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RESUMO 
 

 

 

Este trabalho de pesquisa busca compreender a formação das heranças familiares na política do 

município de Campos dos Goytacazes. A princípio o estudo faz uma análise da composição do 

campo político no estado do Rio de Janeiro em torno da década de 1970, e em paralelo busca 

compreender a formação do campo político do município na mesma época, traçando conexões 

com a política do estado do Rio de Janeiro e como essa política influencia na política local. 

Entendendo a formação do campo político do município desde a década de 1970, este estudo 

analisa a trajetória de três famílias, onde cada uma tem pelo menos um herdeiro político em 

atividade na cidade. A pesquisa se constrói em torno da interpretação sobre os significados 

existentes nas relações entre Zézé Barbosa e seu neto, Rafael Diniz, Anthony Garotinho, seu 

filho, Wladimir Garotinho e sua esposa Rosinha e Arnaldo Vianna e seu filho, Caio Vianna. 

Cada uma dessas heranças políticas se constrói de maneira distinta, mas todos esses herdeiros 

apresentam traços dessa herança na construção de seu capital político. De forma mais 

tradicional, omitindo, ou até mesmo indo contra o patriarca, esses atores políticos utilizam de 

suas heranças familiares na política local em algum momento. 

 

Palavras-Chave: Herança, Campo político, Família. 



ABSTRACT 
 

 

 

This research seeks to understand the formation of family inheritances in the politics of Campos 

dos Goytacazes city. At first, the study analyzes the composition of the political field in the 

state of Rio de Janeiro around 1970, and in parallel seeks to understand the formation of the 

political field drawing connections with the politics of the state of Rio de Janeiro and the 

influences on local politics. Understanding the formation of the political field in the city since 

1970, this study analyzes the trajectory of three families, where each one has at least one 

political heir active in the city. The research is built around the interpretation of the meanings 

existing in the relationship between Zézé Barbosa and his grandson, Rafael Diniz, Anthony 

Garotinho, his son, Wladimir Garotinho and his wife Rosinha and Arnaldo Vianna and their 

son, Caio Vianna. Each of these political legacies is built in a different way, but all these heirs 

present traces of this inheritance in the construction of their political capital. n a more orthodox 

way, omitting, or even going against the patriarch, these political actors use their family heritage 

in the local politics in the long term. 

 

Keywords: Inheritance, Political arena, Family. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Este trabalho busca compreender como a herança familiar afeta a política no município 

de Campos dos Goytacazes, na construção do capital político, na disputa pelo poder, e na 

composição do campo político. Para isso analisarei os diferentes discursos encontrados nas 

mídias locais, discursos feitos pelos próprios políticos. 

É comum na realidade brasileira em seu âmbito político que muitas famílias venham a 

eleger mais de um membro, às vezes um irmão, e muito recorrentemente filhos, sobrinhos e 

netos seguindo o que chamarei de herança política de seus pais, tios e avós. Este padrão é 

encontrado na política brasileira hoje (principalmente na política local), mas também foi 

descrito em estudos sobre épocas passadas, em estudos de autores considerados clássicos do 

pensamento político brasileiro.1 

Este trabalho de pesquisa busca entender como se dá a transferência de informação, 

conhecimento político de um membro da família para outro e quais meios são disponibilizados, 

como este apadrinhado na política é educado e preparado ou não para futuramente seguir os 

passos de sua família no meio político. Para isso, farei uma conexão entre a política do estado 

do Rio de Janeiro a partir da década de 1960 com a disputa política local, buscando compreender 

a formação do capital político dos políticos do município de Campos dos Goytacazes na época, 

avançando até a construção do capital político dos que compõem a política da cidade 

atualmente, evidenciando as heranças políticas e a transferência de capital simbólico entre esses 

familiares. 

Para esse entendimento, usaremos conceitos presentes na teoria de Pierre Bourdieu, para 

analisarmos como estes capitais políticos afetam e modificam o discurso no campo político da 

cidade de Campos dos Goytacazes. Além disso, apresentar como o habitus político herdado por 

gerações está enraizado na política local, presente no discurso, na retórica e nas relações de 

confiança que fazem parte dessas famílias durante gerações, mesmo que mudem os atores 

concorrentes no campo político. Outros conceitos serão utilizados, como o conceito de memória 

e identidade social para o autor Michel Pollak, e o conceito de rotinização do carisma presente 

na obra de Max Weber. 

Este trabalho de pesquisa utiliza a análise de discurso para buscar compreender a 

construção do campo político no município de Campos dos Goytacazes. Devido à situação 

1 É narrado em obras consideradas clássicas do pensamento político brasileiro. Referências: José Murilo 

de Carvalho (1997), Nestor Duarte (1966), Vitor Nunes Leal (1976). 
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pandêmica em que o mundo se encontra, torna-se inviável e pouco prudente a realização de 

entrevistas em um trabalho etnográfico. Dessa forma, uma alternativa encontrada foi utilizar a 

análise de discursos midiáticos em jornais locais, sites de notícias e também nas mídias sociais 

dos políticos envolvidos. 

Em todas as regiões do país podemos observar que esse fato é recorrente, exemplo 

notório é que no ano de 2020 três filhos do atual presidente da república Jair Bolsonaro têm 

carreiras na política. Flávio Bolsonaro, atualmente ocupando o cargo de senador, Eduardo 

Bolsonaro que ocupa o cargo de deputado estadual, e Carlos Bolsonaro que ocupa o cargo de 

vereador na cidade do Rio de Janeiro. Esse é um exemplo que reforça ainda mais essa tradição 

na política brasileira. Como veremos detalhadamente mais à frente, isso não se restringe a 

família do presidente como é bem comum no âmbito municipal, pelo menos na cidade de 

Campos dos Goytacazes. 

De acordo com a Transparência Brasil, uma organização autônoma e independente 

brasileira, nas eleições do ano de 2014, 49% dos deputados eleitos têm parentesco político, um 

número ainda maior do que o levantamento feito pela mesma organização em relação às 

eleições do ano de 2010. 

 

 
 

Apesar de quase metade de a Câmara ter sido “renovada” nas eleições de 2014, um 

padrão seguirá o mesmo: oligarcas e seus filhos, netos, cônjuges, irmãos e sobrinhos 

seguirão dando as cartas na legislatura que se inicia em 2015. Mapeamento da 

Transparência Brasil aponta que 49% dos deputados federais eleitos têm parentes 

políticos – número cinco pontos percentuais acima de levantamento idêntico realizado 

pela Transparência Brasil em junho deste ano com os representantes eleitos em 2010. 

(SCHOENSTER, 2014, p. 1). 

 

 

 
É interessante notar também nessa pesquisa que entre os parlamentares com 35 anos ou 

menos, esse dado é ainda mais agravante. 85% dos deputados federais com 35 anos ou menos 

são herdeiros de famílias políticas, e mais de um terço desses jovens herdeiros nunca havia sido 

eleito para qualquer cargo. O estudo também faz um levantamento detalhado acerca dos cinco 

mais jovens deputados federais dentro dos 85%, e nenhum deles sequer foi eleito para qualquer 

cargo antes. 

 

 
 

Entre os parlamentares com 35 anos ou menos a situação é ainda mais aguda: 85% 

dos deputados federais jovens eleitos são herdeiros de famílias políticas. Ou seja, boa 

parte da renovação foi apenas superficial – mudaram‐se os sujeitos, mas os 



12 
 

 

sobrenomes permanecem os mesmos. Entre os jovens herdeiros, mais de um terço 

(21) jamais havia sido eleita para algum cargo. (SCHOENSTER, 2014, p. 1). 

 

 

 
O estudo (SCHOENSTER, 2014) também analisa os dados do Senado, e esse comprova 

que 60% dos senadores no ano de 2014 são herdeiros de famílias políticas. Ainda que seja um 

valor assustador, este é um dado quatro pontos percentuais abaixo do verificado nos anos de 

2006 e 2010. 

No município de Campos dos Goytacazes, ainda que haja estudos sobre alguns políticos 

locais, não foi encontrado especificamente um estudo buscando compreender as elites políticas 

locais e as heranças políticas existentes na cidade, dito isso, é de grande importância o estudo 

do tema, principalmente devido à força das heranças políticas na cidade. Ainda que esse 

trabalho atente apenas ao poder local como delimitação do estudo, podemos notar o quanto esse 

fenômeno é recorrente no país como um todo. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

 
2.1 ELITES E O CAMPO POLÍTICO 

 
 

Para buscarmos entender as heranças políticas e as relações de poder, é necessário 

entender quem são essas elites detentoras do poder. Em teoria das elites, de acordo com Bobbio 

(1983), apesar de haver uma divergência teórica por parte de pensadores monistas e pluralistas 

para o entendimento da formação das elites, fato é que as elites políticas existem e estão em 

nosso cotidiano, ainda que em disputa. De acordo este autor, ainda que em uma democracia a 

disputa pelo poder seja um fenômeno comum, as minorias envolvidas nessa disputa tendem a 

proteger as regras do jogo, pois querem continuar ocupando espaços, se mantendo como uma 

minoria seleta. Um detalhe importante que o autor evidencia, é que essas elites em disputa 

fazem um revezamento do poder político, como o autor denomina de "exercício alternativo do 

poder". 

 

 
 

Uma das causas principais por que uma minoria consegue dominar um número bem 

maior de pessoas está no fato de que os membros da classe política, sendo poucos e 

tendo interesses comuns, têm ligames entre si e são solidários pelo menos na 
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manutenção das regras do jogo, que permitem, ora a uns, ora a outros, o exercício 

alternativo do poder; (BOBBIO, 1983, p. 391). 

 

 

 
Inicialmente se faz necessário um entendimento do que significa campo político 

(BOURDIEU, 1989), mas para isso precisamos desnaturalizar a política. Assim como Bourdieu 

desmistificou que certos aspectos do corpo humano - biologicamente falando - justificassem 

desigualdades, explicando que na verdade não há nada de biológico e tem a ver com as relações 

sociais de poder e dominação, é necessário desnaturalizar a política como algo que sempre 

existiu inerente ao ser humano. 

A política foi criada e transformada ao longo dos tempos, e o valor a ela atribuído é uma 

abstração comum a todos, a política só se faz coerente, pois atribuímos significado a ela. A 

política não está posta na natureza, e por ter sido criada pelo ser humano não podemos  olhar 

para a política de uma perspectiva natural, como se assim fosse desde sempre.  Conforme 

afirmado por Bourdieu, "Enquanto crédito e credibilidade, só existe na representação e pela 

representação" (BOURDIEU, 1989, p. 188). Ou seja, trata o capital político como um capital 

simbólico, em que os grupos políticos distinguem-se, criando uma crença e sensação de 

pertencimento ao partido ou grupo político. 

O autor reforça que, apesar de termos a sensação de ter muitas opções de políticos para 

votarmos e escolhermos o que melhor nos representa, na verdade escolhemos estes 

representantes a partir das opções que nos é ofertada. Segundo o autor, esses políticos são 

moldados por profissionais, e a tendência devido a constrangimentos é que busquemos  sempre 

nomes conhecidos e isso será importante para compreender a formação das heranças políticas. 

 

 
 

Monopólio da produção entregue a um corpo de profissionais, quer dizer, a um 

pequeno número da unidade de produção, controladas elas mesmas pelos 

profissionais; constrangimentos que pesam nas opções dos consumidores, que estão 

mais condenados a fidelidade indiscutida às marcas conhecidas e à delegação 

incondicional nos seus representantes quanto mais desprovidos estão de  competência 

social para a política e de instrumentos próprios de produção de discursos ou actos 

políticos: o mercado da política é, sem dúvida, um dos menos livres que existem. 

(BOURDIEU, 1989, p. 166). 

 

 

 
Por parte do ingressante na vida política, alguns novos habitus precisam ser 

incorporados para domínio de uma linguagem específica e habilidades de se comunicar com 
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outros membros do mesmo campo. O partido é um facilitador para esse processo, auxiliando na 

adesão dessas competências para a disputa política, reforçando a legitimação daquele novo 

candidato. Por outro lado, alerta Bourdieu (1989), o partido político tende a coagir seus políticos 

a agirem de acordo com certos comportamentos e valores inerentes ao mesmo. Para que sua 

bandeira política seja levantada, outra vertente antagônica a sua deve existir, uma disputa entre 

campos opostos, e é por isso que o capital político tende a ser relacional, sendo apresentado em 

contraposição a outra proposta. Portanto, um habitus político precisa ser incorporado e o partido 

colabora para isso, preparando esse candidato para suas futuras disputas eleitorais, conforme o 

autor explica: “Com efeito, nada é menos natural do que o modo de pensamento e de ação que 

é exigido pela participação no campo político: como o habitus religioso, artístico ou científico, 

o habitus do político supõe uma preparação especial.” (BOURDIEU, 1989, p. 169). 

