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APRESENTAÇÃO

Embora saibamos que vivemos uma democracia, frequentemente nos 

deparamos com dificuldades que nos fazem questionar a real dimensão desse 

sistema. Percebemos que costumes e valores antigos ainda impedem que a 

democracia seja plena. A sub-representação feminina nas casas legislativas, por 

exemplo, nos remete ao tempo em que a mulher era vista como um ser incapaz e, 

portanto, estava submetida à autoridade e à vontade de um homem.

 Por outro lado, embora discreta em termos numéricos, a participação das 

mulheres no Parlamento merece destaque. A sensibilidade e o olhar feminino sobre 

problemas e necessidades da sociedade nos permitem elaborar leis melhores do 

que aquelas que um Parlamento exclusivamente masculino poderia fazer.

 Num contexto pouco favorável à atuação de mulheres, somente aquelas 

dotadas de uma inata vocação para a luta em prol da sociedade encontram forças 

para enfrentar todos os obstáculos e vencer. Por isso, achamos justa a homenagem 

a essas mulheres que muito bem representam, ou representaram, Minas Gerais. Este 

livro pretende divulgar o trabalho realizado por elas e conhecer suas impressões 

sobre esse universo majoritariamente masculino: a política. Maior será nossa 

satisfação se o exemplo dessas mulheres servir de inspiração para outras tantas 

mineiras, conscientizá-las de sua capacidade e despertá-las para a atuação política, 

pois a consolidação da democracia depende disso.

Deputado Alberto Pinto Coelho

Presidente
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INTRODUÇÃO

 É sabido que, no Brasil, apesar de todos os avanços, a discriminação 

sustenta e perpetua desigualdades entre homens e mulheres, e que essas 

desigualdades se baseiam em uma estratificação na qual as mulheres encontram 

maiores empecilhos para ocupar posições superiores. Esse processo de exclusão 

e de acesso desigual às oportunidades se manifesta em vários aspectos. Um 

é a discriminação salarial, com acentuada diferença de renda entre homens 

e mulheres; outros são sua menor escolaridade e a participação majoritária 

das mulheres em empregos de baixa renda. A mobilidade social também é 

desfavorável às mulheres, já que elas foram inseridas em posições menos 

privilegiadas do que as dos homens, devido à desigualdade de oportunidades 

objetivas na estrutura de emprego, causada pela segregação por gênero.1

 No tocante à esfera política, mesmo com a instituição pelo 

Congresso Nacional, em 1996, do sistema de reserva de cotas partidárias 

para o segmento, é notória a reduzida representação feminina. Afinal, as 

mulheres constituem mais da metade da população brasileira, mas estão sub-

representadas nos espaços de poder: elas ocupam 13,5% do total de vagas no 

Senado e 8,7% das cadeiras da Câmara. A Deputada Federal e coordenadora 

da Bancada Feminina na Câmara dos Deputados, Alice Portugal, chama a 

atenção para o problema da escassa representação feminina quando afirma: 

“o ranking sobre a participação das mulheres nos Parlamentos em 192 
países do mundo situa o Brasil em 146º lugar, atrás da média dos países 
árabes, sabidamente restritivos em relação à participação das mulheres 
em instâncias de poder.”2   

 Essa sub-representação gera uma grave distorção, pois “quem não 

está representado não tem como reivindicar”3 , ou seja, os temas que interessam  

1 SCALON, Maria Celi. Mobilidade social no Brasil: padrões e tendências. Rio de Janeiro, Revan, 
1999.
2 PORTUGAL, Alice. Mulheres no Parlamento. In: Site Oficial da Câmara dos Deputados (www.
camara.gov.br).
3 BARRETO, Leonardo. In: ANDRADE, Claudia. “Sub-representação feminina torna política 
´míope` para análise de propostas, diz cientista político”. UOL Notícias. 8 de março de 2009.



10

MULHERES NA POLÍTICA:  AS REPRESENTANTES DE MINAS NO PODER LEGISLATIVO

diretamente às mulheres são deixados de lado. Segundo a Subsecretária de 

Articulação Institucional da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Sônia 

Malheiros,

“a presença de mais mulheres nos espaços de poder faz com que esses 
temas sejam enfrentados de uma maneira mais efetiva. Muda a política, 
muda a história da sociedade brasileira, porque as questões terão um 
outro olhar, de forma mais equilibrada”.  4

 No que diz respeito ao Poder Legislativo de Minas Gerais, não é de admirar 

que, ao longo dos seus 170 anos de existência, apenas 22 mulheres tenham 

chegado a conquistar suas vagas. Para a atual bancada feminina foram eleitas 

oito Deputadas5 , em um universo de 77 parlamentares, porcentagem inferior à 

média nacional de Deputadas Estaduais ou Distritais, que é de 11,6%. A primeira 

legislatura da ALMG da qual uma mulher participou foi a 5ª, iniciada em 1963, para 

a qual se elegeram Marta Nair Monteiro e Maria Pena.

