
      Rio de Janeiro: 
      cultura, política e confl ito



O Riso e o Risível
Verena Alberti

Antropologia Cultural
Franz Boas

O Espírito Militar
Evolucionismo Cultural
Os Militares e a República
Celso Castro

Da Vida Nervosa
Luiz Fernando Duarte

Bruxaria, Oráculos e Magia entre os 
Azande
E.E. Evans-Pritchard

Garotas de Programa
Maria Dulce Gaspar

Nova Luz sobre a Antropologia
Observando o Islã
Clifford Geertz

O Cotidiano da Política
Karina Kuschnir

Cultura: um Conceito Antropológico
Roque de Barros Laraia

Autoridade & Afeto
Myriam Lins de Barros

Guerra de Orixá
Yvonne Maggie

A Teoria Vivida
Mariza Peirano

Cultura e Razão Prática
Ilhas de História
História e Cultura
Marshall Sahlins

Os Mandarins Milagrosos
Elizabeth Travassos

Antropologia Urbana
Desvio e Divergência
Individualismo e Cultura
Projeto e Metamorfose
Rio de Janeiro: cultura, política e 
confl ito
Subjetividade e Sociedade
A Utopia Urbana
Gilberto Velho

Pesquisas Urbanas
Gilberto Velho e Karina Kuschnir

O Mundo Funk Carioca
O Mistério do Samba
Hermano Vianna

Bezerra da Silva: Produto do Morro
Letícia Vianna

O Mundo da Astrologia
Luís Rodolfo Vilhena

Sociedade de Esquina
William Foote Whyte

Coleção
ANTROPOLOGIA SOCIAL
diretor: Gilberto Velho



GILBERTO VELHO (ORG.)

Rio de Janeiro: 
cultura, política e confl ito

Rio de Janeiro



Copyright da organização © 2008, Gilberto Velho

Copyright desta edição © 2008:
Jorge Zahar Editor Ltda.
rua México 31 sobreloja

20031-144   Rio de Janeiro, RJ
tel.: (21) 2108-0808 / fax: (21) 2108-0800

e-mail: jze@zahar.com.br
site: www.zahar.com.br

Todos os direitos reservados.
A reprodução não-autorizada desta publicação, no todo

ou em parte, constitui violação de direitos autorais. (Lei 9.610/98)

Capa: Miriam Lerner
Imagem da capa: Engesat (© GEOEYE 2007, Processamento ENGESAT)

CIP-Brasil. Catalogação-na-fonte
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ.

R452     Rio de Janeiro: cultura, política e confl ito / Gilberto Velho (org.). � Rio de 

 Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2007. 
(Antropologia Social)

     Inclui bibliografia

     ISBN 978-85-378-0033-1

   1. Antropologia urbana – Rio de Janeiro (RJ). 2. Rio de Janeiro, Região 

 Metropolitana do (RJ) – Condições sociais. 3. Rio de Janeiro (RJ) – História. 

 4. Rio de Janeiro (RJ) – Cultura. I. Velho, Gilberto. 

 

          CDD: 307.760981531

07-2932 CDU: 316.7(815.3)



Sumário

Apresentação, Gilberto Velho   7

1. Metrópole, cultura e confl ito   9

 Gilberto Velho 

2. Os jovens entre o morro e a rua: 
 refl exões a partir do baile funk   30

 Fernanda Delvalhas Piccolo

3. Sobre palanques e palcos: 
 showmícios e política na Baixada Fluminense   59

 Alessandra Siqueira Barreto

4. Vertigem em Nilópolis: 
 a antropóloga e o espelho   83

 Sandra Regina Soares da Costa

5. A dona da voz e a voz da dona: 
 a trajetória de Dona Ivone Lara   108

 Mila Burns

6. Buraco da Lacraia: 
 interação entre raça, classe e gênero   128

 María Elvira Díaz Benítez

7. Mundo heavy metal no Rio de Janeiro   156

 Pedro Alvim Leite Lopes

8. Camelôs cariocas   191

 Patrícia Delgado Mafra

Referências bibliográfi cas   209     
Colaboradores   227



7

Apresentação

Este livro reúne textos que falam da vida na metrópole. Referem-
se a pesquisas realizadas no Rio de Janeiro, embora todos lidem 
com a problemática mais geral de antropologia urbana e de socie-
dades complexas. Analisam fenômenos diversifi cados tais como 
política, favela, carreiras, música, globalização, bairros, áreas da 
cidade e violência. Investigam a problemática das opções, alterna-
tivas profi ssionais e existenciais dentro de um campo de possibili-
dades histórica, sociológica e culturalmente delineado.