Karl Marx (1867) compreende as relações de poder a partir do capital financeiro. Para 

ele, a relação dominante e dominado se dá a partir da detenção dos meios de produção, onde 

quem o detém explora a força de trabalho de quem não o tem. Sendo assim, os donos dos meios 

de produção exercem relação de poder para com os dominados. Sem anular a visão de Marx, 

pelo contrário, ampliando a perspectiva sobre o assunto, Bourdieu traz a noção de capital 

cultural. Esse raciocínio consegue ampliar a percepção das desigualdades sociais que para além 

do capital financeiro, onde até mesmo com uma educação escolar igual, diferentes alunos 

carregam diferentes habitus inerentes a ele, que podem ou não o favorecer no desempenho 

escolar. O capital cultural diz respeito a toda bagagem cultural para além da escola, aprendida 

em casa, com as pessoas que se convive, criação do hábito de leitura (ou não), influência 

musical, se o indivíduo teve acesso a museus, cinema, evidenciando que mesmo com a mesma 

educação escolar, diferentes indivíduos têm mais ou menos capital cultural do que outros. 

Bourdieu (1989) também traz outra perspectiva, o conceito de capital social, que 

consiste nas redes de relações que o indivíduo possui, rede de relações essa que pode vir a 

favorecer direta ou indiretamente no seu sucesso na escola, no trabalho, na sua vida como um 

todo. Também há casos em que sua rede de relações não lhe favorece. Usando um termo mais 

moderno, o capital social constitui o "network" que o indivíduo possui. Este termo é usado no 

senso comum para definir a influência do indivíduo, sua rede de contatos e alcance dessa rede. 

O indivíduo com mais riquezas e mais capital cultural, tende a ter uma rede de contatos que o 

favorece, e esses capitais podem se interligar. 
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Os tipos de capitais citados acima fazem parte e compõe também a construção do capital 

político. Este por sua vez, compreendido também como um capital simbólico, só existe quando 

legitimado pela crença e pelo reconhecimento de uma população. As leis que compõem as 

eleições reforçam de forma jurídica a existência desse campo político, criando as regras do jogo, 

assim como um xadrez, para a legitimação desse espaço de disputa. O reconhecimento e a 

crença de uma população em um político é o que legitima seu capital político. 

 

 
 

O   capital   político    é    uma    forma    de    capital    simbólico,    crédito    firmado  

na  crença  e  no  reconhecimento   ou,   mais   precisamente,   nas  inúmeras operações 

de crédito pelas quais os agentes conferem a uma pessoa — ou a um objecto — os 

próprios poderes que eles lhes reconhecem. (BOURDIEU, 1989, p. 187-188). 

 

 

 
Também irei utilizar os conceitos de memória e identidade social de Michel Pollak 

(1992), em que o autor compreende que para além da memória individual, há também uma 

memória coletiva, que assim como na individual, a mente prioriza algumas memórias a  outras, 

a memória coletiva também recorda ou esquece certos fatos, de acordo com a importância que 

tem para o coletivo. O autor também entende que, o que será lembrado e o que será esquecido 

na memória coletiva é motivo de disputa em conflitos sociais e intergrupais. Para o 

entendimento das heranças políticas, entender como se constrói a memória e a identidade social 

é de grande importância. 

 

 
 

Se é possível o confronto entre a memória individual e a memória dos outros, isso 

mostra que a memória e a identidade são valores disputados em conflitos sociais e 

intergrupais, e particularmente em conflitos que opõem grupos políticos diversos. 

(POLLAK, 1992, p. 204-205). 

 

 

 
Outra ideia que ajuda na análise das heranças políticas é a rotinização do carisma para 

Max Weber, este autor busca compreender a dominação carismática como um padrão, podendo 

ser transferido de uma pessoa para outra. A dominação carismática é uma relação em que há 

admiração afetiva, apreço a qualidades ou poderes do dominante. A partir desse conceito, uma 

das formas de rotinização do carisma é o carisma hereditário, e esse carisma 
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apropriado será motivo de disputa pelos herdeiros, para um deles se provar “autêntico” 

merecedor dessa herança. 

 

 

 
Pela ideia de que o carisma seja uma qualidade do sangue e, portando, "seja inerente 

ao clã do portador, especialmente aos parentes mais próximos: carisma hereditário. 

Neste caso, a ordem de sucessão não é necessariamente a mesma que para os direitos 

apropriados, senão muitas vezes heterogênea, ou se tem de verificar; por meio dos 

métodos a-d, quem seja o herdeiro "autêntico" dentro do clã. (WEBER, 1999, p.163). 

 

 

 
2.2 CHAGUISMO E O BRIZOLISMO NO CAMPO POLÍTICO DO RIO DE JANEIRO 

 
 

Na década de 1970, a política do Rio de Janeiro tinha grande influência e reverberava o 

cenário político nacional, o que acontecia na política do Rio influenciava o resto do país. Na 

capital o discurso mais ideológico, com pautas mais nacionalizadas, estava sendo feito por duas 

principais correntes, o Lacerdismo e o Brizolismo, que lideravam a disputa do campo político 

na capital. Carlos Lacerda e Leonel Brizola disputavam o campo dos discursos e da política 

pautada em ideais. Se tratando de interior, por outro lado, o campo político era focado no 

clientelismo, sendo as duas principais frentes desse cenário: Amaral Peixoto e Chagas Freitas. 

Antônio de Pádua Chagas Freitas foi deputado federal entre 1955 e 1971, governador 

da Guanabara entre 1971 e 1975, e governador do Rio de Janeiro entre 1979 e 1983, e durante 

sua carreira política criou uma grande máquina político-partidária denominada “chaguismo”. 

Chagas Freitas focou seu domínio sobre a política carioca, mas a máquina chaguista ampliou a 

sua influência a política fluminense após a fusão dos antigos estados da Guanabara e do Rio de 

Janeiro, em 1975. Esse controle se configurou durante o regime militar após o golpe de 1964. 

A máquina política chaguista baseou-se principalmente no poder de atração das 

recompensas materiais, em alguns casos até mesmo em parcelas isoladas, mas sempre na busca 

de resultados imediatos. Essa estrutura de benefícios materiais possibilita o custeio de interesses 

específicos através da concessão de vantagens diversas, e isso possibilita atender diferentes 

públicos e eleitorados de forma mais ampla. Distribuição de cargos, contratos, empregos e 

acesso a serviços como calçamento de ruas, vagas em hospitais e escolas são alguns exemplos 

mais comuns. Nesse tipo de organização de ação pragmática e objetiva, os 
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vínculos entre lideranças políticas, eleitores e seguidores estão pautados em relações de 

patronagem e clientelismo. 

Para obtenção desses votos em diferentes lugares com diferentes demandas, 

diversificando os clientes, era necessário estar conectado com atores sociais com influências 

locais, para que estes fizessem essa intermediação entre as necessidades individuais dentro da 

sua área e o político. Alguns desse atores sociais influentes foram, por exemplo, a família 

Alvarenga, os irmãos Miécimo da Silva e Daniel Silva, e Alcir Pimenta, todos eles atuaram na 

zona oeste, principalmente em favelas e subúrbios da cidade do Rio de Janeiro.2 

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) estava configurado como partido de 

oposição ao partido Aliança Renovadora Nacional (Arena), mas no estado do Rio de Janeiro o 

partido não buscou ter uma postura de enfrentamento em relação à ditadura militar, e Chagas 

Freitas foi um dos que não se mostrou contrário ao regime. 

 

 
 

Desta forma, Chagas teve de prestar contas não apenas pelo que efetivamente era, 

mas, principalmente, por aquilo que não foi: não conduziu o MDB para uma posição 

de aberto enfrentamento do regime militar, não orientou sua administração para a 

reinstauração da Guanabara enquanto principal arena dos debates nacionais e não 

ambicionou dirigir sua carreira rumo a projetos de ambições nacionais, limitando-se 

a ser um chefe de perfil paroquial no governo do estado que se identifica como a 

principal caixa de ressonância da política brasileira. (SARMENTO, 1999, p. 7). 

 

 

 
Em 1975, quando houve a união do estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro 

a máquina política chaguista ganhou força em todo o interior do estado, superando até mesmo 

a influência de Amaral Peixoto no interior do estado. O perfil do eleitorado chaguista também 

se diversificou, passando a contemplar também o eleitor rural. Para atingir esse público, Chagas 

Freitas fazia alianças e acordos com políticos locais em municípios do interior do estado. A 

diversificação e ampliação do eleitorado foi peça fundamental para que Chagas Freitas 

conseguisse se eleger novamente para governador em 1978. 

 

 
 

Após a fusão do estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro, em 1975, a 

representatividade da facção chaguista se fortaleceu ainda mais, tendo inclusive 

sufocado no interior do estado o grupo dos chamados amaralistas – outra facção do 

MDB - que girava em torno do ex governador e interventor federal do estado do Rio 

de Janeiro, Amaral Peixoto.  A  partir desse momento a  máquina  política  chaguista 
 

2  Cf.  CHAGUISMO.  In:  ABREU,  Alzira  Alves  de;  PAULA,  Christiane  Jalles  de  et  al (coords.). 

Dicionário da política republicana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: CPDOC, 2014. 
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passou a atingir um eleitorado de perfil rural, além daquele de perfil mais urbano, que 

já controlava desde o período anterior ao regime militar. Essa ampliação das bases 

eleitorais do chaguismo para todo o estado do Rio de Janeiro teria sido fundamental 

para que Chagas Freitas fosse novamente eleito governador pela Assembleia 

Legislativa nas eleições de 1978. (SOUZA E SILVA, 2012, p. 39). 

 

 

 
Deste modo Chagas Freitas conseguiu ter uma rede de apoio composta por diferentes 

influências importantes, principalmente em bairros de subúrbios e favelas, onde cada um desses 

locais tem diferentes demandas e prioridades, sem se prender a uma ideologia política que 

precisasse agradar a todos estes, mas por outro lado focando no fornecimento desses problemas 

de infraestrutura ou vantagem através da máquina pública para garantir o voto. 

A construção do capital político de Chagas Freitas tem um forte contraste em relação à 

construção do capital político de Leonel Brizola. Chagas Freitas representava a política 

clientelista, representando os bairros mais afastados, subúrbios enquanto Leonel Brizola 

representava o discurso político, as pautas nacionalizadas, o centro da cidade. Apesar de  terem 

representado eleitorados com perfil radicalmente distintos, as pautas nacionalizadas de Brizola 

e de Lacerda não existiam à toa, pois a cidade do Rio de Janeiro se entendia e se identificava 

como um centro de debate nacional, resquícios de uma cidade que já foi capital do país, e 

mesmo deixando de ser capital, ainda tinha uma ideia de política nacional, uma noção de que 

sua política reverberando pelo resto do país. 

 

 
 

Tradicionalmente,   a   cidade   do   Rio   de   Janeiro   funcionou    como    referência   

de   alcance   nacional   ao    longo    de    toda    a    história    política  do  País.   Ainda   

que   sua   importância   tenha   declinado   desde   a   transferência   da   capital   

federal   para   Brasília   e   que    a    fusão,    ocorrida em   1975,   tenha   representado   

uma   redefinição   de    seu   perfil,    a    cidade do  Rio  de   Janeiro   preserva,   ainda   

hoje,   algo   da   vocação   política   que   lhe    conferiu    uma    certa    peculiaridade    

na    história    republicana    brasileira,   estendendo   ao   estado   de   que   agora   é   

capital   um   pouco   de sua  antiga  mística.  Na  década  aqui  em   questão,   a   vida   

política   local   esteve  fortemente  associada  à  política  nacional,   e   isso   se   deveu,   

em   grande parte, à presença da liderança de Leonel Brizola. (SENTO-SÉ, 2004, p. 

50). 

