
 

As eleições em 2016: candidaturas ao cargo majoritário e 

proporcional, partidos, campanha eleitoral e resultados eleitorais 

Samuel Martins de Lima  

Marilza Sales Costa 

 
  Agência financiadora: FAPESPA  

 
   Resumo: Este trabalho apresenta as atividades desenvolvidas no plano de trabalho “As eleições em 2016: 

Candidaturas ao cargo majoritário e proporcional, Partidos, Campanha eleitoral e Resultados eleitorais” 

através do PIBIC/FAPESPA/2017 realizado no período de julho de 2017 a julho de 2018. Consultando 

autores que serviram para direcionar a pesquisa como: Weffort (1984), Nicolau (1997) e Motta Sá (1999), 

Ferreira (2005) dentre outros. Os dados foram coletados da página do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e do 

TRE (Tribunal Regional Eleitoral). No caso das coligações, em entrevistas feitas aos candidatos, vereadores 

eleitos e coordenador de campanha obtendo o seguinte resultado: grandes coligações beneficiam partidos 

maiores.  Quanto ao eleitorado, ao grupos entre 25 a 59 anos concentram todas as subdivisões acima de 10%, 

e representam 77,17% do eleitorado marabaense. Essa eleição foi a de maior representação eleitoral 

apresentando resultados próximos as pesquisas nacionais. A conclusão de que os partidos de maior expressão 

nacional também o são em nível estadual, regional e municipal. No período no Estado do Pará a figura de 

grande expressão política foi Jader Barbalho (MDB). já no PSDB, os dois mandatos de Fernando Henrique 

Cardoso como presidente da República proporcionou ao partido grande expressão política no legislativo. 

Contudo, em se tratando da distribuição das cadeiras na Câmara Municipal de Marabá, o percentual dos 

maiores partidos não foi tão expressiva. Tal pesquisa tem sua relevância na escassez de estudo dessa natureza 

em âmbito municipal, valorizando a história política local.  

   Palavras chave: Eleições, Partidos, Campanhas.  

1. INTRODUÇÃO  

As atividades desenvolvidas no plano de trabalho “As eleições em 2016: Candidaturas 

ao cargo majoritário e proporcional, Partidos, campanha eleitoral e resultados eleitorais”. 

Procurou avaliar o processo competitivo nas eleições de 2016 no Brasil, no Estado do Pará, na 

mesorregião Sudeste do Pará, com ênfase na Cidade de Marabá, através do 

PIBIC/FAPESPA/2017, analisando as coligações e candidaturas. A base teórica foi respaldada 

em autores como: Weffort (1984), Ferreira (2005) e outros.  

Será apresentado o sistema partidário e eleitoral no Brasil, referendado nos autores 

Nicolau (1997) e Motta Sá (1999). O primeiro discorreu sobre o sistema eleitoral, a sua 

influência para a fragmentação partidária no Brasil; o segundo fez uma abordagem histórica 

dos partidos políticos brasileiros. A formação política brasileira tem reflexo direto na realidade 

política de Marabá. Assim, nosso objetivo geral buscou estudar a competição eleitoral nas 

eleições de 2016 buscando entender e evidenciar a seleção de candidaturas ao cargo majoritário 

e proporcional, os partidos, a campanha eleitoral e os resultados das eleições. Dessa forma 

estudamos a seleção para candidatura e a trajetória para o cargo majoritário e proporcional para 

as eleições de 2016 buscando identificar nessas eleições as novas regras eleitorais que vai 

definir a composição dos partidos e candidatos (as) e da campanha no Legislativo e no 



Executivo e Analisando as coligações e associações partidárias, estabelecidas antes e após o 

período estabelecido pela justiça eleitoral.   

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Inicialmente, realizamos o levantamento bibliográfico sobre o tema e posteriormente foram 

realizadas pesquisas no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e TRE (Tribunal Regional 

Eleitoral), visando conhecer as normas gerais para as eleições de 2016. Os dados coletados 

serviram para a formulação de gráficos e tabelas (quadro quantitativo). Realizamos entrevistas 

aos candidatos (as) eleitos e coordenador de campanha, depois elaboramos um quadro 

qualitativo sobre os partidos, as coligações e candidaturas.  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Realizamos uma breve discussão teórica sobre Partidos e Eleições. Weffort (1984, p. 

