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Com intervalos de aproximadamente dois anos a socialidade citadina e a produção

de  campanhas  políticas  se  aproximam,  possibilitando  a  ambas  um  tipo  de

experiência  onde  não  só  uma  é  a  causa  da  outra,  mas  onde  também elas  se

modificam  por  conta  da  dinâmica  inerente  à  relação  estabelecida.  Tendo  esse

cenário  como base,  a  proposta  deste  trabalho  é  demonstrar,  a  partir  de  dados

etnográficos  coletados  durantes  as  eleições  proporcionais  de  2014  no  Vale  do

Paraíba Paulista,  que uma compreensão antropológica  das campanhas políticas

depende do reconhecimento de que estas campanhas não são apenas feitas nas

cidades,  mas  ao  longo  delas.  Nesse  sentido,  antes  que  um  funcionamento

extracotidiano, diluindo-se na cidade como um corpo estranho que quer deixar sua

marca  e  se  fazer  reconhecido,  uma  campanha,  ao  contrário,  se  faz  imersa  na

cidade,  compondo  seu  movimento  e  evoluindo  com  ela.  Com  isso,  o  que  as

candidaturas  ajudam a  provar  é  a  existência  de  uma intimidade  entre  elas  e  a

localidade na qual procuram ganhar adesões, o que faz com que as campanhas

incorporem as dinâmicas internas e externas das cidades na mesma proporção que

as  cidades  incorporam  as  campanhas  e  seus  efeitos.  Na  medida  em  que  os
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candidatos  passam  pela  cidade  (através  da  inauguração  de  comitês,  comícios,

caminhadas, reuniões, visitas, entrevistas e debates), passam a conhecê-la, na mesma

medida em que passam a ser conhecidos por ela. Nesse processo proliferam tipos de

mediadores e formas de mediações que passam por ruas, prédios, praças, monumentos,

objetos, comportamentos e costumes, que tornam as campanhas políticas marcadas por

uma composição heterogênea e que não pode ser resumida simplesmente a um cálculo

instrumental. 

Eleições; Cidade; Campanhas Políticas. 

***

A proposta deste texto é analisar os dados etnográficos coletados nas eleições

proporcionais de 2014 na região do Vale do Paraíba Paulista, direcionando a atenção

sobre o modo como foram fabricadas as candidaturas aos cargos de deputado federal e

estadual na referida região1. Esta região é constituída por 39 municípios espalhados em

quase  16,2  mil  km2,  possuindo  uma população  de  aproximadamente  2,3  milhões  de

habitantes,  sendo  destes,  1,75  milhões  de  eleitores.  Tal  manancial  de  votos

provavelmente  permitiu  com  que  nas  últimas  eleições  proporcionais  para  as  esferas

estadual e federal, as cidades desta região não só lançassem seus próprios candidatos

para  a Assembleia  Legislativa  e Câmara dos Deputados2,  como também recebessem

outros candidatos a estes cargos oriundos de outras regiões do estado, que disputaram a

preferência do eleitorado local e receberam deste o reconhecimento nas urnas3.

Esse cenário faz do Vale do Paraíba Paulista um lugar onde o tempo da política

não foge ao tom, uma vez que convertidas em palcos de disputas entre candidaturas que

1  O trabalho de campo foi  realizado  entre  os  dias 19 de Julho  de 2014 e 4  de  Outubro de 2014,
contabilizando 19 inserções durante o referido período. Foram visitadas as cidades da região objeto da
pesquisa, mesclando atividades dos candidatos em campanha (inauguração de  comitês, caminhadas,
comícios, reuniões, visitas, entrevistas e debates) e a atividade de seus correligionários nas ruas e
praças destas cidades (panfletagem e bandeiraços). Foi também realizada ampla pesquisa nas redes
sociais, a fim de mapear as agendas dos candidatos e baixar material de campanha e entrevistas. Num
primeiro  momento  a  intenção  foi  coletar  o  máximo  de  material  e  informação  de  candidatos  que
escolheram as  cidades citadas  acima como campo de  conquista  de  votos.  Na  medida  em que  ia
percebendo  o  volume  empreendido  por  algumas  candidaturas  sobre  aquelas  cidades,  fui
gradativamente me concentrando nelas, no intuito de perceber de modo mais intenso a maneira como
atuavam sobre o lugar. O trabalho contou com apoio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica do Instituto Federal de São Paulo (PIBIFSP), que concedeu 2 bolsas de Iniciação Científica
para a realização das atividades. Agradeço aos bolsistas que colaboram com o desenvolvimento do
trabalho: Camilla Pessônia Cortes e Wesley Pinto Moreira, alunos do curso de Geografia do IFSP. 

