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Introdução: O Prefeitos Paulistas é um projeto multidisciplinar que nasceu da pesquisa entre a relação do 
perfil pessoal, do comportamento político e dos estilos de gestão dos prefeitos do estado de São Paulo. O 
projeto, a princípio, é constituído de três etapas: o contato com o prefeito, a coleta e armazenamento da 
entrevista e a análise do material. A extensão do projeto é evidenciada na coleta das entrevistas que 
acontecem no auditório da universidade, num formato de evento que, apesar do rigor acadêmico, se pauta 
pela leveza de uma sala de visitas para buscar as percepções pessoais e as influências na biografia dos 
prefeitos entrevistados. O projeto foi incialmente pensado na UNESP e hoje está consolidado na USP e na 
UNICAMP como uma ação interinstitucional com mais de uma dezena de entrevistas colhidas. Objetivos: O 
projeto visa conhecer os perfis pessoais e a biografia de vida dos gestores públicos municipais eleitos, 
trazendo a luz dos observadores, sejam eles acadêmicos, pesquisadores ou meros curiosos, atores e 
influências da vida do político eleito, assim como valores e crenças que motivaram suas caminhadas até o 
cargo público. O projeto não pretende analisar exaustivamente a biografia política dos prefeitos, mas sim, 
perscrutar a individualidade de cada um deles, em conflito e congruência com a sociedade tecnológica e de 
informação da sociedade atual, ainda marcada por práticas políticas tradicionais. Métodos: A coleta das 
entrevistas dos prefeitos é feita em eventos nos auditórios das universidades, aberto a toda a comunidade 
acadêmica. A equipe do projeto tem o cuidado de manter o objeto de estudo, no caso o prefeito, o mais 
isolado possível de ingredientes que possam afastá-lo do escopo do projeto e o levem a fazer propaganda 
pessoal política e falar mais de seu governo do que de si. O grupo ainda está construindo uma metodologia 
própria para esse cuidado, mas avanços foram conquistados. Resultados: Foram realizadas mais de dez 
entrevistas até o presente momento, produzindo percepções variadas. As pessoas que acompanham as 
entrevistas percebem prefeitos dos mais diferenciados perfis. Homens, mulheres, jovens e idosos, alguns 
self made men, outros que se sentem abençoados pela graça divina de estarem no exercício do cargo; 
gestores com rigorosidade acadêmica e influência de renomados autores e escritores; outros que possuem 
como única referência a própria família. Quanto aos prefeitos, todos sem exceção, discursaram no sentido 
de que esse espaço que a universidade está proporcionando à eles é, além de ser um local de aproximação 
comunidade-universidade, traz a possibilidade deles refletirem sobre valores e princípios que possuem, mas 
que pelo cotidiano corrido de seus cargos, ficam guardados numa gaveta qualquer da consciência. 
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