Sem dúvida, o Rio de Janeiro apresenta singularidade, em 
função de sua história e características socioculturais específi cas. 
Os textos aqui reunidos focalizam importantes fenômenos que 
ilustram tanto a riqueza como os problemas e impasses da expe-
riência de seus habitantes.

Lidam, sobretudo, com a questão das diferenças e dos dife-
rentes, o foco fundador e defi nidor da antropologia. No contexto 
metropolitano, com suas interações, negociações e confl itos, os 
autores fazem trabalho de campo, observação participante, sem-
pre atentos em procurar escapar de preconceitos e estereótipos. 
Esta, como sabemos, não é tarefa fácil e constitui-se em caminho 
cheio de armadilhas, de que nenhum antropólogo está protegido.

O estranhamento do familiar é uma atitude intelectual neces-
sária, principalmente para quem estuda sua própria sociedade. É 
tarefa complexa, mas representa uma tentativa de superar criti-
camente as névoas culturais e ideológicas que, inevitavelmente, 
toldam a nossa visão como seres sociais que somos.

A realização das pesquisas que deram origem a esse livro 
contou com o apoio da Finep, da Faperj, do CNPq e da Capes.

Agradeço também a inestimável ajuda de Marisa Mello e Ro-
berta Ceva na sua preparação fi nal.

GILBERTO VELHO
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este artigo, pretendo apresentar algumas considerações 
a respeito da política na Baixada Fluminense enfocando 
eventos centralizados pelos palanques do candidato pe-

tista à prefeitura de Nova Iguaçu em 2004, Lindberg Farias, 
como possibilidade para refl etirmos sobre sistemas de visibi-
lidade política e eleição.

A Baixada e a política

A Baixada Fluminense é uma área que compreende os se-
guintes municípios: Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapi-
mirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Mangaratiba, Nilópolis, Nova 
Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e Seropé-
dica; contando com uma população de mais de 3 milhões de 
pessoas, sendo 2 milhões eleitores, constitui-se no segundo 
maior colégio eleitoral do estado (IBGE, Censo 2000). A re-
gião vem passando por um processo de reconstrução de sua 
imagem – tradicionalmente ligada à pobreza, violência, falta 
de infra-estrutura, a crimes políticos etc. –, ganhando um es-
paço nas mídias nas seções de atividades culturais, mobili-
zação política etc.1 Segundo as estimativas de 2004 do IBGE, 

Sobre palanques e palcos: showmícios 
e política na Baixada Fluminense

Alessandra Siqueira Barreto

N
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as duas cidades política e economicamente mais importantes da 
região são Duque de Caxias (com 830.679 habitantes) e Nova 
Iguaçu, que conta com a terceira maior população do Estado do 
Rio de Janeiro (817.117 habitantes). 

O ano de 2004 trouxe uma visibilidade política em um ní-
vel inédito para a Baixada, pois a cobertura da imprensa nacio-
nalizou as campanhas políticas locais, transformando algumas 
cidades – principalmente Nova Iguaçu, mas também Duque de 
Caxias – em palcos da guerra política entre o casal Garotinho (a 
então governadora do Rio de Janeiro, Rosinha Garotinho, e seu 
marido Anthony Garotinho,2 ambos do PMDB) e o governo fe-
deral (o presidente Lula e o PT). 