 No Congresso Nacional, Minas elegeu até hoje apenas uma Senadora e 

sete Deputadas Federais. Júnia Marise foi a única Senadora mineira, eleita para a 

Legislatura iniciada em 1991, e a primeira Deputada Federal mineira, eleita para a 

46º Legislatura, que começou em 1979.

 Ainda nos dias de hoje a eleição de uma mulher significa uma vitória 

contra a desigualdade de gênero. A inclusão das mulheres em um espaço de poder 

predominantemente masculino deve ser festejada, ao mesmo tempo em que 

se busca ampliá-la. Daí a iniciativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais de 

lançar esta publicação em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, no ano 

em que se encerra mais uma legislatura.

 Três especialistas foram convidadas a escrever os artigos que compõem 

o livro. Carmen Rocha, Presidente do Conselho Estadual da Mulher, é autora do 

texto intitulado “Participação da mulher nos espaços de poder – um processo 

em construção”; Marlise Matos, Professora Adjunta e Chefe do Departamento 

de Ciência Política da UFMG redigiu “Mulheres em busca de cidadania política: 

paradoxos da incompletude ou breve reflexões sobre a ausência de mulheres dos 

espaços formais da política”; e Virgília Rosa6 , Coordenadora Especial de Políticas 

para as Mulheres do Estado de Minas Gerais, até fevereiro de 2010, colaborou com 

o artigo intitulado  “Gênero: Uma questão de política pública?”

4 MALHEIROS, Sônia. In: ANDRADE, Claudia. “Sub-representação feminina torna política 
´míope` para análise de propostas, diz cientista político”. UOL Notícias. 8 de março de 2009.
5 Atualmente são seis as Deputadas com mandato, já que a Deputada Elisa Costa renunciou 
para assumir o cargo de Prefeita de Governador Valadares e a Deputada  Maria Lúcia Mendonça teve seu 
mandato cassado.
6 Coordenadora Especial de Políticas para as Mulheres do Estado de Minas Gerais até janeiro 

de 2010. 
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 Seguem-se os perfis biográficos de cada uma das parlamentares, 

enriquecidos com depoimentos pessoais, prestados exclusivamente para este livro. 

Afora as que já faleceram, algumas encerraram a carreira política e muitas estão 

exercendo outros cargos na esfera pública. Somente de duas delas, por não terem 

sido localizadas, ou por conflitos de agenda, não foram tomados os depoimentos 

pela equipe do Núcleo de Memória Política, da Gerência de Projetos Institucionais, 

incumbida de desenvolver a publicação.

 Os depoimentos que compõem a obra seguem a metodologia da 

história oral, que se distingue pela valorização da versão do depoente. Trata-se 

de documentar uma interpretação do passado, de recuperar o vivido conforme 

concebido por quem viveu, sem a pretensão de restaurar o passado “como 

efetivamente ocorreu”. Tendo em vista esse objetivo, as depoentes foram 

submetidas a um roteiro comum que as questionava sobre suas impressões acerca 

da atuação da mulher no Poder Legislativo.7 

 Em seus depoimentos, as personagens revelam como se deu seu ingresso 

no universo político; quais foram os principais obstáculos que enfrentaram 

para chegar ao Parlamento e nele atuar; o que consideram ser até o presente 

momento seu maior legado político e suas contribuições mais expressivas para 

a causa feminina. Também expressam sua opinião sobre questões que estão na 

ordem do dia, como o sistema de cotas que estabelece reserva mínima de 30% de 

candidaturas para mulheres. 

 Logo nos primeiros depoimentos percebemos que alguns temas 

frequentemente vinham à tona, trazidos pelas próprias depoentes, e tratamos de 

incorporá-los ao roteiro para os depoimentos subsequentes. Assim, as personagens 

foram convidadas a manifestar seu ponto de vista acerca das dificuldades 

relacionadas ao financiamento de campanhas eleitorais para as candidatas, e sobre 

uma percepção ainda recorrente de que mulher não vota em mulher. 