2 A partir  da  leitura  de  jornais  locais  e  informações  coletadas  na  internet,  pude  contabilizar  104
candidaturas  (para  as  cadeiras  de  deputado  federal  e  estadual)  que  se  apresentavam  como
pertencentes à região do Vale do Paraíba Paulista. 

3 Os eleitores das cidades do Vale do Paraíba Paulista votaram em no mínimo 136 candidatos e no
máximo em 765 dos 1878 nomes aptos para disputar as 94 cadeiras na Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo. Para a Câmara dos Deputados, das 70 cadeiras em disputa, os eleitores da
região indicaram entre 157 e 848 candidatos dentre 1318 nomes aptos para a disputa. 



se colocam em movimento no sentido de se fazerem ver, ouvir e sentir pelos habitantes

de  cada  uma das  cidades  que  percorrem.  Apesar  de  se  constituir  como uma região

identificada  com  elementos  culturais  e  sociais  singulares4,  a  grande  quantidade  de

candidaturas que disputaram a adesão da população daqueles lugares não permite inferir

que se esteja diante de um cenário político homogêneo. Ao invés de uma identidade em

princípio  comum tender  a formar agrupamentos sólidos em torno de algumas poucas

candidaturas, o que parece existir é a proliferação delas, que passam ver as cidades do

Vale  do  Paraíba  Paulista  e  sua  identidade,  como  recursos  que  passíveis  de  serem

convertidos a favor de muitas candidaturas. Mesmo que as diferenças de votos entre as

candidaturas sejam estratosféricas, permitindo ver algumas manchas de adesão, não se

pode negar que a região se performa como politicamente heterogênea, fazendo delas um

bom lugar para pensar a política e o modo como ela é feita.

Nesse sentido, 4 candidaturas serão apresentadas, na medida em que elas ajudam

a pensar 4 dinâmicas singulares das campanhas eleitorais na região do Vale do Paraíba

Paulista. A primeira candidatura é de Pollyana Gama, que vai ajudar a pensar a dinâmica

de como questões inerentes a uma mesma cidade são exploradas como maneira de

apresentar um candidato como próximo dos problemas cotidianos e por isso capaz de

solucioná-los. A segunda candidatura é a de Padre Afonso Lobato, que ajuda a pensar a

dinâmica em relação ao uso da atividade de um mandato em benefício de cidades que

representa ou deseja representar como mobilizador de campanha.  A terceira candidatura

é a de Ary Kara, que desvela a dinâmica do uso de um pertencimento à região e a ação

efetiva  na  integração  dela  como  elementos  importantes  para  a  condução  de  uma

campanha política. A quarta candidatura é a de Marcos Soliva, que trás elementos bons

para pensar a dinâmica em relação aos descompassos de uma integração regional que

passa a ser  buscada desde o interior  de uma cidade cujo desenvolvimento é aquém

àqueles identificado na região de uma forma geral. 

***

Algumas candidaturas tinham por meta apresentar  os problemas das cidades a

partir  da  condição  de  suas  ruas  e  bairros.  A intenção  era  se  mostrar  próximo  dos

problemas, procurando ser sabedor das causas e das consequências que os moradores

do  lugar  sofriam  por  conta  do  desinteresse  do  poder  público  para  com  a  situação

4 Ressalta-se no Vale do Paraíba Paulista sua capacidade industrial, especialmente no ramo tecnológico,
automobilístico e aeronáutico (principalmente em São José dos Campos e Taubaté); suas expressões
religiosas,  especialmente  pela  presença  da  Basílica  de  Nossa  senhora  Aparecida  (Aparecida),  de
relíquias do santo católico  Frei  Galvão (Guaratinguetá)  e da Comunidade Canção Nova (Cachoeira
Paulista);  seu patrimônio cultural  e histórico (festivais locais de música e arte, casarões do período
colonial e imperial); suas belezas naturais (Serra da Mantiqueira e Litoral Norte). 



apresentada.  Como exemplo  dessa dinâmica temos o caso da candidata  à  deputada

federal Pollyana Gama, vereadora da cidade de Taubaté. 