As redes políticas que atuam na Baixada polarizaram o “cam-
po político” de Nova Iguaçu, fundamentalmente, em torno de 
dois principais candidatos: Mário Marques,3 do PMDB, através 
da coligação Crescer Sempre com Deus e o Povo, composta por 
16 partidos (PP, PDT, PMDB, PSL, PTN, PSC, PL, PPS, PSDC, 
PRTB, PHS, PMN, PV, PRP, Prona e PT do B); e o paraibano Lin-
dberg Farias,4 nome escolhido pelo PT para disputar a eleição na 
cidade pela coligação Hora da Mudança (PT, PFL, PSDB, PSB e 
PC do B).3

Um dos personagens de maior destaque foi Lindberg Farias.4 
Cercado de acusações de ser “pára-quedas” e “forasteiro”, sua can-
didatura sofreu fortes resistências, tanto de políticos de partidos 
adversários quanto de militantes do PT de Nova Iguaçu.5 A sua 
campanha caracterizou-se por duas fases. A primeira, do desco-
nhecimento (período que compreende desde a sua “mudança” 
para a cidade em 2003 até agosto de 2004), já que a população 
iguaçuana não o conhecia e Lindberg não havia consolidado 
alianças importantes para a disputa e ainda buscava estabelecer 
laços de pertencimento ao local e de vizinhança.6 Já a segunda 
fase foi marcada pela introdução do horário gratuito de propa-
ganda eleitoral e pelos showmícios, transformando-o em um “fe-
nômeno” de popularidade, que mal podia sair às ruas e caminhar 
sozinho. 
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Além das propagandas e peças publicitárias, as campanhas 
contaram com inúmeras outras situações nas quais a relação en-
tre candidato e eleitor foi testada. A rua, em suas múltiplas pos-
sibilidades, foi o lugar por excelência deste “teste”, e o comício, o 
evento ideal para sua verifi cação. Nesse sentido, outro momento 
de destaque na segunda fase das campanhas na Baixada, especial-
mente a do PT em Nova Iguaçu, diz respeito à relação eleitor-po-
lítico a partir dos eventos centralizados nos palanques. 

Preparando a festa

Os comícios são objeto de diversos trabalhos acadêmicos, reve-
lando-se eventos capitais não somente para a apreensão da re-
lação político/eleitor, de formas de sociabilidade política, mas 
também por confi gurarem “ao mesmo tempo, os motores e os 
relógios (marcadores) desse ‘tempo da política’”, segundo (Pal-
meira e Heredia.7 Constituem espetáculos à parte, compondo 
uma espécie de aura – juntamente com os artistas e convidados 
ilustres – para a “atuação” e “apresentação” do candidato, como 
expressa Goffman.8

Naquele pleito de 2004, todas as campanhas utilizaram-se 
dos comícios como estratégia de marketing. A de Lindberg Farias, 
por sua vez, ao privilegiar a realização de showmícios, evidenciou 
algo mais: o direcionamento do conjunto de suas ações para a 
“festa política”.9

Na primeira fase da corrida eleitoral, as atenções dirigiram-
se para o conhecimento das demandas locais e a preparação para 
a construção do discurso midiático, propagado por intermédio 
do horário eleitoral, além do mapeamento da cidade visando de-
fi nir em que lugares seria mais importante atuar e de que forma.10 
Na segunda fase, após a introdução do horário eleitoral, foi alte-
rada a dinâmica interna de cada campanha, e redefi nido o campo 
político a partir da interferência da mídia eletrônica. 
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A confecção de um mapa das cidades11 – orientando, em um 
primeiro momento, a que bairros dirigir-se, com que freqüência, 
de que forma e com quem – foi alterada, agora sob o ângulo da 
“preparação da festa”. Com esta expressão, refi ro-me às ações e 
meios disponíveis para “recortar” as cidades a partir dos pontos/
lugares considerados ideais para a “festa política”. Não somente 
a extensão da área estava em questão, mas também a sua centra-
lidade e poder de atração, ou seja, a possibilidade de concentrar 
com maior facilidade os eleitores, com transporte acessível, além 
de infra-estrutura para a montagem de palcos e camarins e para 
as fi lmagens de cenas que pudessem ser utilizadas nos programas 
televisionados. Desse modo, a região central de Nova Iguaçu era 
geralmente escolhida por disponibilizar todos esses recursos – 
além de simbolizar a própria “vida da cidade” –, sendo, portanto, 
o alvo principal das disputas e canalizando também os confl itos e 
as trocas de acusações durante o tempo das festas. 

