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Prezada Senhora:

Encaminhamos-lhe cópia de discurso proferido pelo Deputado
Anderson Adauto - Presidente da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, por ocasião do Congresso - Mulheres na
Política, era 10/9/99.	 -

Senhoras e senhores,
o

Há apenas setenta anos, as mulheres
mineiras obtinham o direito de ir às urnas. O voto
feminino, em que o eleitorado de Belo Horizonte
foi pioneiro, constituiu o grande passo no
processo de democratização do sufrágio, iniciado
com a ampliação do alistamento masculino, no
entardecer da monarquia, com a reforma Saraiva.
Como todos os direitos, também esse foi
conquistado, a duras penas, pelas mulheres. As que
ousavam reivindicar a participação na política, as
"sufragistas", eram vistas desdenhosamente, e, não
poucas vezes, tiveram que enfrentar a repressão
policial. É significativo que as mais bravas
defensoras do direito de voto eram, da mesma
forma, as mais bravas defensoras do direito dos
fracos. Quase sempre - e até os nossos dias - as
mulheres que se dedicam à vida pública se
encontram na vanguarda dos que buscam a utopia da
igualdade, da fraternidade e da liberdade.

É de se registrar que o processo de
integração institucional da mulher no processo
político apenas se inicia. As forças retrógradas
sempre do sentimento feminino de
proteção à família, a fim de instrumentá-lo nos
movimentos reacionários, como ocorreu no golpe
militar de 1964, com as famosas "marchas" que
deram sustentação ao processo liberticida.

Ao lutar e conquistar o seu direito de
participação política, as mulheres conseguem
libertar-se da sujeição à vontade masculina e
obtêm a. sua consciência cívica, elevando o seu
sentimento de estar no mundo.

A presença das mulheres na política,
no entanto, não é nova. Vamos encontrá-la em toda
a história do Ocidente. Elas, muitas vezes,



exerciam a sua influência de forma discreta,
atuando junto aos maridos que detinham o poder, e
de tal maneira jungiram o seu nome ao de seus
companheiros, que a História não lhes pôde negar o
reconhecimento. Foi assim com a poderosa
influência de Aspásia na conduta política de
Péricles, o ateniense; com a coragem e a sabedoria
de Teodora, a imperatriz de Bisâncio, esposa de
Justiniano. E houve também as que tomaram armas,
como Joana d'Arc assumindo a defesa da França,
contra a capitulação da nobreza, ou Anita
Garibaldi, a heroina do Brasil e da Itália - e,
mais recentemente, com Rosa de Luxemburgo e das
jovens brasileiras que lutaram, foram torturadas,
banidas e as que morreram pela liberdade em nosso
País.

Saúdo as mulheres mineiras que fazem
política, reunidas hoje nesta Casa. Saúdo-as com o
entusiasmo com que, presidente da Assembléia
Nacional Constituinte, o grande homem Ulysses
Guimarães saudou as representantes do povo eleitas
no primeiro pleito depois da redemocratização do
País. A partir de então temos uma presença cada
vez maior de mulheres nas casas legislativas e nos
gabinetes executivos. Essa presença dará à vida
pública o toque de suave emoção que lhe falta, mas
- e isso é da mesma importância - a força da razão
feminina, que, a cada dia mais se afirma na vida
moderna.

encontro e
contribuirá

• ••• feminina na
vida pública

Congratulo-me com as organizadoras do
estou certo de que a discussão
para o aumento da representação
política' e.... para o aprimoramento da
e a grandeza do País.
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