocantinense, revelando os espaços políticos ocupados por cada legenda 
partidária, denunciando as geografias politicas dos partidos bem como apresentando as opções 
politicas dos eleitores tocantinenses em cada pleito eleitoral. Opções essas, bom dizer, que se 
alteram a cada eleição, mostrando que não há escolhas padronizadas e consolidadas.



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. 138-146. ISBN 978-85-63800-17-6

Rodrigues & Santos144

diagramação: letra1@editoraletra1.com



GEOGRAFIA E ELEIÇÃO NO ESTADO DO TOCANTINS... 145

diagramação: letra1@editoraletra1.com

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. 138-146. ISBN 978-85-63800-17-6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir de uma analise dos dados eleitorais e das teorias sobre geografia politica e geografia 
eleitoral, constata-se um fenômeno interessante do ponto de vista da geografia eleitoral e da 
representação politica nas eleições municipais no Estado do Tocantins: se nos pleitos eleitorais 
de 1996 e 2000 havia uma polaridade em torno de PFL (DEM) e PMDB (eleição de 1996); e PFL 
(DEM) e PSDB (eleição de 2000), a partir do pleito eleitoral de 2004 a participação partidária no 
Estado do Tocantins tem se ampliado com uma maior participação de partidos políticos elegendo 
seus representantes nos pleitos municipais.

Outra constatação que podemos apontar de modo preliminar (pois a pesquisa está em 
andamento) é que os partidos que mais elegeram prefeitos e que, portanto, constituíram espaços 
políticos significativos no Estado do Tocantins são de centro (como PMDB e PSDB) e de direita 
(como o PFL/DEM). Partidos classificados de tendência esquerda, como o PT, por exemplo, possuem 
pouca representatividade no espaço politico regional por eleger poucos prefeitos. O espaço politico 
do PT começou a ampliar após a eleição do Presidente Luiz Inacio Lula da Silva (2002, 2006), que 
agregou maior visibilidade ao partido. 

Entretanto, cabe aqui uma ressalva quanto ao PT verificado em outros estudos (AVELAR et 
al., 2008): embora o PT tenha ocupado poucos espaços no interior do pais, ele se destaca na eleição 
de prefeituras em grandes cidades e capitais. Isto ocorreu também no Estado do Tocantins: de 
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pouca expressão no interior do estado, o PT conquistou a capital do Tocantins, Palmas, por dois 
mandatos consecutivos (2004; 2008) com a eleição e reeleição de Raul Filho (PT). 
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