 As convergências e divergências entre as percepções das parlamentares 

sobre as questões propostas poderão ser percebidas através da leitura dos 

depoimentos e se explicam pelo fato de que cada depoente tem uma história de 

vida, uma trajetória política e uma orientação ideológica própria. 

A Equipe Técnica

7 ALBERTI, Verena. Manual de história oral. Rio de Janeiro: FGV, 2004.
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PARTICIPAÇÃO DA MULHER NOS ESPAÇOS DE PODER: 
UM PROCESSO EM CONSTRUÇÃO

Carmen Rocha1

 

 A igualdade de direitos e de oportunidades entre as pessoas tem se 

constituído em missão norteadora de organismos e instituições que pautam as 

suas ações pelo ideal de construção de uma sociedade democrática e cidadã.

 Este é o caso do Conselho Estadual da Mulher de Minas Gerais que, ao 

longo de seus 26 anos de existência, tem protagonizado ações consentâneas com 

diferentes contextos históricos, rumo à construção de direitos e garantias, que 

ainda estão longe de serem exercidos em sua plenitude.

 Embora esses direitos e garantias estejam presentes nos instrumentos 

resultantes de acordos internacionais dos quais o País é signatário, e 

constitucionalmente assegurados a todas as pessoas, configurando-se na igualdade 

formal, as desigualdades persistem, pois os mesmos ainda encontram muitos 

obstáculos para se efetivarem e se concretizarem na prática, como igualdade real. 

Isso porque a conquista de direitos decorre não só de sua presença nos diplomas 

legais, mas também de um processo permanente de conquista das mudanças 

sociais, com a participação ativa de toda a sociedade. 

 Nesse sentido, observam-se, ao longo da história, avanços significativos 

das mulheres nos mais variados campos: elas são mais escolarizadas que os 

homens (muito embora essa vantagem educacional ainda não se reflita no 

mercado de trabalho), trabalham mais, profissionalizam-se, ocupam espaços de 

poder, exercendo papel importante na chamada democracia participativa, junto 

a grupos, movimentos e organizações sociais em defesa de direitos e interesses 

comuns.

 Ademais, as mulheres são a maioria da população brasileira, constituem 

a maioria do eleitorado do País e representam um peso significativo na População 

Economicamente Ativa – PEA.

1 Presidente do Conselho Estadual da Mulher.
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 Contudo, as desigualdades ainda persistem. A participação das mulheres 

no mercado de trabalho tem sido marcada pela remuneração menor que a dos 

homens para tarefas semelhantes, por sua presença predominante em ocupações 

que demandam baixa qualificação profissional e que, por via de consequência, ofertam 

os menores salários, pela divisão sexual do trabalho em ocupações tipicamente 

femininas e ocupações tipicamente masculinas, dentre outras questões.

 Dessa divisão sexual do trabalho decorre uma sobrecarga das obrigações 

relativas ao trabalho doméstico para as mulheres, já que tais obrigações ainda 

se mantêm como tarefas femininas, levando à realização de duplas e até triplas 

jornadas de trabalho.

 As desigualdades também se tornam evidentes na escassez de mulheres 

nos processos de decisão política e econômica, assim como na sua incapacidade 

de romper com o ciclo da violência doméstica, como resultantes de uma herança 

patriarcal, caracterizada por uma relação de poder que se estabelece para o homem 

e de submissão para a mulher.

 A violência doméstica representa atualmente um problema da maior 

gravidade que aflige as mulheres, em face das sérias consequências não só para as 

vítimas, mas também para toda a sociedade.

 A questão das desigualdades se faz presente de maneira bastante intensa 

quando se trata também da participação política das mulheres. Essas, como já 

foi dito anteriormente, exercem função importante nos movimentos sociais, mas 

quando se trata da democracia representativa, o cenário muda e o que se verifica é 

uma sub-representação das mulheres nos espaços de poder.

 Cabe ressaltar que a participação política das mulheres deve ser 

entendida de forma ampla, contemplando desde a participação em organizações 

da sociedade, passando pelos partidos políticos, sindicatos, até a ocupação de 

cargos/mandatos eletivos, nos Poderes Legislativo ou Executivo, nas esferas 

federal, estadual ou municipal.

 É inegável a contribuição das mulheres na construção da democracia e 

da cidadania, não apenas por elas se constituírem na maior parcela da população 

brasileira, mas pela possibilidade concreta de agregar a sua experiência, a sua 

história e a sua sensibilidade à elaboração de leis e à construção de políticas 

públicas sob a ótica da equidade de gênero e, por isso mesmo, transformadoras 

das relações sociais.