Pollyana  procurou  percorrer  ruas  e  bairros  taubateanos  com  a  intenção  de

apresentar um pouco da realidade local em face do descaso do poder público da cidade

em investir ou corrigir problemas na questão das melhorias urbanas. Com isso pretendida

se apresentar como mediadora entre estes problemas e o poder público, na medida em

que se colocava a disposição de cobrar os órgãos responsáveis pela implementação e

acompanhamento das melhorias urbanas. 

Um exemplo disso é a presença de Polllyana no bairro Chácara Flórida, onde a

candidata  fez  questão  de  apresentar  a  precariedade  da  área  de  lazer  do  local:  má

conservação do playground, quadra sem balisas e campo de futebol descuidado. Para

ela, o estado na qual se encontra a área dificulta a prática de atividades esportivas e a

organização  de  competições  locais.  Diante  dos  moradores,  ele  afirma  que  sabe  da

importância da área de lazer para o bairro e que a solicitação dos moradores do bairro por

melhorias ali não é recente. Pollyana, diante da situação, se compromete em interpelar o

poder  público  da  cidade  para  que  este  ofereça  um  trabalho  melhor  e  que  tome  as

providências necessárias para transformar a área de lazer em um lugar onde seu uso

possa ser mais seguro para toda a comunidade. Ainda no bairro de Chácara Flórida, a

candidata visita uma moradora e faz questão de mostrar o cuidado que esta e sua vizinha

têm com um pequeno  jardim que  fica  próximo  a  suas  casas.  Pollyana  salienta  que,

diferente do poder público, que não cumpre sua parte no atendimento e cuidado com o

bairro,  os moradores fazem sua parte  e cuidam daquilo  que podem, já  que estes se

importam com o lugar. A candidata salienta, nesse sentido, que muitas solicitações foram

feitas por ela para que os problemas como os da área de lazer fossem resolvidos, mas

que até então nada foi efetivamente feito.

A falta  de  atenção  para  com  as  instalações  públicas  voltadas  para  o  lazer  e

entretenimento da população é também reforçada ela presença da candidata na Praça

Monsenhor Silva Barros, que em Taubaté recebe o apelido de Praça da Elétrica. Procura

enfatizar  na  sua  passagem  pela  praça  a  falta  de  tratamento  do  gramado  artificial

implantado ali, o perigo da fiação elétrica exposta no entorno da “caixa de força elétrica”,

a precariedade da concha acústica e do prédio do Fórum localizado ao lado da praça.

Para Pollyana, esta praça precisaria voltar a ser o cartão postal da cidade e um ambiente

na qual  as famílias pudessem frequentar com segurança e satisfação. Nesse sentido,

considera fundamental recuperar o lugar, interesse que levou a candidata a encaminhar o

problema para a prefeitura, para que esta pudesse agir na sua melhoria.  



A presença da candidata em uma rua da cidade reforça o caráter de interlocutora

que ela quer dar à sua candidatura. Pollyana salienta que a Rua Martinho Moreira tem

vários problemas, que dificultam a vida da população: trânsito intenso, ausência de faixas

de pedestres e redutores de velocidade, calçadas esburacadas e bueiros entupidos. O

fato de grande parte da população daquela rua ser composta por idosos, atravessar a rua

de um lado para  o outro  ou  andar  nas calçadas se  transforma em um transtorno.  A

candidata afirmar que solicitou intervenção da prefeitura no local e que algumas medidas

têm sido tomadas. Contudo, salienta que é necessário agir com mais rapidez, porque

muitas desses problemas de infraestrutura trazem transtorno diário  para a população,

agravando-se em certos períodos do ano, especialmente no período de chuvas, quando

os  bueiros  que  não  são  frequentemente  limpos  pelo  poder  público  acabam  sendo

determinante no alagamento da rua. 