 

 

 
Analisando a trajetória de Brizola após o exílio com o término da ditadura militar, seu 

desejo era alcançar a presidência da República, e para isso decidiu se fixar na política do Rio 

de Janeiro, pois pretendia-se reverberar para o resto do país. 
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De   volta   do    exílio,    Brizola    desembarcou    no    Rio    de    Janeiro    decidido 

a fazer dali a base para a realização de uma antiga ambição, prematuramente    

abortada     pelo     movimento     militar     de     1964:     chegar  à    presidência    da    

República,    confirmando    sua    condição    de    herdeiro     e   continuador   da    

obra    varguista    e    trabalhista.    Identificando    o    Rio    de   Janeiro   como   o   

“tambor   político”   da   República,   Brizola   fixou   ali   seu   domicílio   eleitoral,   

tornando-o   a   base   de   onde    articularia    a   criação e consolidação de um novo 

partido trabalhista. (SENTO-SÉ, 2004, p. 51). 

 

 

 
Em 1982 Brizola foi eleito governador do estado do Rio de Janeiro, onde conseguiu 

expandir a política do PDT para o estado como um todo. Apesar de não ter chegado à 

presidência, a política pedetista teve sucesso na expansão para o resto do estado. Uma das 

grandes marcas do partido no estado foram os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs). 

 

 
 

O PDT não chegou a se firmar como força política nacional capaz de chegar ao Palácio 

do Planalto, a despeito dos muitos dirigentes de destaque que, nos mais diversos 

estados, se filiaram a ele. No âmbito do estado do Rio de Janeiro, no entanto, o novo 

trabalhismo deu o tom, para o bem ou para o mal, da política local por, pelo menos, 

duas décadas. Isso não é pouco. (SENTO-SÉ, 2004, p. 74). 

 

 

 
Enquanto na capital do estado políticos como Carlos Lacerda e Leonel Brizola 

utilizavam da retórica, da nacionalização dos debates e da via ideológica na construção do 

capital político, no interior os políticos como Chagas Freitas e Amaral Peixoto estavam 

pautados no clientelismo, na negociação do voto em troca de favores para construir seus capitais 

políticos. 

 

 
 

A partir da República de 46 esta dicotomia começou a ser marcada, de um lado, por 

políticos cujas características principais eram o carisma, a retórica do tribuno e, 

sobretudo, a contestação política e a capacidade de nacionalizar os debates e, de outro 

lado, pelo estilo articulista e negociador de apoios e votos, que procurava evitar o 

combate político. O primeiro padrão foi construído em torno de políticos como Carlos 

Lacerda e Leonel Brizola, já em relação ao outro modo de  fazer política foram ícones 

Amaral Peixoto e Chagas Freitas. (SOUZA E SILVA, 2012,  p. 33). 
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Essa relação entre o Chaguismo e o Brizolismo na construção do seu capital político é 

um tema analisado também pela autora Marly Silva da Motta, trazendo uma perspectiva do que 

representa esses políticos a partir de uma noção de memória coletiva e identidade política do 

estado. A autora reforça a ideia de capitalidade que está contida na cidade do Rio de Janeiro, a 

ideia de que a política da cidade reverbera a política do país, representando de certo modo a 

política nacional, ainda que não seja mais a capital do país. 

 

 
 

“A memória da capitalidade, ou seja, da função de representar a unidade e a síntese 

da nação, foi transformada em uma tradição única e exclusiva da cidade do Rio de 

Janeiro, marcando, simultaneamente, o que lhe é próprio e o que a separa das outras 

regiões do país.” (MOTTA, 2000, p. 2). 

 

 

 
Outra coisa que a autora também observa é a diferença na memória política da cidade 

do Rio de Janeiro em relação a Chagas Freitas como um político atrelado ao clientelismo e pela 

articulação de votos, distante do centro da cidade, sem muita honra ou prestígio, ainda mais 

evidenciado quando a autora utiliza o termo “política miúda”, enquanto Brizola e Lacerda como 

políticos de honra, pautando ideologias e devendo ser lembrados por seus discursos. 

 

 
 

Diferente também é o lugar ocupado por Chagas Freitas na memória política do Rio 

de Janeiro. Ao contrário de Lacerda e Brizola, considerados políticos com p maiúsculo 

– não teriam compromisso com a política ‘miúda’ do clientelismo e do caciquismo –, 

Chagas encarnaria o político ‘antigo’, com p minúsculo, comprometido com a 

estruturação – primeiro na Guanabara, e depois no estado do Rio de Janeiro – de uma 

máquina política clientelista baseada na prática do favor, a que se convencionou 

chamar de máquina chaguista. (MOTTA, 2000, p.3). 

 

 

 
3. A POLÍTICA DE CAMPOS NA ATUALIDADE 

 
 

Esses dois modos de fazer política descritos no capítulo anterior afetaram diretamente o 

campo político no município de Campos, pois Zezé Barbosa foi aliado político de Chagas 

Freitas na cidade, e também eram próximos. Além disso, as posições políticas eram 

semelhantes, pois tanto um quanto outro não se opunham à ditadura militar diretamente, pelo 

contrário, utilizavam da situação política como estava configurada para realizar suas relações 
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de patronagem e clientelismo, realização de favores em troca do voto. A partir do momento que 

Zezé Barbosa, político influente no estado se alia a Chagas Freitas, torna-se adversário político 

direto do grupo de Leonel Brizola, pois estes eram contra a ditadura militar, a favor da abertura 

democrática. Esse fato influencia diretamente no campo político da cidade. 

 

 
 

Zezé Barbosa era indiscutivelmente uma influência em todo o estado do Rio de 

Janeiro. Muito próximo do então governador Chagas Freitas, ele tornou-se adversário 

do grupo de Leonel Brizola em 1982, quando este voltou do exílio e anunciara que 

seria candidato a governador do Rio. [Campos dos Goytacazes], 11 nov.

 2011. Disponível em: 

<http://www.folha1.com.br/_conteudo/2011/11/politica/655815-campos-perde-zeze- 

barbosa.html>. Acesso em: 30 ago. 2021. 

 

 

 

 
Com o intuito de enfraquecer a força política de Zezé Barbosa na cidade, Brizola 

entendeu que seria necessário apoiar uma oposição ao governo de Zezé Barbosa, seu inimigo 

político direto. Dessa forma, Brizola entendeu que precisa diluir a política vigente em Campos, 

política essa comandada por Zezé Barbosa. 

 

 
 

Na análise de Setembrino, a iniciativa do governador Brizola de apoiar a emancipação 

fez parte de um “projeto político e ideológico” de “diluir Campos, acabar com aquela 

força no município”. Com isso, Brizola apoiaria as oposições políticas. Uma das 

lideranças engajadas na luta pela emancipação sinalizou que Brizola seria inimigo 

político de Zezé Barbosa, prefeito de Campos com grande poder. Realmente, Brizola 

representava e se unia às forças que batalharam pela abertura democrática. (AGUIAR, 

2020, p. 40). 

 

 

 
Nesse contexto surge Anthony Garotinho na política de Campos. Pela sigla do PDT, 

apoiado por Brizola, Garotinho se torna opositor político direto de Zezé Barbosa na cidade. 

Dessa forma, Garotinho constrói seu capital político aderindo ao trabalhismo brizolista, que 

buscava promover políticas públicas de assistência social para atender as necessidades básicas 

da população mais pobre. 

A partir do entendimento da história desses atores políticos e sua influência na cidade 

de Campos dos Goytacazes, avançamos a história política mais recente buscando compreender 

como essa história influencia a política nos dias de hoje. Na eleição de 2016, de um total de 

292.646 votos na cidade, os três candidatos a prefeito mais votados foram 
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oriundos de famílias já presentes na política local. Na eleição de 2020, de um total de 270.753 

votos, dos quatro candidatos a prefeitos mais votados, três deles pertenciam a famílias políticas 

tradicionais do município.3 

Rafael Paes Barbosa Diniz Nogueira, mais conhecido como Rafael Diniz é ex-prefeito 

da cidade, atuou no cargo entre o período de 2016 a 2020 pelo Partido Popular Socialista (PPS), 

vencendo com 151.462 votos (aproximadamente 55% dos votos). Rafael  Diniz também se 

candidatou ao mesmo cargo em 2020, ficando em quarto lugar na eleição com 

13.530 votos (aproximadamente 5% dos votos). Filho de Sérgio Diniz, que foi deputado 

estadual em 1986, e vereador de Campos dos Goytacazes em 2000 também pelo PPS, e neto de 

José Carlos Vieira Barbosa, mais conhecido por Zezé Barbosa, que foi prefeito de Campos dos 

Goytacazes entre 1967-1971 pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), 1973-1977 pelo partido 

Arena e 1983-1989 pelo PMDB. 

Caio Vianna foi candidato a prefeito da cidade em 2016 e 2020 pela legenda do Partido 

Democrático Trabalhista (PDT), ficando em terceiro lugar no ano de 2016 com 31.360 votos 

(aproximadamente 11% dos votos), e em segundo lugar no segundo turno no ano de 2020 com 

68.732 votos (aproximadamente 28% dos votos). Filho de Arnaldo Vianna, que foi eleito 

vereador de Campos pelo PDT em 1992. Em 1996, Arnaldo Vianna foi eleito vice- prefeito de 

Campos na chapa encabeçada por Anthony Garotinho (PDT), e com a renúncia de Garotinho 

em 1998 foi empossado prefeito de Campos dos Goytacazes. Em 2000, foi reeleito para prefeito. 

Em 2006 Arnaldo Vianna foi eleito deputado federal também pelo PDT. Nas eleições de 2012, 

teve sua candidatura para prefeito de Campos indeferida, eleição que Rosinha Garotinho (PR) 

elegeu-se prefeita. 

Primeiro colocado e eleito prefeito em 2020 pelo Partido Social Democrático (PSD) 

com 106.526 votos (aproximadamente 43% dos votos), Wladimir Garotinho também tem vários 

familiares na política, a começar pelo seu pai. Anthony Garotinho, em sua primeira eleição em 

1982 foi o mais votado do município de Campos, porém o Partido dos Trabalhadores (PT), 

partido pelo qual se candidatou não teve o coeficiente eleitoral necessário. Sua primeira vitória 

foi pelo PDT em 1986, foi eleito deputado estadual. Logo em seguida disputou a prefeitura de 

Campos pelo PDT e se tornou prefeito de Campos, renunciando seu mandato de deputado 

estadual. A relação entre Anthony Garotinho e a sigla do PDT é fundamental para compreender 

a composição do campo político de Campos na época. Brizola era inimigo político direto de 

Chagas Freitas, e este foi aliado de Zezé 

 
 

 
2021. 

3 Disponível em: <https://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais>. Acesso em: 12 set. 
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Barbosa, prefeito de Campos por três mandatos. Anthony Garotinho então se candidata a 

prefeito e vence sendo apoiado por Brizola e disputando a prefeitura contra Zezé Barbosa, 

apoiado por Chagas Freitas e sua máquina política. Em 1996 foi eleito outra vez prefeito de 

Campos também pelo PDT e em 1998 após renunciar à prefeitura venceria como governador 

do estado do Rio de Janeiro ainda na mesma legenda. Em 2000 se desligou do PDT, devido a 

desentendimentos com o presidente nacional do partido, Leonel Brizola. Em janeiro de 2001 

filiou-se ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) com a intenção de se candidatar a presidente. 

Não ganhou as eleições ficando em terceiro na disputa, e apoiou Lula no segundo turno, no qual 

foi eleito. Em 2011 foi eleito deputado federal pelo PR. 

Rosinha Garotinho, mãe de Wladimir Garotinho, em 2001, filiou-se ao PSB, e em 

outubro de 2002 concorreu para suceder o marido no governo do estado do Rio, enquanto o 

mesmo deixava o cargo para se candidatar a presidente. Em 2008 concorreu a prefeitura de 

Campos na legenda do PMDB. Além de seu pai e sua mãe, a irmã de Wladimir Garotinho, 

Clarissa Garotinho também fez carreira política, foi eleita vereadora pela cidade do Rio de 

Janeiro em 2009 pelo PMDB, e elegeu-se também deputada estadual em 2010 pelo Partido da 

República (PR). Em 2014, Clarissa foi eleita deputada federal, e em 2018 conseguiu se reeleger 

deputada federal pelo Partido Republicano da Ordem Social (PROS). 