 Apesar da sua reconhecida importância, a participação das mulheres nos 

espaços institucionais da política apresenta crescimento lento, motivado por uma 

série de fatores que estariam na origem, inclusive, da baixa representatividade da 
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população feminina, cuja compreensão poderá concorrer para a busca de saídas 

alternativas.

 Dentre esses fatores, vale destacar:

 • o direito ao voto foi conquistado pelas mulheres na década de 30, 

mais tarde que pelos homens, num contexto social permeado por preconceitos 

e discriminações. Essa igualdade formal de direitos, ainda hoje, não se reflete na 

representação das casas legislativas ou na ocupação de cargos do Executivo;

 • estereótipos que associam o homem ao espaço público e o espaço 

privado à atuação da mulher, conduzindo a uma hierarquização decorrente da 

existência de papéis definidos para cada sexo e concorrendo para o desestímulo 

das mulheres no acesso a postos identificados como tipicamente masculinos;

 • a baixa demanda de mulheres que apresentam as suas candidaturas 

a cargos eletivos decorre também da dificuldade em conciliar as múltiplas 

jornadas de trabalho, envolvendo não só as tarefas domésticas, como também os 

compromissos profissionais, além daqueles político-partidários, estabelecidos de 

forma incompatível com o pouco tempo disponível das mulheres. O desestímulo 

frente a essas múltiplas jornadas concorre para o não preenchimento das cotas 

partidárias, criadas como mecanismos de inclusão e estratégia para se corrigir as 

desigualdades de gênero na política;

 • a candidatura das mulheres encontra barreiras no âmbito dos partidos 

políticos que vão desde a priorização dos homens, quando da indicação de 

candidatos, até a falta de apoio logístico e financeiro para as campanhas eleitorais. 

Contudo, a necessidade dos partidos políticos de cumprirem as cotas partidárias 

pode levar ao recrutamento de mulheres visando ao atendimento do dispositivo 

legal, mas, não raro, essas mulheres, quando candidatas, sentem-se desmotivadas 

a continuar, pela falta de condições financeiras de sustentar as suas campanhas;

 • as mulheres candidatas, além de encontrarem mais dificuldades para 

negociar apoios externos no setor privado, nem sempre podem contar com o apoio 

familiar dos pais, maridos, companheiros e filhos, em decorrência da histórica visão 

conservadora e patriarcal ainda vigente nos dias de hoje.

 Por fim pode-se dizer que os obstáculos à participação política das 

mulheres não param por aí. Em se tratando de política partidária, há que se 

considerar, além da desigualdade na distribuição de recursos para as campanhas, a 

desigualdade na ocupação de cargos na estrutura interna de poder dos partidos.

 É preciso avançar na promoção do debate e da reflexão que possam 

provocar mudanças profundas na cultura e nos costumes da sociedade, no sentido 
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de contribuir para que as mulheres se identifiquem como detentoras de espaço e 

de legitimidade no campo político.

 É necessário construir estratégias de enfrentamento à sub-representação 

feminina, alicerçadas no binômio educação-informação, visando não só favorecer 

a presença das mulheres nos espaços institucionais da política, como também 

concorrer para o desenvolvimento econômico e social, para a construção de políticas 

públicas capazes de responder às demandas sociais com maior assertividade, pois 

é certo que as mulheres têm o olhar e a sensibilidade que muito representam no 

trato dessas demandas.

 As conquistas no âmbito da democracia representam um processo em 

permanente construção, consoante aos desafios de cada momento histórico, e 

a participação política das mulheres deve se consolidar, nesses espaços, como a 

grande saída para o enfrentamento dos problemas sociais, pois uma sociedade 

que se pretende justa e fraterna, há que referenciar seus valores na equidade de 

gênero, consubstanciando-se na igualdade de direitos como eixo fundamental 

para a conquista da cidadania plena.
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MULHERES EM BUSCA DE CIDADANIA POLÍTICA: 
PARADOXOS DA INCOMPLETUDE OU BREVES REFLEXÕES 

SOBRE A AUSÊNCIA DE MULHERES DOS 
ESPAÇOS FORMAIS DA POLÍTICA 

Marlise Matos1

 

 O exercício dos mais diversos campos da política, numa situação de quase 

ausência das mulheres, constitui-se num grande desafio ao projeto democrático e 

em um impasse para os estudos de gênero e feministas. 