***

Outras candidaturas procuravam demonstrar seu empenho em conseguir recursos

para cidade, melhorando a condição de vida das ruas e bairros. Nesses casos,  onde

exclusivamente  encontramos  candidatos  já  ocupantes  de  cargos  representativos  na

esfera estadual ou federal, a intenção era demonstrar a ação eficaz de broker, legitimando

a tentativa de reeleição.  Como exemplo dessa dinâmica temos o caso do candidato à

reeleição deputado estadual Padre Afonso Lobato.

Padre Afonso procurou apresentar um amplo material  de campanha,  distribuído

pelas ruas das cidades do Vale do Paraíba, onde procurava salientar seus feitos ao longo

das suas legislaturas, especialmente para as cidades onde estava sendo distribuído seu

material de divulgação. Neste caso era estampado no cabeçalho dos panfletos “vote em

quem trabalha pela sua cidade”, tendo abaixo desta frase o nome da cidade a que se

referiria o material, escrita em caixa alta. Ao lado das conquistas que a cidade teve a partir

da ação do candidato, o material divulgado nas ruas apontava metas para um próximo

mandato, estas, por sua vez, mais gerais e sem menção direta à cidade em particular. 

Olhando para a imagem que desejava promover a partir de seus panfletos, Padre

Afonso deixava entrever pelo menos dois movimentos. O primeiro movimento está ligado

às obras que disse ter promovido ou que pensava em promover nas cidades da região e

que  privilegiam  setores  do  catolicismo  ou  valorizava  sua  ação  como  membro  desta

instituição.  Nesse  quesito,  o  candidato  procurou  marcar  sua  atividade  em  favor  de

entidades  desvinculadas  da  Igreja  Católica,  como  as  Santas  Casas  e  APAEs,  mas

também junto a entidades subsidiadas por aquela instituição religiosa, como casas de

recuperação de usuários de drogas, asilos e fanfarras de várias cidades da região, para



quem  afirmava  ter  direcionado  recursos  financeiros  e  equipamentos.  O  segundo

movimento se relacionava às obras viabilizadas ou desejadas para cada cidade e que

tratavam de contemplar a população do lugar. Nesse sentido, as obras realizadas ou em

vias de realização versavam sobre canalização de córregos, compensação por serviços

ambientais, agricultura familiar, tratamento de água e esgoto, defesa do Rio Paraíba do

Sul, recuperação de sua bacia hidrográfica e posição contrária à sua transposição, verbas

para infraestrutura das cidades (ambulâncias, iluminação pública, áreas de lazer,  etc),

recuperação e/ou duplicação de estradas de rodagem intermunicipais, serviços médicos

de  nível  local  e  regional  (pronto-socorro  e  hospitais),  isenção  de  impostos  para

Autoescolas, projeto de implementação de um trem regional e consolidação de cidades da

região como Estância Turística. 

É exemplo de benefício direto à causa católica a viabilização de cerca de 2 milhões

de reais para a Fazenda Esperança, em Guaratinguetá/SP, entidade que cuida de jovens

usuários de drogas. Esta proposição do candidato é bastante pontual e focaliza uma ação

específica do catolicismo da região, já que a referida comunidade faz um trabalho que é

ao  mesmo tempo social  e  religioso.  Indiretamente  relacionado  a  causa  católica,  mas

fortemente atrelada à prática vocacional do candidato, está a canalização de verbas para

as  Santas  Casas  de  Misericórdia  de  várias  cidades,  cujos  recursos  transferidos

ultrapassam 1 milhão de reais, conforme ressaltados no conjunto de panfletos distribuídos

na região. O apoio a instituições que cuidam da saúde das pessoas se coloca aqui como

um compromisso do próprio sacerdócio, que é também um compromisso com a vida das

pessoas, justificando o mote da ação de Padre Afonso.  Por outro lado, Padre Afonso

amplia suas bandeiras, como no caso da valorização do Rio Paraíba do Sul, o que o levou