O único candidato que não é de família política, Bruno Calil, candidato pelo partido 

Solidariedade, teve apoio político explícito do então deputado estadual Rodrigo Bacellar. 

Rodrigo Bacellar trabalhou como assessor da Secretaria Geral de Planejamento do Tribunal  de 

Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE) entre os anos de 2007 e 2009. Entre 2009 e 2011 foi 

presidente da Fundação Estadual do Norte Fluminense (FENORTE). Rodrigo Bacellar 

concorreu a deputado estadual em 2018 pelo Solidariedade, onde se elegeu. E também é o líder 

da bancada do partido na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Rodrigo 

Bacellar é filho de Marcos Bacellar. Marcos Bacellar foi vereador de Campos de 2004 a 2008 

pelo Partido Trabalhista do Brasil (PTdoB), e vereador de Campos entre 2016 e 2020 pelo PDT. 

Dentro dessa família ainda temos Marquinho Bacellar, que disputou e foi eleito ao cargo de 

vereador em 2020 pelo Solidariedade, sendo este também filho de Marcos Bacellar. 

Apesar de não constar dados de familiares na política de Bruno Calil, Rodrigo Bacellar 

teve forte influência em sua candidatura, sendo tratado por parte das mídias4 como um candidato 

apoiado por Rodrigo Bacellar, evidenciando a influência direta em sua candidatura. 

 

4 Disponível em: <https://extra.globo.com/noticias/extra-extra/medico-o-escolhido-de-rodrigo-bacellar- 

para-disputar-prefeitura-de-campos-24571092.html>. Acesso em: 09 set. 2021. 



24 
 

 

Para entender a construção do capital político de Rafael Diniz nas eleições de 2016, 

onde foi eleito, é necessário entender um pouco da trajetória de Francisco Arthur De Souza 

Oliveira. Dr. Chicão, como é mais conhecido na cidade de Campos, é médico pediatra e ex- 

vice-prefeito de Campos por dois mandatos. Ficou em segundo lugar nas eleições para prefeito 

em 2016. Dr. Chicão foi um candidato indicado diretamente pelo casal Garotinho, e essa 

transferência de capital político é tão forte nesse caso que foi descrito por um site na época 

como “candidato de Garotinho”.5 

 

3.1 HERANÇA POLÍTICA DE ZEZÉ BARBOSA 

 

 
José Carlos Vieira Barbosa, mais conhecido como Zezé Barbosa, foi um líder político, 

pecuarista e produtor rural em Campos dos Goytacazes. Também foi subsecretário de 

Agricultura do estado do Rio de Janeiro, subdelegado de polícia no distrito de Guarus, além de 

dirigir a Empresa Fluminense de Energia Elétrica, que posteriormente ganhou o nome de 

Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro (CERJ). 

Sua primeira candidatura foi no ano de 1962, ainda antes da instauração da ditadura 

militar, para prefeito de Campos pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), eleição que não 

venceu. Nas próximas eleições de 1966 voltou a concorrer para prefeito, e dessa vez com 

sucesso, se elegeu prefeito. O novo contexto da ditadura militar possibilitou novas alianças 

políticas e isso provavelmente permitiu que fosse eleito. Governou de janeiro de 1967 até o 

começo de 1971. No ano de 1968 foi criado o Ato Institucional nº 5, o AI-5, que autorizava o 

presidente a decretar o fechamento do congresso nacional, o confisco de bens, dentre outras 

medidas arbitrárias6. Por conta da Lei Complementar nº 5 implementada em 1970, que proibiu 

a reeleição de prefeitos que tivessem acabado de exercer seu mandato, fez com que Rockefeller 

Felisberto de Lima fosse eleito seu sucessor. Os mandatos de 1970 para prefeitos teriam duração 

de apenas dois anos, Zezé Barbosa novamente se candidatou em novembro de 1972 pelo partido 

Aliança Renovadora Nacional (Arena), e foi eleito. 

É interessante notar que Zezé Barbosa pertencia ao PTB antes da ditadura, partido que 

era principal opositor daqueles que viriam a apoiar a ditadura militar a partir de 1964. 

Provavelmente, para Zezé Barbosa era mais importante se manter no poder, mesmo que isso 

 

5 Disponível em: <https://noticias.r7.com/eleicoes-2016/rafael-diniz-pps-derrota-candidato-de- 

garotinho-no-primeiro-turno-em-campos-02102016>. Acesso em: 09 set. 2021. 
6 Cf. ATOS INSTITUCIONAIS. In: ABREU, Alzira Alves de; BELOCH, Israel et al (coords.). 

Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro – Pós-1930. Rio de Janeiro: CPDOC, 2010. 
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significasse apoiar a ditadura militar, já que a Arena era o partido que comandava a ditadura. 

Zezé Barbosa ganhou legitimidade e força política nessa época, utilizando a máquina pública a 

seu favor. Sua posse foi realizada no próximo ano, e exerceu seu mandato até 1977, onde Raul 

David Linhares Correia foi eleito. Voltou a concorrer à prefeitura de Campos dos Goytacazes 

nas eleições de 1982, dessa vez pela legenda do Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

(PMDB), no início da abertura política e redemocratização, e conseguiu se reeleger vencendo 

Rockefeller Felisberto de Lima, candidato indicado pelo Partido Democrático Social (PDS). 

Em 1983 tomou posse do município, exercendo o cargo até o início de 1989, quando Anthony 

Garotinho assumiu a prefeitura. 

Candidatou-se a deputado federal do Rio de Janeiro em 1990, mas não conseguiu se 

eleger. Zezé Barbosa faleceu em Campos em 10 de novembro de 2011. Sérgio Diniz, seu genro, 

foi vereador de Campos e deputado estadual do Rio de Janeiro.7 Zezé Barbosa era aliado 

político de Chagas Freitas no estado, utilizando da máquina pública para manutenção da sua 

posição no poder, se adaptando às diferentes conjunturas políticas, não aderindo a um 

posicionamento político, e conciliando diferentes demandas. 

Zezé Barbosa tem um neto envolvido na política da cidade de Campos nos dias atuais, 

filho de Sérgio Diniz, Rafael Diniz é foi prefeito da cidade em 2016 e voltou a concorrer para 

o mesmo cargo no ano de 2020. Fazendo uma análise acerca do que vem a constituir o campo 

político de Rafael Diniz, começando a partir da campanha do ano de 2016, a primeira coisa a 

ficar evidente na construção de seu campo político (esse discurso foi repetido diversas vezes 

durante a campanha), é que de acordo com o mesmo, ele estaria representando a nova política 

de Campos, uma política que não traria contigo traços ligados à família garotinho. Além disso, 

outra pauta é o discurso de preocupação com o pagamento das dívidas públicas municipais, 

uma proposta de responsabilidade com as contas públicas. 

Outro ponto trazido por Rafael Diniz é a busca pela atração do setor empresarial para a 

cidade e estímulo da economia, em uma tentativa de reaquecer a economia local e trazer mais 

qualidade de vida aos moradores. A ideia de trazer o empresariado e fortalecer a economia 

constrói um capital político também diferente de uma ideia clientelista, assistencialista de curto 

prazo. 

Durante toda a campanha Rafael Diniz busca reforçar que o candidato Dr. Chicão 

representava a velha política no município, que seria este indicado pela família Garotinho e 

 

 
7 Cf. BARBOSA, Zezé. In: ABREU, Alzira Alves de; PAULA, Christiane Jalles de et al (coords.). 

Dicinonário da política republicana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: CPDOC, 2014. 
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atrelado a mesma. Em contraposição, Rafael Diniz representava a nova política, que não 

estaria atrelada às velhas práticas. 

 

 
 

Com uma administração séria e transparente, vamos fortalecer nossas empresas, atrair 

investimentos e gerar empregos e oportunidades para todos. No meu governo sua vida 

vai melhorar. Se você quer uma Campos diferente e longe dessa velha política, Vote 

Rafael Diniz. [Campos dos Goytacazes], 29 set. 2016. Instagram: @dinizrafa. 

Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BK9CXxej1Wc/>. Acesso em: 27 jul. 

2021. 

 

 

 
A ideia do discurso era apresentar-se como uma nova política, em grande maioria de 

forma relacional, em contraposição à política do candidato Dr Chicão e a família Garotinho que 

o estava apoiando. Essa dualidade trazida em seu discurso (e reforçada sempre que possível) 

passa ao eleitor a sensação de que ele terá apenas duas opções, a velha ou a nova política. E é 

pautado principalmente nesse mesmo discurso que Rafael Diniz conseguiu se eleger no ano de 

2016. 

Por outro lado, é interessante analisar que em seu discurso de posse8, o prefeito 

homenageou o seu avô Zezé Barbosa, e o seu pai Sergio Diniz. Desta forma, apesar de se 

apresentar à população como uma nova política, desprendido de velhas práticas políticas, 

aparentemente Rafael Diniz buscou por outro lado com esse discurso, de certa forma legitimar 

o novo cargo ocupado na política, reforçando desta forma suas heranças familiares, e suscitando 

a ideia de que está apto, qualificado para enfrentar os desafios do cargo. O site da prefeitura de 

Campos endossou esse vínculo simbólico entre avô, pai e neto: 

 

 
 

Assim como na diplomação, Rafael fez questão de lembrar a trajetória do seu avô 

Zezé Barbosa, ex-prefeito de Campos, e do seu pai, Sérgio Diniz. “Em meu primeiro 

discurso como prefeito de Campos não posso deixar de citar o meu avô Zezé Barbosa, 

que governou esta cidade três vezes, e o meu pai Sergio Diniz, ex-deputado e ex-

vereador. Tive o privilégio de ouvir muitos conselhos sobre a importância do respeito 

ao próximo, da humildade, e o entendimento de que a vida pública é um sacerdócio. 

Não tenho os dois ao meu lado neste dia, mas carrego em meu coração o legado 

deixado de pai para filho e de avô para neto. [Campos dos Goytacazes], 02 jan.

 2017. Disponível em: 

<https://www.campos.rj.gov.br/exibirNoticia.php?id_noticia=38478>. Acesso em: 

27 jul. 2021. 

 

 

 
 

 
2021. 

8 Disponível em: <https://campos.rj.gov.br/exibirNoticia.php?id_noticia=38478>. Acesso em: 09 set. 
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Um estudo realizado pela autora Gabriella Ferreira da Silva Ribeiro (2017) faz uma 

análise da notícia de posse de Rafael Diniz em dois diferentes veículos de comunicação locais, 

evidenciando a diferença entre as abordagens realizadas por cada mídia. As citações são dos 

jornais Folha da Manhã e O Diário, respectivamente. 

 

 
 

Ao  citar  seu  pai,   o   ex-vereador   Sérgio   Diniz   -   morto   dois   meses   antes da  

campanha  de  2012,  o  que  fez   Rafael  assumir   a  candidatura   -  e   seu   avô,  o  

ex-prefeito  Zezé  Barbosa,  a   emoção   falou   mais   alto:   “Queria lembrar  onde  

tudo  começou.  Meu  avô  Zezé  Barbosa  e  depois   meu   pai  Sérgio  Diniz.  Há  

quatro   anos   eu   falei   que   se   aqui   está   bonito,   imagina lá  no  céu.  Então,  

hoje  lá  no  céu...”,  falou,  com  os  olhos   rasos   d’água. (Folha da Manhã, 

03/10/2016). 

 

 

 
Rafael  Diniz  foi  eleito  vereador  em  2012,  com  4.384  votos,   em   seu   primeiro 

teste nas urnas. Ele, que já vinha se preparando para ingressar na política, viu a 

oportunidade se antecipar com a morte de seu pai, o ex-deputado e vereador Sérgio 

Diniz, o ex-deputado e vereador Sérgio Diniz, que iria se candidatar a prefeito naquele 

ano, mas seu projeto foi interrompido no mês de maio por um infarto

 fulminante, aos 69 anos. 

(O Diário, 03/10/2016). 