No contexto específi co dessas eleições municipais, seria até 
mesmo inadequado utilizarmos a expressão comícios para defi nir 
os eventos realizados. “Showmício”, de fato, parece ser um termo 
mais adequado. Sua organização poderia ser descrita como a de 
uma “festa política”, preparada em cada mínimo detalhe: desde a 
seleção dos cantores até as exigências do tipo de público. Há os de 
tipo gospel, os evangélicos, os católicos, os de pagode, os sertane-
jos e os que congregam estilos variados de música. Sua divulgação 
é feita com muitos dias de antecedência e costumam contar com a 
presença de “estrelas” do mundo da política. Geralmente, o show-
mício tem início com uma atração musical, mas não a banda ou 
grupo considerado “atração principal”; esta é reservada ao mo-
mento posterior ao discurso dos candidatos (a prefeito e a verea-
dor) e das personalidades políticas convidadas, garantindo assim 
que o público permaneça no local até o fi nal da “festa”. 

A classifi cação nativa já operava com esta nova referência. 
No universo estudado, os políticos e eleitores praticamente já não 
usavam o termo comício. “Showmício” tornou-se um lugar-co-
mum no vocabulário político, fundamentalmente no “tempo da 
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política”, conforme defi nição de Palmeira e Heredia.12 Se, ante-
riormente, as grandes produções destinavam-se quase que exclu-
sivamente às eleições majoritárias estaduais e nacionais, no plei-
to de 2004 os grandes shows tornaram-se critério de distinção e 
prestígio, sendo disputados pelos candidatos e partidos, reinven-
tando a lógica da organização das “festas políticas”.

Na Baixada, a campanha de Lindberg contou com um ver-
dadeiro arsenal de shows, fi nanciado pelo PT nacional e com-
partilhado pelos demais candidatos do partido (e aliados) às 
principais prefeituras de todo o país. A escolha das cidades a se-
rem benefi ciadas com essas megaproduções era feita a partir do 
estabelecimento de prioridades, ou seja, privilegiavam-se locali-
dades com potencial de desenvolvimento e campanhas em fase 
de consolidação. Dessa forma, o Grupo de Trabalho Eleitoral “se 
articula com os dirigentes nos estados e ... desde o momento em 
que defi nimos para onde determinado showmício vai, já há uma 
decisão política”, como afi rmou Francisco Campos, secretário de 
mobilização nacional do Partido dos Trabalhadores.13

No caso específi co do PT, artistas como Zezé di Camargo e 
Luciano (que chegaram a cobrar até R$ 100.000,00 por show), 
Leonardo, Rio Negro e Solimões e KLB, além de bandas de forró e 
cantores evangélicos se apresentavam (alguns pela primeira vez) 
a céu aberto, na cidade de Nova Iguaçu, para um público que 
chegou a mais de 100 mil espectadores, segundo noticiaram os 
jornais. 

De acordo com Francisco Campos, em sua análise sobre o 
“fazer política” e sua relação com a condução das campanhas:

Hoje, nas campanhas, temos de ser criativos. Não basta o PT fa-
zer uma campanha só ideológica. Temos de levar a proposta do 
partido para as grandes massas. Portanto, não podemos reduzir 
o comício apenas às propostas petistas. O povo precisa partici-
par das campanhas e não é atraído somente pelo conteúdo ideo-
lógico. Os 80 showmícios que foram realizados desde o dia 22 
de agosto trouxeram o elemento político em combinação com o 
cultural …
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O objetivo … é alcançar os eleitores no sentido de massifi car 
as campanhas petistas e dos aliados. A idéia central é fazer com 
que esses shows mobilizem camadas do eleitorado que nós não 
conseguimos mobilizar apenas com o comício político: as camadas 
populares que têm uma identifi cação com o PT… . Um ato do PT 
que consegue mobilizar 70 mil pessoas numa cidade deixa os ad-
versários sem dormir.14

 
Ainda segundo este mesmo secretário, desejava-se arregi-

mentar um número cada vez maior de pessoas para esses eventos, 
com o intuito de que, no ambiente “familiar” da festa e desca-
racterizados de seu aspecto e discurso ideológicos, o candidato e 
sua equipe pudessem criar outras vinculações, pertencimentos e/ou 
formas de aproximação com a (heterogênea) população presente.