a investir na viabilização de obras pontuais de saneamento articuladas ao tratamento de

esgoto  ou  a  recuperação  de  regiões  assoreadas,  cujo  investimento  disponibilizado

chegava à ordem dos 400 milhões de reais. Além disso, olhando para os municípios em

particular, o candidato aponta concessões específicas para as cidades, e muitos foram os

recursos  disponibilizados  para  este  fim,  como  os  2  milhões  destinados  para  a

infraestrutura turística de uma das cidades da região ou ações mais pontuais, como áreas

de lazer e compra de veículos, com valores destinados que oscilavam entre 100 mil a 300

mil reais por cada serviço. 

***

Algumas  candidaturas  tinham  por  meta  apresentar  uma  ideia  de  região  e  o

pertencimento a ela como condição de possibilidade para representar o Vale do Paraíba

Paulista. A intenção era se mostrar próximo a valores da região e seus dilemas, bem



como  os  meios  para  alcançar  um avanço  conjunto  entre  as  cidades  do  Vale.  Como

exemplo dessa dinâmica temos o caso dos candidatos a deputado estadual Ary Kara e

Marcos Soliva.  O primeiro procurou mostrar  a  necessidade de pensar  efetivamente a

região em geral, salientando sua aptidão para defendê-la, enquanto o segundo focalizou a

necessidade de articular as cidades nas quais fazia campanha com a região em geral, na

medida em que estas cidades encontravam-se atrasadas em relação aos avanços do Vale

do Paraíba ao longo dos últimos anos. 

Numa entrevista a uma mídia local, Ary Kara salientou que nos 8 anos em que ficou

afastado da vida política sentiu um vazio de representação da região, “um vazio de um

defensor da nossa região, um defensor intransigente, honesto, capaz, ficha limpa”. Por

isso  se  lançava  novamente  a  um cargo  político,  por  se  ver  na  condição  de  ser  um

representante  capaz  de  defender  as  cidades  do  Vale  do  Paraíba,  especialmente  por

guardar consigo o fato de ser cidadão honorário de 38 das 39 cidades da região, fruto de

uma  forte  atividade  junto  a  estas  cidades  ao  longo  dos  seus  mandatos  políticos  do

passado. Além de contar seus feitos, rememorando seus vínculos com o Vale, Ary Kara

procurou de forma enfática marcar os problemas atuais da região. 

Ary Kara salientou insistentemente 2 temas ao longo de campanha nas cidades da

região: a Rodovia Carvalho Pinto como estrada para uso cotidiano dos moradores das

cidades do Vale e a construção de Hospitais Regionais para atender a questão da saúde

na região. 

O primeiro problema apontado teria a ver com a Via Expressão Presidente Dutra

(Via Dutra, no léxico dos moradores do Vale), que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Esta

via dificulta a vida dos moradores das cidades pela qual passa, uma vez que é caminho

obrigatório  para  todos  aqueles  que  precisam  ir  de  uma  cidade  a  outra.  Isso  traria

desconforto  para  os  habitantes  das cidades da  região,  que  precisariam acessar  uma

rodovia de alta velocidade, estando sujeito a trânsito intenso e risco de acidentes. Diante

disso, o candidato sugere como ponto de campanha a utilização de outra Rodovia, a

Carvalho Pinto, que poderia ser usada, depois de melhorada e ampliada, como conexão

entre as cidades do Vale, fazendo da rodovia “a nossa rodovia”, minorando os dilemas de

mobilidade entre as cidades da região.  

Outro  tema  recorrente  na  campanha  de  Ary  Kara,  ouvido  em  comícios  e

inauguração de comitês de campanha nas cidades de Lorena e Guaratinguetá, foi o da

saúde, onde o candidato procurou salientar a necessidade dos hospitais regionais. Para o

candidato, o fato da região do Vale do Paraíba ser “a que mais retorna impostos para o

governo estadual e federal”, especialmente do setor automobilístico e aeronáutico, dá a



ela o direito de ter este dinheiro retornado em melhorias. Segundo o candidato a região é

grande, uma das mais populosas do país, “uma região cresce cada vez mais, mas não

sente a vinda de recursos para que a vida possa melhorar”. Na sua visão, seria absurdo

cidades da região ficarem sem um hospital Regional. Nesse sentido, se propõem em lutar

pela  construção  de  hospitais  regionais  que  atendam  as  cidades  em  torno  de

Caraguatatuba, São José dos Campos, Taubaté, Cruzeiro e Guaratinguetá. 

