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1. Análise Espacial do voto: o que aconteceu com o Aécio Neves em Minas
Gerais? (2002 – 2014)
Flavia Bozza Martins (Doctoranda, IESP/UERJ – Brasil)
Este trabalho se insere nos estudos de espacialidade do voto. Busca-se verificar o que ocorreu
com um dos principais candidatos das eleições de 2014 no Brasil, o candidato Aécio Neves –
que foi vencido pela candidata reeleita, Dilma Roussef. Por ser Aécio do estado de Minas
Gerais e ter desenrolado sua trajetória política no mesmo local, com considerável sucesso nos
pleitos em que concorreu (foi eleito governador por duas vezes, além de senador), havia uma
expectativa de que o candidato encontrasse apoio maciço do eleitor mineiro, o que não
ocorreu: nos dois turnos das eleições presidenciais de 2014, o candidato perdeu no seu
estado. Com o intuito de verificar em que medida a base eleitoral de Aécio Neves se modificou
em termos espaciais, bem como analisar os atributos socioeconômicos de seu eleitor, serão
analisadas as distribuições espaciais das eleições concorridas por Neves para o governo do
estado (2002; 2006), para o senado (2010) e os dois turnos das últimas eleições presidenciais
(2014), as quais o candidato protagonizou. As questões a que se pretende responder são: 1)
o que ocorreu com Aécio Neves em Minas Gerais? 2) Houve deslocamento espacial e
socioeconômico em sua base eleitoral de um pleito para outro? 3) A base eleitoral é definida
pelo partido ou pelo candidato? Para este fim, serão retirados os dados do repositório de dados
eleitorais provenientes do arquivo do Tribunal Superior Eleitoral; e, para os dados
socioeconômicos, utilizaremos o shapefile fornecido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE (2010).

2. Uma análise de correlação espacial nas votações para prefeito e
governador no município de Três Rios e vizinhança (RJ-Brasil)
Eric Nogueira (Doctorando, IESP/UERJ – Brasil)
É comum ouvir através do senso comum característico de Três Rios que a associação entre o
governador e o prefeito, ambos do PMDB, foram responsáveis por uma grande evolução
econômico-social em três rios. O atual prefeito que se reelegeu com mais de 80 por cento dos
votos validos (83,22%), muito embora tenha sido eleito em 2008 com 50% dos votos validos,
teve um aumento considerável de popularidade. Ainda mais notável é verificar que seus
antecessores nas eleições de 1996, 2000 e 2004, ganharam as eleições com 36%, 47% e 50%
dos votos validos respectivamente. O que poderia ter ocorrido para que o moral do prefeito e,
consequentemente, do PMDB se elevasse tanto? O PMDB ganha as eleições em Três Rios
desde 2004 com a reeleição do antigo prefeito, Celso Jacob, que havia migrado sua filiação
do PDT para o PMDB. Teria ocorrido o chamado “voto econômico” neste caso específico?
Teriam os prefeitos, juntamente com suas conexões com o PMDB, elevado a condição
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socioeconômica de Três Rios e, por conta disso, sua aprovação elevou? Será preciso verificar
se realmente o dito “voto econômico” teve implicações reais ou imaginárias no senso comum
percebido pela população, qual a dimensão espacial dessa percepção por bairro e se há
correlação entre os votos para prefeito e para governador. Para tanto, pretende-se analisar os
dados fornecidos pelo IBGE sobre IDHM, PIB, PIB per capita, dentre outros indicadores, a fim
de averiguar se houve ou não um crescimento econômico substantivo e compará-lo com os
municípios vizinhos.

3. Representación en Municipalidad de Rio de Janeiro: Un análisis de la
Cámara de Concejales en 8ª Legislatura
Joyce Fonseca Lucas (Mestranda, Universidade Federal Fluminense – Brasil)
El proceso electoral ha sido un tema recurrente en los debates académicos y en las charlas.
Estos debates generalmente lanzan una mirada crítica a la situación. En este trabajo
analizamos el voto de los concejales electos para la 8ª Legislatura de la Cámara Municipal do
Rio de Janeiro para descubrir la existencia de patrones espaciales característicos de distritos
electorales, definir los tipos de actuación parlamentaria, compatibilizarlos con los fundamentos
teóricos y escalar sus acciones. Las fuentes metodológicas que apoyan la investigación son la
tipología de los territorios electorales propuesta por Barry Ames (2003), la identificación de
conexiones electorales de Nelson Rojas de Carvalho (2003) y la taxonomía adaptada por Sonia
Terron (2009). Siendo utilizado conjuntamente proporcionan resultados que aclaran el sentido
común – concejales trabajan exclusivamente para el beneficio de sus electores. En el período
examinado se concluye que los concejales asocian acciones localistas con acciones
generales. A partir de los resultados se sugiere una franca reflexión sobre las condiciones de
gobernabilidad en el legislativo municipal.

4. Procesos de extractivos y políticas públicas en el Pacífico Colombiano:
una análisis en perspectiva
Elder Javier Viafara Valverde (Candidato a magister, Universidad ICESI-Cali Colombia)
Las dos últimas década se ha caracterizado por la explotación indiscriminada de la minería del
oro, motivada principalmente por los altos precios de este metal precioso en los mercados
nacionales e internacionales. Esta explotación indiscriminada de oro, trae consigo al menos
dos consecuencias directas .La primera está ligada al deterioro paulatino del medio ambiente,
con su respectiva contaminación, especialmente los cuerpos de aguas. La segunda se
relaciona con la presencia de grupos armados al margen de la ley, los cuales ven en la
explotación del oro una fuente directa para el financiamiento de sus actividades bélicas. Esta
última consecuencia, junto con el narcotráfico ha convertido al pacífico colombiano en un
territorio en disputa.
Por lo tanto, la siguiente ponencia pretende abordar desde una perspectiva analítica y
descriptiva, los procesos de explotación y saqueo de la minería del oro en el municipio de
Timbiquí-Cauca. Así cómo el impacto de las políticas públicas extractivitas en el pacífico
colombiano, teniendo en cuenta los procesos de creación y recreación del territorio por parte
de las Comunidades Negras. En este mismo sentido, analizar los retos del nuevo “Plan
Pacífico”.
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