Em Nova Iguaçu, a “festa política” teve início com a mon-
tagem de um enorme palco com estrutura de ferro no fi nal do 
canteiro central da Via Light.15 O conjunto e a disposição das lu-
zes, holofotes e caixas de som, assim como o fundo negro do ce-
nário, conformaram o ambiente do grande espetáculo que seria 
realizado. Carros de som anunciando o showmício percorreram a 
cidade, divulgando o evento com bastante antecedência e, no dia 
da festa, não paravam de circular. Apesar da realização de outros 
shows em bairros mais afastados do centro, nenhum deles tinha 
a magnitude deste último. Na periferia, o estilo da apresentação 
seguia uma lógica mais “tradicional” da política e dos comícios, 
incluindo atrações locais ou bandas de menor sucesso como, por 
exemplo, alguns conjuntos de pagode já relativamente no ostra-
cismo, exceção aos bairros e distritos mais populosos. 

Os grandes shows eram antecedidos por um trabalho exaus-
tivo de organização nos comitês, responsáveis também pela coor-
denação da distribuição de bandeiras, camisas e faixas, feita pelos 
cabos eleitorais. Esses eventos eram geralmente gravados para se-
rem posteriormente utilizados como material para a propaganda 
televisionada. A presença da imprensa era outro fator que gerava 
grande expectativa, uma vez que uma cobertura favorável pode-
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ria garantir ao candidato a visibilidade (mais do que) necessária 
em época de campanha política. 

Ainda segundo Francisco Campos, o PT demonstrou uma 
preocupação especial com os showmícios, “diferente em relação 
a partidos tradicionais”, por conceber o espetáculo “como fator 
de mobilização das campanhas”. Nesse sentido, o secretário en-
fatizou a laboriosa preparação dos eventos, muitas vezes coorde-
nados e defi nidos em conjunto pelo Grupo de Trabalho Eleitoral, 
com o envolvimento dos comitês e da militância, antecedendo a 
sua mobilização pública. “São, portanto, atos políticos animados 
por shows, não apenas shows que fi guram num ato político. É 
a cultura junto com a política para ajudar a mobilizar as cam-
panhas petistas.” Tal afi rmação, presente no discurso ofi cial do 
partido (disponível e tornada pública em seu site, refl ete a per-
cepção de que a “festa” viria a reboque da política – e que estaria 
demonstrada, em certa medida, por meio do próprio engajamen-
to dos atores/cantores nos eventos.16 

Pretendo mostrar que o showmício irá reinventar a apresen-
tação política no ritual da festa e na transfi guração do político 
em “estrela”, o que não pressupõe necessariamente a hierarqui-
zação entre as esferas (no caso política e artística; ou política e 
emotiva), mas uma relação de composição e simbiose. Sendo 
assim, optei por fazer uma pequena etnografi a de um showmí-
cio em particular: aquele considerado fundamental para a revi-
ravolta do candidato petista nas pesquisas de intenção de voto. 
Desse modo, os eventos realizados pelos demais candidatos não 
serão aqui tratados, já que seguem o padrão mais tradicional da 
política,17 não operando a transformação obtida pelo primeiro. 
Da mesma forma, maior ênfase será dada à campanha em Nova 
Iguaçu, onde pude acompanhar mais de perto o desenrolar da 
movimentação eleitoral. Em Duque de Caxias, Magé e outras ci-
dades da Baixada, participei de alguns eventos, mas a observação 
deu-se fundamentalmente à distância, por intermédio dos meios 
de comunicação. 
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