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Este Dossiê compreende uma publicação de autoria dos pesquisadores do 

Laboratório de Política e Governo da UNESP e dedica-se às eleições municipais 2012, 

procurando tratá-las por meio de uma análise de conjuntura política. O seu conjunto de 

textos traz a público uma interpretação sobre o processo eleitoral nas cidades de São 

Paulo, São Carlos e Araraquara, respectivamente.  

Em linhas gerais, as questões que perpassam os artigos tratam indiretamente dos 

conceitos de: governismo, cultura cívica, cultura política, mandonismo local, 

coronelismo, entre outros. A estratégia adotada pelos autores, na artesania dos textos, 

consistiu no diálogo com a literatura especializada e no acompanhamento das 

campanhas eleitorais nas referidas cidades, a partir dos debates e sabatinas realizados 

entre os candidatos à Prefeitura dos três municípios; das propagandas apresentadas no 

horário eleitoral gratuito; dos artigos e reportagens publicados na imprensa local; assim 

como das postagens nas redes sociais.  

O Dossiê se inicia com o artigo intitulado Processo eleitoral e cultura política: 

São Paulo e as eleições municipais em 2012, o qual trata das relações entre a esfera dos 
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valores e a disputa eleitoral nesse município. Como parte das contribuições da análise 

realizada destaca-se uma reflexão sobre as dificuldades de explicar os caminhos que 

orientam a motivação do voto. Nesse contexto, a interferência do elemento religioso na 

dinâmica do debate político acaba por se tornar uma das hipóteses assinaladas pelos 

autores enquanto estratégia para tentar compreender as facetas presentes ao longo do 

primeiro e segundo turno. 

O segundo artigo, Eleição municipal de São Paulo: fragilidade de propostas e 

biografismos, propõe uma nova abordagem para esse tema, a qual consiste em discutir, 

em particular,  as proposições para a área educacional, apresentadas pelos candidatos 

dos partidos de maior projeção. A interpretação explicita como resultado um 

deslocamento crescente para os esquemas de ataques e defesas entre os candidatos, 

revelando, inclusive, uma complexa e peculiar dinâmica de alianças, em detrimento da 

preocupação com os conteúdos de suas propostas.   

Na sequência, o artigo Panorama analítico das eleições municipais de São 

Carlos em 2012 busca entender a lógica da política local, assinalando a dificuldade de 

estabelecer esse tipo de abordagem. O autor apresenta a existência de uma tradicional 

polarização partidária entre PT e PSDB durante toda a campanha e aponta que os 

aspectos que definiram suas relações se caracterizaram pelo continuísmo, no que tange 

ao PT e por uma proposta de “choque de gestão” no que se refere ao PSDB, implicando 

em um resultado eleitoral inesperado.  

Por fim, o artigo A dinâmica da conjuntura política: as eleições de 2012 em 

Araraquara-SP discute as estratégias que foram mobilizadas durante a campanha para 

compreender a performance dos candidatos. Nesse sentido, seus autores partem da 

hipótese que o continuísmo no executivo e as desvantagens de atuar como oposição no 

legislativo assim como os benefícios do governismo foram fatores que auxiliaram no 

entendimento do fenômeno da reeleição nessa cidade. 

As análises desses cenários municipais evidenciam que a conjuntura política é 

um elemento importante não apenas para tentar entender a definição do voto, como 

também para alcançar as particularidades do processo eleitoral.  

 

 

 

 