 

 

 
A partir desses dois trechos, a autora compreende que as duas mídias enaltecem 

diferentes pontos quando anunciam o candidato eleito. O jornal Folha da Manhã exalta a 

emoção de Diniz ao relembrar a memória de seu pai e de seu avô, citando a emoção que o 

candidato sentiu ao relembrar estes. Já o jornal O Diário enaltece a morte de seu pai como 

motivo para Diniz se candidatar, como se aproveitasse a morte de seu pai para tomar seu lugar, 

induzindo o leitor a uma interpretação negativa do fato. Enquanto o jornal “O Diário” apoia a 

família Garotinho, e isso fica evidente nos discursos, o jornal “Folha da Manhã” não é 

necessariamente a favor de Rafael Diniz, mas se apresenta como um jornal contrário ao 

Garotinho. 

 

 
 

O “Folha da Manhã” comenta o ingresso a partir da apresentação de um trecho em 

que, emocionado, o candidato lembra-se de “onde tudo começou” fazendo menção a 

seus finados avô e pai. No entanto, “O Diário” aborda de maneira disfêmica o 

conteúdo “viu a oportunidade se antecipar”, remete a ideia de que o eleito  aproveitou 

a situação do falecimento de seu pai como favorável à sua entrada no cenário político. 

(RIBEIRO, 2017, p.36). 



28 
 

 

Já nas eleições de 2020 o discurso político se modificou. Sendo candidato a prefeito pela 

segunda vez, e vindo de um mandato para o mesmo cargo, Rafael Diniz iria criar outros capitais 

simbólicos para a nova campanha, pois não teria coerência trazer consigo a identidade da nova 

política. Uma possível opção seria inverter o discurso e mostrar qualidades de seu governo 

passado, qualidades essas que poderiam se manter no futuro próximo, dando continuidade ao 

seu legado. 

Porém, é provável que essa estratégia não tivesse grande aprovação popular, apesar de 

não haver pesquisas para tal, sua fala após a eleição sugere essa ideia. Apesar disso, Rafael 

continuou reforçando em seus discursos que organizou as contas públicas e foi prudente. “Sabia 

da dificuldade de obter um resultado positivo no processo eleitoral, mas minha posição foi 

tomada no sentido de defender nossa história”9. 

Sendo assim, Rafael Diniz buscou reformular seu discurso político, objetivando outros 

capitais políticos que proporcionassem vantagens em cima dos concorrentes. Buscou 

principalmente enfatizar os problemas jurídicos em que a campanha de Wladimir Garotinho 

estava envolvida, se colocando em contraste como um candidato que não tem problemas com a 

justiça. Rafael Diniz enfatizou na campanha que seria arriscado eleger o Wladimir Garotinho 

sem saber se o mesmo iria poder assumir o cargo, devido à investigação em andamento durante 

a campanha. Wladimir Garotinho foi impugnado por conta de seu vice, Frederico Paes, por 

descumprir o prazo de desincompatibilização. Também teve problemas na justiça na mesma 

campanha por divulgar informações que não procedem sobre outro candidato.10 Dessa forma, 

Rafael Diniz se colocou na posição de quem detém mais legitimidade do que Wladimir 

Garotinho, pois ele não teria problemas com o sistema jurídico, estando em conformidade com 

as leis. 

Ao longo de sua campanha eleitoral, Rafael Diniz buscou reforçar que Wladimir 

Garotinho traria incertezas e inseguranças para o governo, pois a qualquer momento sua 

candidatura poderia ser indeferida, como de fato o candidato foi indeferido durante a 

candidatura. Ele faz um apelo encurralando os eleitores entre uma suposta candidatura da 

incerteza e vinculada à corrupção, e a candidatura da ética, que não tem problemas jurídicos e 

pode com sua tradição política recente manter as coisas como já são. De certa forma o discurso 

tenta transferir certa culpa ao eleitor que pensa em votar no candidato indeferido. Esse discurso 

dicotômico e de certo apelo emocional pode ser evidenciado na seguinte frase: 

9 Disponível em: <http://www.folha1.com.br/_conteudo/2020/12/politica/1268457-rafael-diniz-faz- 

balanco-do-seu-governo-no-folha-no-ar-desta-6.html>. Acesso em: 08 set. 2021. 
10 Disponível em: <https://extra.globo.com/noticias/brasil/eleicoes-2020/com-candidatura-indeferida- 

wladimir-garotinho-vence-disputa-em-campos-dos-goytacazes-24772234.html>. Acesso em: 11 set. 2021. 
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É bom você ficar de olho. Porque nessa eleição já tem o candidato indeferido pelo 

TRE, e se ganhar, pode não levar. É isso que você quer? [Campos dos Goytacazes], 
6 nov. 2016. Instagram: @dinizrafa. Disponível em: 

<https://www.instagram.com/p/CHQyrmgpf_A/>. Acesso em: 31 jul. 2021. 

 

 

 

Rafael Diniz não só focou nesse discurso de ser um candidato sem problemas com a lei 

e elegível, como traçou parâmetros comparativos para se destacar. Além de se comparar com 

Wladimir Garotinho, também fez menções negativas a outros governos. De acordo com seu 

material de campanha, nos últimos 20 anos os prefeitos que passaram pelo município de 

Campos foram afastados pela justiça, colocando Rafael Diniz como o único que não foi 

afastado, buscando dessa forma se legitimar como um político melhor do que os que vieram. 

 

 
 

Nos últimos 20 anos, todos os prefeitos eleitos de Campos foram afastados pela 

justiça. Rafael é o primeiro a governar sem ser afastado. Pense bem! No momento 

financeiro mais difícil da nossa história, Campos não pode viver mais um período de 

incertezas. Vote no candidato legal. [Campos dos Goytacazes], 6 nov. 2016. 

Instagram: @dinizrafa. Disponível em: 
<https://www.instagram.com/p/CHQyrmgpf_A/>. Acesso em: 31 jul. 2021. 

 

 

 

E dessa forma é desenhada e vem se modificando e adaptando a construção do campo 

político de Rafael Diniz, e por outro lado algumas ideias como a da atração do capital externo, 

atrair empresas e estimular a economia da cidade se mantém. Rafael Diniz também fala em 

fortalecimento do Fundo de Desenvolvimento de Campos dos Goytacazes (FUNDECAM), em 

criar uma agência de desenvolvimento econômico, alegando que a economia local precisa estar 

menos centralizada na renda dos royalties.11 

Rafael Diniz tem uma herança política mais ofuscada, em que o próprio omite essa 

herança em campanha, buscando se apresentar como nova política, desvinculado de velhas 

práticas políticas. Apesar de omitir suas origens durante a campanha, assim que venceu para 

prefeito em 2016, fez questão de exaltar suas heranças políticas, citando seu pai e seu avô em 

seu discurso de posse. 

 

 

 

 

 

 
 

11 Disponível em: <http://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/eleicoes/2016/noticia/2016/10/rafael-diniz- 

e-eleito-prefeito-de-campos-rj-com-55-dos-votos.html>. Acesso em: 11 set. 2021. 
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3.2 HERANÇA POLÍTICA DE ANTHONY GAROTINHO 

 

 
A primeira coisa interessante a se notar sobre Anthony Garotinho é que ele participou 

da fundação do Partido dos Trabalhadores (PT) em Campos no começo de sua carreira política. 

Em sequência se tornou radialista apresentando programas musicais e locução esportiva, 

ganhando o apelido de Garotinho, outrora incorporado pelo mesmo. Na mesma época se casou 

com Rosângela Barros, a futura Rosinha Garotinho. 

Sua primeira campanha eleitoral foi em 1982, quando concorreu ao cargo de vereador 

no município de Campos dos Goytacazes pelo Partido dos Trabalhadores (PT), mas não teve  o 

coeficiente eleitoral necessário. Sua primeira vitória foi pelo PDT em 1986, quando foi eleito 

deputado estadual. Logo em seguida disputou a prefeitura de Campos e se tornou prefeito, 

renunciando seu mandato de deputado estadual durante o seu mandato. Em 1995, após um grave 

acidente se converte à igreja Presbiteriana junto com sua esposa. Essa mudança não foi ao acaso, 

com o começo da decadência do brizolismo no estado, Anthony Garotinho começa a buscar 

outros possíveis eleitores e as igrejas protestantes estavam em crescente naquele momento, 

dessa forma Garotinho enxerga a oportunidade de dialogar com as pautas desse possível 

eleitorado, reconstruindo e ressignificando parte de seu capital político. 

Em 1996 foi eleito novamente prefeito de Campos e em 1998 após renunciar à prefeitura 

venceu como governador do estado do Rio de Janeiro. Sua esposa Rosinha Garotinho ocupou 

a Secretária de Ação Social e Cidadania durante o mandato, e realizou investimentos em 

diversos programas sociais, dentre eles restaurantes populares, hotéis populares, Leite Saúde, 

Sopa Cidadania. Instituiu também o Cheque Cidadão, Cheque Morar Feliz, Cheque Cidadão do 

Trabalhador Rural, Cheque Cidadão da Terceira Idade, Vida Nova e Jovens Pela Paz. Ainda 

inaugurou o Piscinão de Ramos. 

Outro fato importante da época foi a criação de incentivos fiscais para as empresas que 

se instalarem em municípios fluminenses. Foi aí que se instalaram a Peugeot em Porto Real, e 

o Polo de Gás-Químico em Duque de Caxias. Houve investimentos na indústria naval e foi 

ampliado o financiamento para todo setor agropecuário. Com isso, o Rio de Janeiro voltou a ser 

o segundo maior PIB do país, superando o estado de Minas Gerais. Na segurança pública, houve 

projetos de Policiamento Comunitário e o Programa Delegacia Legal, tentando facilitar o 

atendimento ao cidadão. 
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Também ganhou notoriedade à demissão em 2000, por meio de televisão, do 

Coordenador de Segurança, Justiça e Cidadania, e também subsecretário de Segurança, o 

cientista social Luiz Eduardo Soares, que denunciou a cúpula da Polícia Civil de estar 

receptando carros roubados, homicídios e extorsão de criminosos envolvidos em diversos 

outros delitos. Garotinho o demitiu, pois acreditava que seu auxiliar deveria ter lhe pedido 

autorização para as denúncias, assim Garotinho o demitiu e vazou conversas com Luiz Eduardo 

Soares para tentar dizer que o ex-gestor público tinha "duas caras". Em seguida criou a comissão 

Mãos Limpas para poder investigar as denúncias, que não deram em nada e ainda acusaram 

Luiz Eduardo Soares de "falsa comunicação de crime". No final do governo não havia consenso 

se as taxas de criminalidade no estado realmente caíram. 

Em 2000 Garotinho se desligou do PDT, devido a desentendimentos com o presidente 

nacional da legenda, Leonel Brizola. Em janeiro de 2001 filiou-se ao PSB com a intenção de 

candidatar-se a presidente e foi seguido por diversos deputados, prefeitos e vereadores e por 

milhares de filiados. 

Em sua candidatura a presidência defendeu a redistribuição de renda, aumento do salário 

mínimo12. Não ganhou as eleições ficando em terceiro na disputa, e apoiou Lula no segundo 

turno, no qual foi eleito. Rosinha Garotinho se elegeu governadora do estado do Rio de Janeiro 

nessa mesma eleição pelo PSB, sucedendo o marido. 

Em 2003 foi expulso do PSB ao fazer críticas ao governo federal. No mesmo mês se 

filiou ao PMDB, onde Rosinha o seguiu, com mais 12 deputados federais e diversos outros 

deputados estaduais, prefeitos e vereadores. Em 2004 apoiou Geraldo Roberto da Sousa, mais 

conhecido como Geraldo Pudim para prefeito da cidade de Campos. O mesmo não ganhou as 

eleições. No mesmo ano, o casal Garotinho foi acusado pelo Ministério Público Eleitoral de 

utilizar o Cheque Cidadão e cestas básicas para a compra de votos. A eleição da prefeitura de 

Campos em 2004 foi anulada devido às denúncias de fraude. Em 2005 Geraldo Pudim foi 

novamente derrotado. Ainda neste ano o casal Garotinho foi julgado inelegível em primeira 

instância, mas a decisão foi anulada nas instâncias superiores. Apesar de querer se candidatar a 

presidente em 2006, o PMDB decidiu apoiar a reeleição do presidente Lula. 

