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OFICINA DE ANÁLISE ESPACIAL APLICADA A ESTUDOS SOCIOPOLÍTICOS 
 
PROFESSORES: SONIA TERRON E EMERSON CERVI 
 
 

O principal objetivo desta Oficina é despertar o interesse de pesquisadores e 

estudantes para o potencial dos métodos e técnicas de análise espacial e a relevância 

da incorporação do espaço como uma das variáveis de análise nos estudos 

sociopolíticos. Ao promover este tipo de divulgação, que conjuga a exposição de 

conceitos, métodos e técnicas à demonstrações práticas de sua aplicação em pesquisa, 

pretende-se fomentar a demanda por cursos e programas de capacitação em análise 

espacial em bases mais estruturadas e continuadas, especialmente nos programas de 

pós-graduação em ciência política.  

O espaço geográfico pode ser entendido como uma construção social, assim 

como o território, uma construção política. Incorporar o espaço enriquece a análise, 

auxilia na formulação de hipóteses e elucida equações por vezes insolúveis pelas formas 

analíticas não espaciais.  Através do olhar “geográfico” de similaridades e diferenças a 

pesquisa pode ter seu potencial explicativo expandido e ampliado; e a inserção deste 

olhar se dá através do emprego de conceitos, métodos e técnicas de análise espacial, 

como a exploração cartográfica através de mapas temáticos, as técnicas de estatística 

espacial e os modelos econométricos espaciais. 

A análise espacial pode ser aplicada a diversos temas de interesse das ciências 

sociais, que serão abordados de maneira breve na abertura do programa. No campo da 

pesquisa sobre comportamento político-eleitoral, o estudo da geografia eleitoral vem 

sendo resgatado com a nova roupagem dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG), 

métodos de análise espacial e disponibilidade de bases cartográficas georeferenciadas 

digitais. No Brasil o número de publicações cresceu significativamente nas duas últimas 

décadas.  

Para as atividades práticas foram selecionadas duas publicações sobre eleições 

presidenciais no Brasil, pelo interesse geral que despertam, e por serem bastante 

didáticas para apresentações breves e de natureza introdutória, como é o caso desta 

Oficina.  
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PRÉ-REQUISITOS:  
1) Leitura obrigatória das Referências.  
2) Trazer laptop/notebook com o Sistema GeoDA instalado (versão mais 

recente) disponível em https://spatial.uchicago.edu/software. 
3) Conhecimentos básicos de estatística 

 
 
 
PROGRAMA 
 

Módulo 1  
29 de novembro 
9:00 – 12:00 h 

Análise Espacial aplicada aos estudos sociopolíticos: 
introdução a conceitos, métodos e técnicas, e apresentação de 
alguns exemplos de análise espacial de indicadores 
sociodemográficos, socioeconômicos, de violência e 
criminalidade, e eleitorais.   
 
Profa. Sonia Terron  
 

Módulo 2 (*) 
29 de novembro 
14:00 – 17:00 h 
 

Dois Lulas: a geografia eleitoral da reeleição (explorando 
conceitos, métodos e técnicas de análise geoespacial), de 
Gláucio Soares e Sonia Terron, artigo publicado em 2008.  
 
Apresentação e demonstração das análises  
Profa. Sonia Terron  
 

Módulo 3 (*) 
30 de novembro 
9:00 – 12:00 h 
 

PSDB & PT em Eleições Nacionais: fatores geográficos, políticos 
e socioeconômicos na polarização partidária no Brasil (1994 e 
2014), de Emerson Urizzi Cervi, livro publicado em 2016.   
 
Apresentação e demonstração das análises  
Capítulo Geografia e desempenho eleitoral de PSDB e PT entre 
1994 e 2014  
Prof. Emerson Cervi 
 

Módulo 4 
30 de novembro 
14:00 – 17:00 h 

Dados Georeferenciados e Indicadores Temáticos 
Debate com os participantes 
Professores Emerson Cervi e Sonia Terron 
 

 
 
* Módulos de atividades práticas, com base em publicações sobre eleições presidenciais 
e geografia eleitoral no Brasil. A demonstração será feita com o sistema de análise 
exploratória de dados espaciais - GEODA, o mesmo utilizado para produção dos estudos. 
Os participantes deverão acompanhar e realizar as análises simultaneamente, em 
equipamento próprio, utilizando a mesma base de dados dos artigos, e o mesmo 
sistema, que é de livre acesso.   
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