 Este breve ensaio apresenta, de forma bastante resumida, resultados de 

pesquisa financiada pelo CNPq e Fapemig e levada a cabo pelo Nepem e DCP/

UFMG, ao longo dos anos de 2007 a 2009. A pesquisa tematizou a representação 

política feminina, a partir de um estudo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais 

e da Câmara dos Deputados2. Intitulado “A Política na Ausência das Mulheres: um 

estudo sobre recrutamento, trajetórias/carreiras e comportamento legislativo 

de mulheres”, o artigo se incumbe de recortar os principais objetivos e eixos do 

estudo. O intuito foi o de refletir de modo aprofundado e crítico os impactos e 

consequências que a situação de quase ausência das mulheres brasileiras no espaço 

da representação política formal (aqui problematizada a partir do Poder Legislativo 

estadual e federal) pode produzir, ao longo do processo de consolidação da 

cidadania (especialmente das mulheres, mas não só) e da democracia brasileiras. 

 Sabemos da existência deletéria das profundas e arraigadas desigualdades 

de gênero que perpassam a sociedade brasileira. Este brevíssimo ensaio traz à 

tona alguns percalços no processo de formação da cidadania feminina e, como                  

1 Professora Adjunta e Chefe do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de 
Minas Gerais, Doutora em Sociologia (Iuperj), Mestre em Teoria Psicanalítica (UFRJ), Psicóloga (UFMG), 
Coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher (Nepem) e do Centro do Interesse 
Feminista e de Gênero (CIFG) da UFMG.
2 Os resultados aqui apresentados são oriundos das 112 entrevistas semiestruturadas 
realizadas com 53 mulheres , de um total de 95, candidatas à Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG) para o ano de 2006; 7 Deputadas Estaduais de um total de 9 eleitas nesse mesmo pleito; 24 
Deputadas Federais de um total de 45 eleitas para o ano de 2004 e 28 entrevistas com distintos líderes 
partidários de 16 partidos políticos diferentes.
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veremos, são muitas as “pedras no caminho” e elas têm influenciado o jogo político-

democrático brasileiro na direção do exercício político por chaves, regras e atores 

majoritariamente masculinos. 

 Segundo a Inter-Parliamentary Union (IPU, 2009),3 a situação mundial 

da representação de mulheres é questão séria em todo o mundo: a média de 

mulheres nos Parlamentos é de apenas 18,6%, combinando-se as duas Câmaras 

– a alta (ou Senado com 17,6%) e baixa (ou Câmara de Deputados com 18,8%). 

Para países mais desenvolvidos, essas médias se elevam: os países nórdicos contam 

com 42,5% de mulheres parlamentares; nos países americanos as cifras chegam 

a 22,6%, e nos europeus (excetuando-se os nórdicos) a representação feminina 

está em 19,5%. O Brasil, que tem 9% de mulheres parlamentares na Câmara de 

Deputados, se iguala, por exemplo, aos países árabes (que também têm 9%) e 

ocupa posição lamentável no ranking mundial: o 107º lugar num conjunto de 137 

países. Não nos encontramos sequer em posição de liderança na própria América 

Latina e Caribe, pelo contrário, figuramos em penúltimo lugar nesse outro ranking, 

perdendo apenas para a Colômbia (8,4%) e o Haiti (4,1%). No continente somos em 

muito superados pela Costa Rica (35,1%) e Argentina (com 41,6%), por exemplo. 

Certamente esses não são números dos quais devamos nos orgulhar. 

 Ao longo de 73 anos (1936-2009),4 a representação feminina passou 

de 1% para 9%: com todas as intensas e duradouras transformações políticas, 

econômicas, sociais e culturais ocorridas no Brasil, ao longo desse mesmo 

período, é extremamente desproporcional a participação político-institucional das 

mulheres, contrastando, inclusive, com a sua significativa presença em outras áreas. 

As mulheres são hoje, no Brasil, 51,3% da população brasileira, totalizam 42,7% 

da população economicamente ativa, e 26,8% são “pessoas de referência” dos 

domicílios brasileiros, e 51,2% do eleitorado nacional (TSE, 2000). Por que, então, 

a presença das mulheres nos poderes decisórios tem avançado tão lentamente? 

Qual é o impacto disto para o exercício de cidadania das mulheres brasileiras? Essas 

são perguntas que precisamos nos fazer. 