Nesse meio tempo foram feitas diversas denúncias pela mídia da ligação entre empresas 

que fizeram doação de pré-campanha de Garotinho a ONGs que foram contratadas pela 

Fundação Escola de Serviço Público (Fesp) que prestava serviços ao governo do estado. No  dia  

30  de  abril,  em  protesto  Garotinho  decidiu  iniciar  uma  greve  de  fome,  que  foi 

 

12 O salário mínimo em 2002 variou entre R$180,00 e R$200,00. Disponível em: 

<https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html>. Acesso em: 08 set. 2021. 
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realizada na sede estadual do PMDB. No dia 10 de maio Garotinho decidiu suspender a greve, 

de acordo com ele o motivo foi por ter obtido na justiça o direito de responder às acusações que 

sofreu. Inclusive foi internado por desidratação nesse período. 

Em 2006, apoiou Geraldo Pudim na candidatura para deputado federal e apoiou Sérgio 

Cabral a governador. Sérgio Cabral foi eleito e Geraldo Pudim conseguiu a segunda maior 

votação para deputado federal do estado, sendo apresentado como “o candidato do Garotinho”. 

Em 2008, apoiou Rosinha para prefeitura de Campos e apoiou sua filha Clarissa 

Garotinho à Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, ambas eleitas pela legenda do PMDB, 

partido que foi presidente de 2004 a 2009. Em 2009 saiu do PMDB e entrou para o PR, onde 

assumiu a presidência regional do partido. Aderiu então um discurso de conciliação com o 

presidente Lula (apesar de ser antigo desafeto do presidente), e de apoio a Dilma Rousseff à 

presidência. Em 2010 foi condenado a dois anos e meio de prisão pelo Ministério Público 

Federal por formação de quadrilha, mas a pena foi revertida em prestação de serviços e 

proibição de exercer cargo público e mandato eletivo, podendo recorrer em liberdade. A decisão 

não foi alcançada, porém, pela Lei da Ficha Limpa. Nesse mesmo ano se elegeu deputado 

federal ficando atrás somente do palhaço Tiririca, candidato também pelo PR. 

Em 2014, Garotinho se lançou candidato a governador pelo estado do Rio de Janeiro. 

Apesar de estar à frente nas pesquisas, Garotinho não conseguiu avançar para o segundo turno. 

No segundo turno optou por apoiar Crivella, do PRB, candidato que também tem seu capital 

político formado em grande parte do eleitorado evangélico. Na disputa presidencial optou por 

apoiar Dilma Rousseff, que ganhou. Nesse mesmo ano foi multado pelo Ministério Público 

Estadual do Rio de Janeiro em 53,2 mil reais por conduta vedada devido à distribuição de fraldas 

durante o período eleitoral no Centro Cultural Anthony Garotinho em Campos. Teve com 

Rosinha Garotinho quatro filhos e ainda adotou mais cinco.13 

Da mesma família, importante também ressaltar a figura de Rosângela Barros Assed 

Matheus de Oliveira, mais conhecida como Rosinha Garotinho. Ela nasceu em Itaperuna, cidade 

do Norte Fluminense no dia 6 de abril de 1963, estudou no Colégio Batista Fluminense, em 

Campos dos Goytacazes. Professora primária e radialista, no ano de 1981 se casou com 

Anthony Garotinho e acompanhou sua carreira política, duas vezes prefeito de Campos, além 

de ter sido governador do estado do Rio de Janeiro. 

 

 
13 Cf. GAROTINHO, Anthony. In: ABREU, Alzira Alves de; BELOCH, Israel et al (coords.). 

Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro – Pós-1930. Rio de Janeiro: CPDOC, 2010. 
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Rosinha Garotinho foi nomeada secretária de Ação Social e Cidadania em 1999 no 

governo Garotinho, e sob seu comando criou programas sociais como os "restaurantes 

populares", "farmácias populares" e "hotéis populares", esses serviços foram disponibilizados 

cobrando uma quantia simbólica de apenas um real. Instituiu também o Leite Saúde, o Sopa da 

Cidadania, o Cheque Cidadão, o Vida Nova e o Jovens Pela Paz. 

Em 2001 filiou-se ao PSB, e em outubro de 2002 concorreu para suceder o marido no 

governo do estado do Rio de Janeiro, pois o mesmo deixava o cargo buscando se candidatar 

para presidente. Houveram pedidos de impugnação da candidatura, mas o Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) entendeu que o mandato de Rosinha deveria ser interpretado como uma 

reeleição de seu marido, e desse modo validou sua campanha. Ainda precisou recorrer na justiça 

o direito de usar o apelido de Rosinha Garotinho. Venceu no primeiro turno Benedita da Silva, 

do PT, que foi vice de Anthony Garotinho. Assumiu em 2003, porém com os recursos de ICMS 

bloqueados para pagar dívidas atrasadas do estado para com a União. Ainda no começo do 

mandato enfrentou uma denúncia feita pelo Ministério Público Federal (MPF) de que seu ex-

assessor econômico Rodrigo Silveirinha Correia era quem comandava um esquema de 

corrupção, o "propinoduto", no qual extorquia empresas que fraudavam os impostos. A 

governadora alegou que desconhecia a operação e decidiu exonerar Silveirinha. 

Em abril do mesmo ano se iniciou a crise na área de segurança pública, os traficantes 

incendiaram diversos ônibus na capital do estado causando pânico na população. Rosinha 

decidiu nomear seu marido para comandar a Secretária de Segurança Pública. Entrou para o 

PMDB com seu marido e outros correligionários no mesmo ano. 

Lutou para construção de refinarias de petróleo no estado e o governo federal  anunciou 

a construção de uma nova refinaria em março de 2006, para ser instalada em de Itaboraí, 

município fluminense. Manteve e ampliou os programas sociais do governo anterior, no qual 

coordenava. Além disso, criou conjuntos habitacionais, na zona oeste do município do Rio de 

Janeiro e investiu em projetos de atendimento médico em casa. Defendeu o ensino do 

"criacionismo" no ensino religioso nas escolas estaduais e criticou a teoria da evolução das 

espécies. 

Em 2004, o assessor da Casa Civil da Presidência da República, Waldomiro Diniz foi 

acusado de ter arrecado em um cargo anterior na Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj), 

verbas ilegais de empresários de casas de bingo e do "jogo do bicho" para diversos candidatos 

a governador em 2002, entre eles estaria Rosinha Garotinho. A governadora negou qualquer 

envolvimento, alegando que não trabalhava na sua Campanha com Diniz. Novas investigações 

e denúncias foram feitas em todo país. 
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Nas eleições municipais de 2004, Geraldo Pudim foi apoiado pelo casal Garotinho a 

prefeito e foi derrotado. Também foi acusada junto com seu marido em problemas 

relacionados à compra de votos com Cheque Cidadão e cestas básicas. Rosinha e seu marido 

foram condenados em primeira instância em 2005, mas logo em seguida reverteram à decisão. 

Criou em 2005 a chamada "Lei Rosinha", lei que ofereceu benefícios e ajudas fiscais 

para atividades produtivas que fossem realizadas em algumas cidades mais pobres do estado, 

principalmente em municípios das regiões norte e noroeste fluminense. Em 2006, foi 

denunciada junto com seu marido pelo jornal O Globo e pela revista Veja por conta das 

empresas que financiavam a pré-campanha de Anthony Garotinho e das organizações não 

governamentais (ONGs) que realizaram serviços em seu governo. Essas acusações levaram 

Garotinho a fazer uma greve de fome. 

O casal lançou ainda em 2006 no governo de Rosinha Garotinho uma campanha 

publicitária que depois foi desmentida pelo jornal O Globo, campanha essa que dizia que nos 

anos de governo do casal Garotinho dez mil obras haviam sido realizadas. O jornal mostrou em 

diversas reportagens que muitas dessas obras não foram concluídas, ou até mesmo nem tinham 

iniciado. A campanha foi cancelada devido a uma investigação realizada pelo Ministério 

Público do estado do Rio de Janeiro. 

Rosinha Garotinho não conseguiu se candidatar para a reeleição, o motivo foi o 

entendimento do TSE de que seu governo era uma continuação do mandato de Anthony 

Garotinho. Decidiu então a candidatura de Sérgio Cabral, candidato do PMDB, que venceu. No 

final do ano realizou a inauguração da estação Cantagalo do Metrô carioca, em Copacabana. 

Rosinha Garotinho decidiu deixar o governo do estado no começo de 2007 e foi presidente da 

ONG Vida-Obra Social, e assim que saiu do governo comandou um programa televisivo 

chamado “Simplesmente Rosinha”. 

Candidatou-se à prefeitura de Campos em 2008 pela legenda do PMDB, vencendo 

Arnaldo Vianna do PDT no segundo turno. Rosinha Garotinho teve quatro filhos e adotou mais 

cinco. Um de seus filhos, Clarissa Garotinho, foi eleita vereadora da cidade do Rio de Janeiro 

em 2006.14 

A construção do capital político de Rosinha Garotinho estava a princípio associada à 

imagem de Anthony Garotinho, mas no decorrer de sua carreira na política a mesma criou seu 

próprio capital político, ainda que não se desassocie de seu marido, ela não depende mais dele 

para movimentar sua própria base eleitoral. 

 

14 Cf. GAROTINHO, Rosinha. In: ABREU, Alzira Alves de; BELOCH, Israel et al (coords.). 

Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro – Pós-1930. Rio de Janeiro: CPDOC, 2010. 
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No começo, Rosinha precisou muito do apoio e presença de Garotinho para alavancar 

sua carreira política, mas com o passar do tempo ela conseguiu caminhar com seus 

próprios pés, e hoje sua carreira política sobrevive por si só. Ocorreu uma transmissão 

de capital eleitoral, uma transferência de capital político de Garotinho para Rosinha, 

mas hoje ela conseguiu criar seu próprio capital político. Apesar da população ainda 

reconhecê-la primeiramente como esposa de Anthony Garotinho, ela tem uma força 

política muito grande e é um dos maiores nomes da política do Rio de Janeiro. 

(VIANNA, 2004, p. 49). 

 

 

 
A princípio, é interessante analisar como Anthony Garotinho, pai de Wladimir 

Garotinho constrói o seu capital político e depois de consolidado na política, cria sua própria 

máquina política, onde apoia outros candidatos no estado do Rio de Janeiro, principalmente em 

Campos dos Goytacazes e na capital do país. Pelos partidos que passou, sempre arrastou 

consigo vários políticos de diferentes cargos públicos, sendo uma figura de forte presença no 

estado. Quando se desligou do PDT no ano 2000, foi seguido por diversos deputados, prefeitos, 

vereadores e diversos filiados do partido. Com uma grande força no interior, mas sempre 

buscando expandir para o estado como um todo, até mesmo chegando a se candidatar a 

presidente da república, se tornou um político de grande prestígio no estado do Rio de Janeiro. 

O Garotinismo se tornou tão forte no estado que o cientista político Geraldo Tadeu analisa um 

movimento “anti-garotinismo” para enfrentar essa máquina política. Isso reforça a ideia de que 

a máquina política Garotinista tem força no estado, tanto que foi necessário criar uma frente 

contra essa máquina política. Essa força política teve como base a cidade de Campos dos 

Goytacazes, onde Anthony Garotinho iniciou sua carreira política e se consolidou, depois 

expandindo sua atuação e de sua máquina política para o resto do estado. Sua filha, Clarissa 

Garotinho construiu seu capital político apenas na cidade do Rio de Janeiro, sem ter nenhum 

tipo de vínculo com a cidade de Campos, este fato reforça a força política do Garotinismo no 

estado como um todo. 

 

 
 

“Segundo o cientista político e presidente do Instituto Brasileiro de Pesquisa Social 

(IBPS), Geraldo Tadeu, com a vitória de César Maia, a tendência é o recrudescimento 

da polarização entre o peemedebista e o que chama de "forças anti- garotinistas"'', 

formadas por partidos como PFL, PSDB, PT, PDT e PSB. Este grupo, cujo principal 

líder é o prefeito, fez alianças ideologicamente impensáveis até pouco tempo com o 

objetivo de derrubar a máquina política do ex-governador e deve vencer em 

municípios como Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu. Cidades que, 

juntas, respondem por 18% dos eleitores do Rio.” NUNES, Wallace. Final voto a voto, 

de "machucar o coração". Gazeta Mercantil, Política, p. A-9. 04 out.