Marcos Soliva, por sua vez, enfatizou em um comício o fato de que apenas um

candidato habitante da região poderia representá-la bem. Soliva disse que tem passado

pela região toda, especialmente por Guaratinguetá e arredores, onde tem conhecido a

real situação dos municípios. Afirmou o fato de que “sou daqui, trabalho aqui e conheço

de perto as nossas necessidades”, o que daria a ele a condição de representar bem a

população. Paralelo a isso critica o fato de candidatos de outras regiões buscarem voto

entre seus concidadãos. Para Soliva, estes candidatos chegam à cidade, pegam os votos

e depois somem, “pouco ajudando a região e não atendendo às suas necessidades”. Por

isso que para este candidato da necessidade do eleitor  escolher  entre candidatos do

lugar,  que  conhecessem seus  dilemas  e  que  possam ser  cobrados  diretamente,  por

estarem sempre na região. 

Marcos Soliva trazia como preocupação de sua campanha a sub-representação da

cidade de Guaratinguetá na esfera política do estado de São Paulo. Enquanto outras

cidades da região conseguiam eleger deputados estaduais e federais,  Guará, como a

cidade  é  chamada  pelos  moradores  da  cidade,  não  tinham  nenhum.  Na  visão  do

candidato era preciso que a cidade tivesse alguém conhecido na Assembleia Legislativa

ou no Congresso Nacional que pudesse ser acionado para a canalização de recursos, o

que Guará não teria, captando sempre as sobras dos recursos não utilizadas por outras

cidades. Por conta disso coloca seu nome como aquele que vai servir como mediador

entre a cidade e o Governo do Estado, brigando por recursos e solicitando melhorias. Em

um debate realizado em Guaratinguetá,  Soliva procurou salientar  as causas do baixo

crescimento da cidade nos últimos 100 anos. O candidato indigna-se com o fato de que

no início  do século passado Guaratinguetá era uma das maiores cidades do Vale do

Paraíba e que ao passar dos anos foi  perdendo espaço e recursos para cidades que

então eram bem menores, como Taubaté e São José dos Campos, fruto, na sua leitura,

de falta de representação política que pudesse trazer recursos para a cidade e fazer com

que ela crescesse no mesmo passo que as cidades ao seu redor. 

***



Diante  das  4  candidaturas  rapidamente  apresentadas  e  para  entender  como a

política é fabricada no Vale do Paraíba Paulista, é preciso levar em conta 2 aspectos: 

Em  primeiro  lugar,  não  se  pode  negligenciar  que  a  identidade  da  região  é

fortemente  borrada.  Mesmo  que  o  fato  de  possuírem  expressões  culturais  e  sociais

singulares quando comprados com outras regiões do seu entorno, existem dimensões

particulares a cada cidade do Vale do Paraíba Paulista que devem ser levadas em conta

se se quer entender na prática como as campanhas políticas aí se fazem. Por dentro das

fronteiras que demarcam a região há cidades composta por bairros e pessoas que se

defrontam com problemas e dilemas como a maioria das cidades brasileiras. Questões

como saneamento,  saúde,  educação,  lazer,  entre  outros não deixam de existir.  Basta

andar com calma por ruas conhecidas e desconhecidas ou conversar com moradores em

suas casas ou mesmo nos bares por estes frequentados, independente do estilo, para

conhecer os problemas, os desejos e vontades que envolvem aqueles que são nativos do

lugar. As partes da região, visíveis em cada uma das cidades pela qual se passa, não

serão desconsideradas pelos políticos que nela vão fabricar suas campanhas.