8) discute a formação do Estado moderno (século XVI ao XIX) citando Kant (1724 - 1804), na 

visão do “Estado como um instrumento (necessário) da liberdade de sujeitos individuais”. A 

contribuição de Stuart Mill (1806-1873) e Toqueville (1805-1859) ao pensamento liberal e de 

Montesquieu (séc. XVIII) a divisão dos poderes. No Brasil, Nicolau (1997, p. 10) descreveu o 

sistema eleitoral majoritário em que se elege os candidatos mais votados em uma eleição. Deste 

modo “(...) tem-se, 1)“maioria simples”, (eleição de prefeito em cidades com menos de 

duzentos mil eleitores); 2) “maioria absoluta” ou “dois turnos”, (no Brasil 50% +1)” para 

Presidente da República, Governador e Prefeito de cidades com mais de duzentos mil eleitores. 

O sistema proporcional deveria assegurar a diversidade de opiniões, assim, tem-se o “sistema 

de lista” em que cada partido ou coligação apresenta uma lista de candidatos (lista aberta) ou 

legendas (lista fechada) e as cadeiras são distribuídas de acordo com a votação obtida.   

 

Tabela 1 - Coligações/partidos isolados - candidatura-prefeito-vereador 

   

A tabela 1 (acima) apresenta as coligações majoritárias e proporcionais, partidos que 

fizeram parte tanto de uma quanto de outra e ainda aqueles que não fizeram coligações. As 

coligações proporcionais com 32 candidatos atingiram a cota máxima de 150% por partido ou 

coligação de acordo com o número de vagas na Câmara Municipal. Isso com o propósito de 

alcançar o maior número de votos.   
            

    



Gráfico 1 - Pesquisa de intenção de voto para Prefeito de Marabá – 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CORREIONEWS(2016) 

Segundo pesquisa divulgada pelo Correionews em 22/09/2016 (gráfico 1 acima) o 

candidato Tião Miranda estava com 64,1% das intenções de voto; o candidato Manoel Veloso, 

com 18%; o candidato Jorge Bichara com 6,6% e o candidato Rigler Aragão com 1,5% das 

intenções de voto. Confirmado nas urnas o primeiro candidato eleito com 59,416 votos 

(51.64%): Tião Miranda.  

Gráfico 2 – Distribuição das cadeiras na Câmara Municipal de Marabá 2016  

   (h%p://www.tse.jus.br, 2016. Gráfico organizado pelo autor 2018) 

 Nas eleições para vereador em Marabá (gráfico 2 acima) o PMDB e PTB, 

conquistaram 3 cadeiras cada (14% cada); o PSDB, PC do B e PSB, 2 cadeiras cada (10% cada); 

o PSC, PRB, PP, PT, PPS, PR, PHS, PTN e PMN, conquistaram 1 cadeira cada (5% cada).   

Vale ressaltar que no sudeste paraense o PMDB venceu as eleições em 17 municípios 

(44%); o PSDB, 8 municípios (21%). Esses dois partidos venceram em 65% dos municípios do 

Sudeste do Pará, restando 35% para sete outros partidos. No estado, o PMDB, conquistou 41 

municípios (29%); o PSDB, 34 (24%); o DEM e o PR, 15 cada (10% cada); o PSD e o PT, 7 

cada (5% cada); o PSC, 6 (4%); o PDT, 5 (3%); o PPS, 4 (3%); o PTB, 3 (2%); o SD, 2 (1%); 

o PTN, PSB, PP e PMB, 1 cada (1% cada) (Gráfico 3 abaixo).         

 



                               

  

 

 

 

 
 

Gráfico 3 - Prefeito eleito por Partido/Cidade – Sudeste do Pará   Fonte: www.cidade- Brasil.com.br. Gráfico 

organizado pelo autor (2017)  
 

No Brasil foram eleitos 1.026 prefeitos eleitos do PMDB (18,4%), o PSDB com 792 

prefeitos (14%), de um total de 5570 municípios. Os dois partidos de maior representação 

nacional, elegeram prefeitos em 1818 municípios (32%)(www.tse.jus.br, 2016).  
5. CONCLUSÃO  

A bibliografia estudada abordou a política partidária e eleitoral no Brasil, no Pará, na 

mesorregião sudeste do Pará e particularmente, em Marabá-PA. Através desses dados se 

avaliou as particularidades da projeção dos partidos. As projeções seguem uma ordem 

proporcional nos cenários federal, estadual, regional e municipal. O MDB e PSDB lideram. 

Nas entrevistas a seleção de candidaturas, quase sempre, se dá através da observação por parte 

dos partidos sobre a desenvoltura dos possíveis candidatos e a relação com a comunidade.   
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