 2004. Disponível em: 

<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/492019/complemento_1.htm? 

sequence=2>. Acesso em: 26 ago. 2021. 
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Em relação ao campo político de Wladimir Garotinho, podemos analisar apenas a 

eleição de 2020, já que o mesmo não concorreu a prefeito antes disso. É fato que os políticos 

da família Garotinho usam do capital político de cada um dos familiares para beneficiar uns aos 

outros, e não fazem questão de esconder isso. Anthony Garotinho usou seu capital político no 

passado para influenciar a candidatura de sua esposa, Rosinha Garotinho. Rosinha Garotinho 

foi construindo seu próprio capital político, principalmente na cidade de Campos, onde tem 

forte influência na política. O casal atualmente usa seu capital político para apoiar a candidatura 

de seus filhos, e assim o fizeram em 2020. O casal apoiou Clarissa Garotinho para prefeita da 

cidade do Rio de Janeiro e Wladimir Garotinho para prefeito de Campos dos Goytacazes. 

Em uma imagem publicada em uma rede social de Anthony Garotinho, onde se encontra 

Rosinha Garotinho à esquerda, Wladimir Garotinho no centro e Anthony Garotinho à direita, a 

legenda é a seguinte: “Rosinha,Wladmir e Garotinho,unidos para colocar Campos no caminho 

certo.” [Campos dos Goytacazes], 6 out. 2020. Instagram: @oficialgarotinho. Disponível em: 

https://www.instagram.com/p/CGBWBCaJnAF/. Acesso em: 04 ago. 2021. 

Essa legenda, juntamente com a imagem reforça a ideia de que o casal Garotinho terá 

grande influência na prefeitura de Campos, sendo apoiadores diretos da campanha, e não apenas 

apoio, a legenda insinua participação do casal na governança da cidade. 

Em outra imagem publicada por Wladimir Garotinho, onde aparece ao lado de sua mãe, 

os dois estão fazendo campanha no distrito de Guarus, acenando para a população em carro 

aberto. Durante toda a campanha, na maioria das carreatas como essa Rosinha Garotinho está 

ao seu lado, e seu vice Frederico Paes do lado contrário. O ângulo dessa imagem 

(propositalmente ou não) corta o candidato a vice-prefeito Frederico Paes, mostrando apenas 

mãe e filho. Ao analisar as vestimentas, Wladimir Garotinho veste rosa, cor que define um dos 

pontos mais fortes do capital político de Rosinha Garotinho, que não está apenas no nome em 

si, mas é uma cor frequentemente usada pela mesma, cor que faz parte da sua identidade. Apesar 

de no começo da sua carreira política utilizar do capital político de seu marido, Rosinha 

Garotinho criou seu próprio capital político (ainda que não esteja necessariamente desvinculado 

de seu marido), e a cor rosa é uma identidade própria da mesma. Wladimir Garotinho utiliza 

desse capital político de Rosinha Garotinho quando usa a camisa de cor rosa, e o lenço rosa que 

sua mãe veste por sua vez reforça isso. 
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Figura 1 – Wladimir e Rosinha em campanha 

 

Fonte: Instagram (2020).15 

 
Outra estratégia de campanha utilizada por Wladimir Garotinho foi buscar deslegitimar 

o poder de Rafael Diniz enquanto prefeito, questionando sua capacidade de ocupar o cargo. 

Para inferiorizá-lo, em tom de deslegitimação Wladimir Garotinho refere-se ao prefeito 

colocando a palavra prefeito entre aspas. Utilizando as aspas, Wladimir Garotinho deixa 

subentendido que apesar de ocupar o cargo, Rafael Diniz talvez não devesse estar ocupando 

este cargo, ou então que suas atitudes não condizem com a posição política ocupada. 

 

 
 

“Acabei de ver um vídeo onde o “prefeito” Rafael Diniz me chama pra um debate. 

Desde o primeiro dia do meu mandato eu me propus a dialogar para ajudar a cidade e 

ele ignorou. O ofício 001 do meu gabinete foi endereçado ao “prefeito”, que nunca 

pediu nada pela cidade.” [Campos dos Goytacazes], 14 out. 2020. Twitter: 

@WladGarotinho. Disponível em: 

<https://twitter.com/WladGarotinho/status/1294035192093564928/>. Acesso em: 04 

ago. 2021 

 

 

 
Nesse outro trecho Wladimir Garotinho segue com o mesmo propósito de desqualificar 

o trabalho do governo de Rafael Diniz. 

 

 

 

 

15 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/CHWlsdvJz9h/>. Acesso em: 10 set. 2021. 
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“Depois de 3 anos e 8 meses de um governo medíocre, o prefeito de Campos continua 

colocando a culpa nos outros. Se nesse tempo ele e sua “equipe” não conseguiram 

nada é incompetência mesmo. Tem jeito? Claro que tem. Basta saber fazer com 

planejamento e verdade, o resultado virá! A população está sem o básico e os 

servidores com salários em risco, sem perspectiva e insegura. O que o povo espera é 

o básico bem feito, sem promessas impossíveis. Quem acredita em salvador da pátria, 

sempre acaba elegendo mentirosos como ele. Tenham resiliência, falta pouco!” 

[Campos dos Goytacazes], 13 ago. 2020. Twitter: @WladGarotinho. Disponível em: 

<https://twitter.com/WladGarotinho/status/1294035192093564928/>. Acesso em: 04 

ago. 2021. 

 

 

 
É pertinente analisar também esse trecho publicado por Wladimir Garotinho em suas 

redes sociais, onde o mesmo demonstra compreensão acerca do lugar que ocupa, do histórico 

de sua família na política. Quando o candidato fala que vem de família política e por isso 

compreende o xadrez, Wladimir Garotinho primeiramente está legitimando seu conhecimento 

da política, e atribui isso a pertencer a uma família política (termo usado pelo próprio). 

Compreender o xadrez por ser de família política também suscita um habitus político adquirido, 

naturalizado. Apesar de sua pouca experiência política (foi candidato e eleito pela primeira vez 

em 2018 quando venceu para deputado federal), Wladimir Garotinho mostra-se familiarizado 

com o xadrez, como se já fizesse parte da disputa política há muito mais tempo. 

 

 
 

“Liderar não é simples. Exige paciência, resiliência e renúncia. Sou de família política 

e compreendo o xadrez, mas não me farão cruzar limites. Meu compromisso com Deus 

e o povo de Campos não será rasgado por pressões pessoais. Quem entender isso, 

estará ao meu lado.” [Campos dos Goytacazes], 30 jan. 2021. Twitter: 

@WladGarotinho. Disponível em: 

<https://twitter.com/WladGarotinho/status/1355652212052152321/>. Acesso em: 05 

ago. 2021. 

 

 

 
Wladimir Garotinho tem a herança familiar mais tradicional dentre as três heranças 

analisadas, em que seu pai e sua mãe transferem seu capital político de forma explícita, 

demonstrando certo orgulho da família e incorporando o sobrenome “Garotinho”, reforçando o 

legado deixado pela família. Nas passeatas em carro aberto frequentemente está ao lado de sua 

mãe, Rosinha Garotinho, acenando para a população e reforçando na memória coletiva o legado 

político deixado pela família. 
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3.3 HERANÇA POLÍTICA DE ARNALDO VIANNA 

 

 
Arnaldo França Vianna nasceu no dia 4 de novembro de 1947 em Campos dos 

Goytacazes (RJ). Cursou bacharelado em medicina na Faculdade de Medicina de Campos em 

1972, além de fazer pós-graduação em neurocirurgia na Alemanha. Especializou-se em diversos 

cursos de pós-graduação. Foi diretor-clínico no Hospital da Beneficência Portuguesa de 

Campos e diretor-geral do Hospital Ferreira Machado. 

Foi eleito vereador de Campos pelo PDT em 1992. Foi eleito vice-prefeito de Campos 

na chapa de Anthony Garotinho em 1996. No próximo ano assumiu a Secretaria Municipal do 

Governo e foi presidente do Conselho Municipal de Saúde até 1998. Foi empossado prefeito de 

Campos ainda em 1998 com a renúncia de Garotinho. Rompeu com Anthony Garotinho, que 

saiu do PDT e filiou-se ao PSB no ano de 2001. Na eleição de 2004 apoiou Carlos Alberto 

Campista que venceu no segundo turno Geraldo Pudim, aliado de Garotinho. Arnaldo Vianna 

foi acusado de ter superfaturado shows para promover a candidatura de Campista durante o 

período eleitoral e foi afastado da prefeitura, e alguns dias depois o STF voltou atrás e Arnaldo 

Vianna foi reposto no cargo. Foi empossado presidente do PDT em Campos no ano de 2005. 

Foi eleito deputado federal do estado do Rio de Janeiro em 2006, sendo o candidato do 

PDT mais votado do estado naquele ano. Em 2008 voltou a se candidatar a prefeito de Campos 

pelo PDT, mas teve seu registro cassado durante campanha pelo Tribunal Regional Eleitoral 

(TRE) do Rio de Janeiro. Arnaldo Vianna decidiu então apresentar um recurso junto ao TSE, e 

esse recurso anulou a decisão regional e deferiu a candidatura. Dessa forma foi ao segundo 

turno contra Rosinha Garotinho, mas foi derrotado. Decidiu então voltar a exercer seu mandato 

de Deputado Federal. 

Em 2010 lançou candidatura a um novo mandato legislativo e assumiu vice-liderança 

do PDT na Câmara. Em agosto de 2011 teve seu o registro novamente indeferido, sem mandato 

deixou a Câmara ao fim da legislatura. Em 2012 disputou mais uma vez para  prefeito de 

Campos, mas não conseguiu fazer o registro da candidatura. Foi membro da Academia 

Brasileira de Neurocirurgia. Foi casado com Ilsan Maria Vianna dos Santos, eleita vereadora 

de Campos em 2008, com quem teve um filho, Caio Vianna.16 

Seu filho Caio Vianna também seguiu os rumos de seu pai ao seguir carreira política. 

Analisando a construção do capital político de Caio Vianna, que foi terceiro colocado na 

16 Cf. VIANA, Arnaldo. In: ABREU, Alzira Alves de; BELOCH, Israel et al (coords.). Dicionário 

Histórico-Biográfico Brasileiro – Pós-1930. Rio de Janeiro: CPDOC, 2010. 
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campanha para prefeito de Campos em 2016, e segundo colocado para o mesmo cargo em 2020, 

uma coisa chama atenção a princípio, logo na primeira campanha. Nas eleições para prefeito de 

2016, é curioso notar que, apesar de Caio Vianna querer candidatar-se, seu pai Arnaldo Vianna, 

ex-prefeito da cidade não o apoiou, acreditando que seu filho não estaria preparado para o cargo, 

ao invés disso optou por apoiar a candidatura de Geraldo Pudim pelo PDT. 

A princípio Caio Vianna já iria se candidatar pela legenda do PDT, e Arnaldo Vianna 

decidiu se candidatar para prefeito pela sigla do Partido Ecológico Nacional (PEN), mesmo 

inelegível de acordo com a lei da ficha limpa. Pouco tempo depois mudou de ideia e acabou se 

aliando à candidatura de Geraldo Pudim, candidato do Partido Movimento Democrático 

Brasileiro (PMDB). 

 

 
 

Mas o patriarca mudou de ideia. Resolveu ele mesmo entrar na briga — mesmo 

estando inelegível neste momento, com base na Lei da Ficha Limpa. Sábado, 

Arnaldo divulgou um vídeo, desmentindo que iria à convenção do PDT que 

oficializou o nome do filho como aspira:“Isso é estelionato eleitoral”! Agora, o ex- 

prefeito diz que o filho precisa ganhar experiência antes de tentar voos mais altos. Já 

o jovem lembra a promessa do pai, de que não entraria na eleição se ainda estivesse 

com problemas na Justiça... [...] Depois de muita conversa, Arnaldo Vianna acabou 

fechando, nesta terça-feira (27), uma pré-aliança com o pré-candidato do PMDB, o 

deputado estadual Geraldo Pudim. [Campos dos Goytacazes], Paiva, Fernanda. 

Título: Briga em família agita a disputa pela Prefeitura de Campos dos Goytacazes. 

EXTRA. 2016. Disponível em: <https://extra.globo.com/noticias/extra-extra/briga- 

em-familia-agita-disputa-pela-prefeitura-de-campos-dos-goytacazes- 

19793706.html>. Acesso em: 07 set. 2021. 