Em segundo lugar, estas cidades que compõem a região se colocam imersa dentro

de uma ideia de região que é frequentemente explorada. Pertencer ao Vale do Paraíba

Paulista, que os moradores do lugar denominam muitas vezes de apenas “o Vale”, é fazer

parte de um lugar de destaque na política, economia e cultura paulista. Além de estar

entre as montanhas que ao norte/noroeste são compartilhadas com Minas Gerais e o mar

que perfaz o litoral norte paulista, vetores naturais ressaltados localmente, é também o

ponto de passagem entre a capital paulista (São Paulo) e a fluminense (Rio de Janeiro),

um lugar de trânsito pelos quais o passado e o presente estão atravessados e acionados

nas justificativas que os habitantes usam para requerer atenção e cuidados de candidatos

que  desejam representá-los.  Nesse  sentido,  cidades  e  região  se  confundem,  onde  o

desenvolvimento de uma não pode deixar de levar em conta o desenvolvimento de outra,

o que vai  ser usado por candidatos no afã de conquistar votos locais a partir  de um

argumento de integração maior que abarca e atravessa cada uma das cidades do Vale do

Paraíba Paulista. 

Diante disso, e para a consecução dos objetivos propostos para a investigação,

uma perspectiva antropológica, no intuito de olhar mais de perto como as candidaturas

são feitas ao longo de uma trajetória que visa atrair a preferência dos eleitores, se faz

fundamental5. Nesse processo, as estratégias dos nominados políticos não se configuram

5 A  abordagem  que  se  segue  é  devedora  da  produção  acadêmica  desenvolvida  no  Núcleo  de
Antropologia  da  Política  (NUAP)  do  Museu  Nacional  da  Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro
(MN/UFRJ),  especialmente  GOLDMAN  &  PALMEIRA,  1996;  BARREIRA,  1998;  KUSCHNIR,  2000;
HEREDIA, TEIXEIRA & BARREIRA, 2002; CHAVES, 2003; TEIXEIRA & CHAVES, 2004; GOLDMANN,



tão somente como fruto de um cálculo pragmático que envolve um “toma lá dá cá” entre

candidato e eleitor,  mas antes um conjunto de movimentos que são desenhados pela

presença  do  candidato  visando  habitar  o  imaginário  daqueles  que  deseja  conquistar.

Neste  momento,  na  medida  em  que  os  candidatos  correm  atrás  dos  eleitores  com

promessas  e  discursos  veiculados  através  de  santinhos,  propagandas  nas  mídias,

comícios, caminhadas e carros de som nas ruas, os eleitores se mobilizam para escolher

em quem votar e por quais motivos votar em determinado candidato. Quase sempre estes

motivos  estão  atrelados  ao  fato  do  candidato  ter  um compromisso  com determinada

cidade  e/ou  região.  Isto,  entretanto,  não  significa  que  o  fato  de  um  candidato  estar

vinculado a alguma cidade e/ou região ou por elas ser apoiado o garanta vantagem no

escrutínio. A projeção de uma candidatura demanda, antes que uma mera transposição

de votos via simples vinculação do candidato a uma determinada cidade e/ou região, uma

simetria entre o posicionamento da candidatura e o interesse do eleitor, mediada pelos

elementos  do  ambiente  social  na  qual  as  negociações  são  estabelecidas.  Nesse

processo, o que não falta são formas de adesões que não só exprime a vontade de cada

cidadão imerso numa cidade e/ou região, como também uma série de arranjos coletivos

que convertem estes lugares em telas borradas, marcadas pela presença cissípara de

candidatos bradando projetos, propostas, soluções, compromissos e acusações.

Se a ideia é conquistar a preferência do eleitor, habitar seu imaginário, aquilo que o

candidato faz precisa estar articulado dentro de um processo comunicacional que envolve

candidato,  eleitor,  sem negligenciar o lugar onde eles falam, ouvem e sentem. Nesse

sentido, a movimentação do candidato só surte efeito porque uma ação sobre o lugar

onde  está  é  realizada,  justificando  condutas  e  seus  desdobramentos,  o  que  acaba

permitindo ao candidato usar os recursos disponíveis no lugar para gerar vantagens para

sua candidatura e para aquelas que ele se inclina a apoiar (BARREIRA, 1998; CHAVES,

2003;  VILLELA,  2008).  Esse processo  pode  ser  amplamente  visualizado a  partir  das

inaugurações de comitês, da realização de caminhadas e dos comícios nas localidades

elegidas para  a  conquista  de  votos,  reuniões com entidades reconhecidas no âmbito

social ou econômico e visitas aos mais variados tipos de moradias e estabelecimento,

além de entrevistas e debates organizados por entidades e mídias locais. 

Quando são realizadas, inaugurações de comitês, caminhadas, comícios, reuniões,

visitas, entrevistas e debates  procuram ficar ligados fortemente com o lugar na qual se

fazem presentes. Esse vetor não pode ser negligenciado, sobretudo porque as relações

sociais não se dão desconectadas do plano do concreto. Mesmo que abstrações tomem

2006; PALMEIRA & BARREIRA, 2006; VILLELA, 2008; BARREIRA & PALMEIRA, 2009.



lugar junto às socialidades observadas, elas só se tornam possíveis porque mediadas de

alguma forma com elementos bastante localizados (BARREIRA, 1998; MARQUES, 2002;

GOLDMAN, 2006; VILLELA, 2008). É através do lugar que candidatos estabelecem uma

linguagem política inteligível junto à coletividade de eleitores que desejam conquistar6. A

adequação é condição de possibilidade para isso, mas essa adequação demanda um

arranjo entre os agentes envolvidos. Por conta disso, o lugar não exerce influência sobre

aqueles que nele habitam sem que estes influenciem sobre aquele. O lugar atravessa os

candidatos,  onde estes movimentam coisas. Aquilo que passam a falar e a fazer são

realizados ao longo da gramática  que  acreditam o  lugar  possuir,  desencadeando um

processo criativo que envolve pessoas que se colocam dispostas a acioná-la, no intuito de

tornarem suas ações compreensíveis. 

No que tange ao Vale do Paraíba Paulista, a ação dos políticos se dão por aqueles

lugares  onde  os  dilemas  de  cada  cidade  e  da  região  possam  ser  reinventados  e

mobilizados.  Nos  comitês  de  campanha,  caminhadas,  comícios,  reuniões,  visitas,

entrevistas e debates a inserção e a menção aos locais reconhecidos como importantes

para a identidade da cidade e/ou da região não podem deixar de ser realizados. São

lugares  onde  as  pessoas  se  aglutinam  para  realizar  suas  atividades,  como  ruas  de

comércios, estacionamentos de carros e ônibus, espaços de encontro ou caminho das

pessoas que residem ou passam por ali. Isso compõe uma candidatura na medida em

que ela precisa se fazer presentes em pontos estratégicos onde o cidadão local habita,

podendo se mostrar para ele,  conseguir  sua confiança,  mostrar que se preocupa não

apenas  com a  imagem da  cidade,  mas  também com aqueles  que  nela  habitam.  Os

candidatos  não se  furtam da conexão com a realidade dos bairros  e das casas das

pessoas, conexão que mostra uma intimidade com aqueles com os quais está falando ou

está inclinado a falar. Na melhor das hipóteses, fabrica uma poética que envolve cidade-

bairro-casa-pessoa,  estabelecendo  continuidades  e  evitando  rupturas,  no  sentido  de

manter  amplo  o  espectro  de  adesão  para  si  desde  as  várias  faces  que  as  cidades

possuem. Por fim, quando possível, os candidatos procuram colocar a cidade como parte

integrante de uma poética da região no geral, cujo progresso depende de um caminhar

juntos. Entrelaça projetos de sucesso de um passado recente, quando houve integração

cidade-região,  o  que  fez  com  que  houvesse  avanço.  Mas  também  relembra

descompassos quando isto não foi possível, salientando as perdas acumuladas pela falta

de coesão e crise de representação. Por conta disso, longe de segregarem a cidade ou

parte dela da totalidade de uma pertença regional, muitos dos postulantes a representante

6  A ideia de lugar é utilizada nos termos de Tim Ingold (2000; 2005; 2009; 2011).



procuraram estabelecer correspondências entre cidade e região do que tange projetos de

melhorias e avanços.

***
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