 

 

 
Essa falta de apoio de seu pai no ano de 2016 influenciou na campanha de Caio Vianna, 

e o mesmo assume isso em entrevista ao site Folha1. De acordo com Caio Vianna a falta de 

apoio de seu pai teve alguma influência na migração de seus votos para Rafael Diniz. Ainda 

assim, sua votação foi mais expressiva que o próprio Geraldo Pudim, apoiado por Arnaldo 

Vianna. Mesmo sem apoio do pai, Caio Vianna teve uma votação expressiva, ficando em 

terceiro lugar nas eleições daquele ano. Uma hipótese é que a própria população legitimou a 

herança política de Caio Vianna, independente do apoio de seu pai. 

 

 
 

Na verdade, a recomposição de forças locais em 2016 provocou uma definição de 

votos indecisos a partir dos 15 dias que antecederam a eleição. Nós começamos aquele 

pleito com 0,3% e chegamos a liderar as intenções de votos. Um feito extraordinário. 

Chegou um determinado momento que nossa intenção de votos, na 
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verdade, estacionou e houve uma disrupção de votos indecisos em favor de Rafael, 

que acabou definindo sua eleição no primeiro turno. A opção do meu pai teve, de fato, 

alguma influência na migração desses votos. Mas o importante que estamos todos 

juntos e unidos neste momento histórico para a nossa cidade. Tenho a real dimensão 

da responsabilidade de carregar as grandes expectativas, não apenas do meu pai, mas 

de milhares de pessoas. Minha principal aliança é com o povo. [Campos dos 

Goytacazes], 22 mar. 2020. Disponível em: 

<https://opinioes.folha1.com.br/2020/03/22/a-referencia-de-caio-vianna-e-o- 

governo-arnaldo-vianna/> Acesso em: 07 set. 2021. 

 

 

 

Apesar de ter sua candidatura desaprovada pelo pai, Caio Vianna persistiu na sua 

candidatura para prefeito pela sigla do PDT. O fato de não ter seu apoio nessas eleições não 

quer dizer que não tenha aprendido algo com ele. Fato é que, sua eleição foi bem sucedida, 

apesar de não ter sido eleito. 

 

 
 

Mesmo tendo o pai contra a sua candidatura e apoiando outro candidato, o então 

deputado Geraldo Pudim (MDB), o jovem saiu-se bem. Teve mais de 33 mil votos, 

enquanto que Pudim ficou abaixo de 2 mil votos. Não teve a vitória eleitoral, mas saiu 

com uma vitória política. [Campos dos Goytacazes], 26 nov. 2020. Disponível em: 

<https://www.portalviu.com.br/opiniao/campos-rj-meu-deus-o-que-fizeram- com-o-

candidato-caio-vianna/>. Acesso em: 02 ago. 2021. 

 

 

 

Ainda que não tenha ganhado as eleições, o resultado de sua campanha foi bem vista 

pela mídia local como é exemplificado pela citação acima. Esse discurso pressupõe que se 

esperava um resultado pior, possivelmente devido ao não apoio de seu pai na candidatura. Isso 

é interessante, pois nesse discurso podemos observar o quanto o apadrinhamento político é 

importante para legitimação na disputa política em Campos, quase como um pré-requisito para 

ter força política na candidatura. O resultado nesse caso foi recebido com surpresa pela mídia, 

qualificando sua votação como uma vitória política. 

Mas apesar disso, ainda assim Caio Vianna disputou e teve um resultado em 2016 

melhor do que o resultado de Geraldo Pudim no mesmo ano. Sua votação teve 31.360 votos 

contra apenas 2.160 votos de Geraldo Pudim. É possível que esse resultado tenha contribuição 

do peso de seu sobrenome na cidade, ou de todas as experiências políticas e o exemplo do pai 

durante sua criação, ou até mesmo um pouco de cada coisa, fato é que Caio Vianna teve uma 

votação expressiva em relação à expectativa criada em volta de sua campanha. 

Por outro lado, na campanha de 2020 Caio Vianna teve apoio de seu pai, onde inclusive 

Arnaldo Vianna discursa a favor de seu filho algumas vezes, e Caio Vianna reforça 
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a história de sua família. É possível que seu pai tenha mudado de ideia para apoiá-lo devido à 

votação expressiva obtida por Caio Vianna em 2016, passando a acreditar que seu filho estaria 

preparado para disputar o cargo de prefeito. 

Em uma comparação realizada em um vídeo publicado nas redes sociais do candidato 

Caio Vianna, um painel comparativo de dois lados é apresentado, onde em um dos lados o título 

escrito é “gestão Arnaldo Vianna”, referindo-se a gestão do pai de Caio Vianna, Arnaldo 

Vianna, e do outro lado da comparação o título referente é “gestão família Garotinho”, 

referindo-se aos governos de Anthony Garotinho e Rosinha Garotinho na cidade de Campos 

dos Goytacazes. O vídeo também faz alusão que Caio Vianna estaria fazendo parte do lado da 

“gestão Arnaldo Vianna”, e que Wladimir Garotinho viria a compor o lado da “gestão família 

Garotinho”, e nesse painel comparativo são feitas comparações em relação à saúde 

infraestrutura, alimentação, educação e tecnologia. 

É interessante analisar primeiramente a naturalidade na qual esse painel é apresentado, 

fazendo alusão à herança política de cada um dos dois candidatos, e a influência direta dos 

antecessores na construção do capital político de cada um deles, refletindo diretamente na 

disputa política atual, na construção do campo político das eleições de 2020. 

Além de apresentar suas heranças políticas com certa compreensão dessa herança, tanto 

por parte do próprio candidato para com a sua herança política, mas também reconhecendo a 

herança política de seu opositor, o modo como essa mídia é colocada reforça a legitimidade da 

figura política do Caio Vianna, e também do Wladimir Garotinho. Obviamente, Caio Vianna 

busca resgatar memórias positivas do governo de seu pai, enquanto tenta resgatar memórias 

negativas em relação à gestão opositora. A mídia também está suscitando a ideia de que cada 

um dos candidatos estaria apenas seguindo um legado trazido por seus familiares, e que a forma 

de governar não iria se distinguir da forma que foram governados por cada um dos lados. Esse 

quadro comparativo reforça uma memória coletiva e uma identidade política naturalizada na 

cidade de que a política é feita por famílias, e essa identidade naturalizada legitima a força 

política desses candidatos. 
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Figura 2 - Comparação feita na campanha de Caio Vianna 

 

Fonte: Instagram (2020).17 

 
É interessante também analisar que, quando um painel comparativo como esse é 

colocado, ele está recorrendo e reforçando uma memória coletiva em relação a essas gestões 

passadas, seja de modo positivo ou negativo, esse tipo de abordagem remete a lembrança de um 

passado na memória coletiva, buscando mostrar que a história se repetirá, de acordo com qual 

candidato seja escolhido. 

Em alguns momentos ressaltei as ideias de Bourdieu no que diz respeito à manutenção 

das regras do jogo a ser jogado, do campo, nesse caso em específico do campo político. Ainda 

que em disputa pelo jogo, quem disputa o jogo não quer destruir o jogo, pois caso destruíssem, 

não haveria o que jogar, por isso por mais que haja a disputa política, a disputa eleitoral em si 

é legitimada por quem a disputa. Essa análise relacionada à proteção e manutenção do jogo, 

ainda que em disputa, fica muito bem evidenciada nessa fala de Rosinha Garotinho direcionada 

a Caio Vianna: 

 

 
 

“Você mesmo teve a oportunidade de reconhecer que era tudo perseguição nas suas 

idas no apartamento no Rio onde moramos. Porque você não fala que foi o Garotinho 

que conversou e te aconselhou para que reconsiderasse o seu pai? Porque você não 

conta que reconhece o Garotinho como um grande líder político, por que cansei de 

ouvir isso dentro da minha casa.” [Campos dos Goytacazes], 20 nov. 2020. Disponível 

em: <https://www.tribunanf.com.br/rosinha-para-caio-voce-nem-mora- 

 

 
17 

Disponível em: <https://www.instagram.com/p/CIG-O15pv0Y/>. Acesso em: 10 set. 2021. 
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aqui-alias-nem-sabemos-como-vive-e-se-sustenta-voce-trabalha-onde-mesmo/>. 

Acesso em: 02 ago. 2021. 

 

 

 
Essa fala revela um fato curioso, pois não é de amplo conhecimento popular que Caio 

Vianna frequentava a casa de Anthony e Rosinha Garotinho, e nesta publicação não só fica 

evidenciado que Caio Vianna frequentava como supostamente aderiu a conselhos dados por 

Anthony Garotinho para que reconsiderasse sua relação com seu pai. Por serem rivais políticos, 

não imaginamos que haja esses laços de amizade, onde se frequenta a casa do adversário 

político, e até mesmo ouve conselhos de um rival político da sua família. 

Dentre os três tipos de herança analisados, Caio Vianna se diferencia por ter contrariado 

seu pai e se candidatado mesmo contrariado, e ainda assim obteve uma votação expressiva sem 

esse apoio. É possível que o sobrenome tenha mais força política do que a aprovação ou não de 

seu pai. Na segunda eleição seu pai o apoia, mas Caio Vianna já era reconhecido pela população 

como um dos principais candidatos a prefeito, a forte adesão nas urnas que resultou na segunda 

colocação confirma isso. 

 

4. CONCLUSÃO 

 
 

Nesse trabalho de pesquisa busquei analisar a construção do capital político e analisar 

as heranças políticas de alguns políticos de grande influência na cidade de Campos dos 

Goytacazes. Para isso fui atrás de seus laços políticos no estado, buscando entender como se 

configura o campo político da cidade na atualidade ou na história recente do município. Dessa 

forma, avancei para a análise das heranças políticas propriamente ditas, a partir das teorias 

utilizadas como instrumento teórico. 

No decorrer da descrição do campo político desses políticos podemos analisar que existe 

uma herança familiar no seu habitus político, no “fazer política”, mas por outro lado essa 

política vem ganhando novos significados, até mesmo durante as mesmas gerações, de acordo 

com as demandas da população e no discurso em que cada ator político busca trazer em cada 

eleição. 

De acordo com Bourdieu (1989), os detentores do jogo querem manter o jogo como 

está, ainda que em disputa entre si, há um consenso de que ninguém quer destruir esse jogo,  se 

não ninguém joga. Dito isso, um padrão se estabelece durante todos esses anos na cidade  de 

Campos. Fato é que, se não é um familiar que o sucederá, esses antigos políticos de grande 
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influência na cidade sempre irão indicar alguém próximo, ainda que não seja um familiar, como 

"seu candidato a prefeito", de tal forma que apadrinha este político. Ainda que, não 

necessariamente seja um familiar, é preferível que o seja, e assim de tempos em tempos temos 

o mesmo sobrenome, na face de um novo político, com o capital político de seu familiar que ali 

já esteve, ressurge na política de Campos. 

Dentre as três heranças políticas analisadas, cada uma detêm a sua peculiaridade, e a 

forma com que o capital político é transferido se diferencia em cada família. Rafael Diniz optou 

por não exaltar suas heranças políticas e omitiu essa informação na campanha das eleições de 

2016, pois iria em sentido contrário ao seu discurso de ser a nova política na cidade, desprendida 

de velhas práticas. Apesar disso, em seu discurso de posse exalta seus familiares políticos. Em 

2020 apesar de não ser mais uma nova política, por ter sido o último prefeito (2016), também 

não busca exaltar essa herança. 

A herança política de Wladimir Garotinho tem outra composição, de forma mais 

tradicional, utilizando do capital político de seu pai e sua mãe para a construção do próprio. 

Além de usar o “Garotinho” no nome, o que já demonstra esse capital sendo incorporado, 

Wladimir Garotinho saiu em carreatas ao lado de sua mãe, frequentemente usando a cor rosa, 

para utilizar também desse capital político. 

A herança política de Caio Vianna talvez seja a menos tradicional, pois nas eleições de 

2016 seu pai não o apoiou, apoiando outro candidato para o cargo de prefeito. Apesar disso, 

Caio Vianna persiste em sua campanha e obtém um resultado mais expressivo do que o 

candidato apoiado pelo seu pai. Uma hipótese é que não seja necessária a aprovação de seu pai 

para que Caio Vianna utilize do capital político familiar a seu favor, e que a população o 

legitima como herdeiro político, independente da aprovação de seu pai. Na campanha de 2020 

Arnaldo Vianna decide apoiá-lo, provavelmente devido ao resultado expressivo nas eleições de 

2016. 
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