 Insatisfações e descontentamentos com o tema nos parecem atualmente 

na ordem do dia: a II Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (II CNPM), 

antecedida de um processo intenso de pré-conferências em todo o país, além dos 

temas de avaliação das desigualdades de gênero e de uma avaliação crítica do I 

3 Verificar sítio: http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm. Último acesso em 30 de novembro de 
2009.
4 O Brasil conquistou o sufrágio feminino em 1932, mas foi apenas em 1936 que a primeira 
mulher parlamentar foi eleita. Trata-se de Carlota Pereira de Queirós.
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Plano Nacional de Política para as Mulheres (I PNPM), elegeu como tema prioritário 

dos debates “As mulheres brasileiras nos espaços de poder”. Mas nem sempre tal 

discussão esteve no âmbito das preocupações, mesmo das mulheres brasileiras 

organizadas e menos ainda dos representantes do Estado brasileiro. Como explicar 

que com a entrada maciça das mulheres na esfera pública, sobretudo nos últimos 

30 anos no Brasil, com uma forte e inequívoca transformação nas relações e valores 

de gênero, não tenha havido uma correspondência no sentido da valorização do 

feminino e do feminismo (pensado aqui seja como um conjunto de ideias que 

reivindicam os direitos da mulher seja como um movimento que se pauta por 

práticas e lutas que eclodiram no sentido emancipatório)? 

 Começaremos afirmando que os dois âmbitos – estigmatização do 

feminismo e ausência feminina dos espaços institucionalizados da política – 

possuem forte inter-relação. Tem forte inter-relação também o posicionamento, 

no mínimo ambíguo, do próprio movimento feminista em relação ao fato de as 

mulheres ocuparem cargos no Estado, já que este ator sempre foi fortemente 

criticado como patriarcal. 

 Numa comunidade com nítidos contornos e valores patriarcais (mesmo 

hoje) que cindem hierarquicamente o público político como quase exclusivamente 

masculino e o privado doméstico como feminino, onde as mulheres, em muitas 

dimensões, sequer se constituem de fato em sujeitos ou indivíduos políticos (mas 

privilegiadamente em objetos), ou mesmo numa perspectiva em que se disseminou 

coletiva e comunitariamente, da forma a mais perversa, o lugar histórico dessa luta 

feminina como lugar da piada, da chacota, do riso ou mesmo do esquecimento 

e da amnésia, como consolidar direitos? A incompletude da cidadania feminina, 

mesmo que a maioria masculina não aceite ou pretenda ignorar este fato, é a 

incompletude da cidadania humana, da experiência humana de direitos numa 

dimensão de emancipação e justiça. 

 Ao longo da pesquisa realizada, ficou claro que há uma convergência 

perversa de fatores de cunho institucional – aqueles relativos às regras do jogo 

político-representativo no Brasil, aos procedimentos (formais ou informais) 

fundamentais que orientam o nosso sistema político-partidário – e, também, 

de fatores que recortam a nossa típica cultura e socialização política – ainda 

arraigadamente tradicional e patriarcal – se conjugando para manter tal situação. 

Desde os começos, este foi um jogo construído e mantido por homens e para os 

homens. Há que se supor que tais “regras” também possam operar nesse sentido, 

por estarem carregadas de traços “masculinos” constitutivos, elementos refratários 

e mesmo excludentes das mulheres da política e do fazer político. Também há que 
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se supor que mesmo as próprias mulheres, socializadas desde a mais tenra idade 

a se comportarem tradicionalmente através de papéis socialmente destinados a 

elas no âmbito da esfera privada estejam contribuindo – também nem sempre de 

forma consciente –, para tal “insucesso”.

 Neste ensaio não será possível reconstruir com fidelidade todos os 

impasses que identificamos a partir do conjunto complexo de obstáculos que nos 

foi apresentado. Importa salientar, entretanto, que eles se dariam em três grandes 

níveis (o nível micro, o sociológico e o político) que, apenas analiticamente, são 

apresentados como diferenciados, mas na experiência das entrevistadas, estão 

pragmaticamente atuando de modo simultâneo e imbricado. No primeiro nível 

(micro), foi possível identificar os principais elementos da determinação individual/

subjetiva a concorrer ou ambicionar um cargo eletivo. Considero importante 

salientar que a “ambição política” (elemento tão ciosamente discutido pela literatura 

pertinente e reforçado pelas lideranças partidárias), pelas informações coletadas, se 

encontra claramente constrangida pela percepção e avaliação racional elaborada 

pelas candidatas e eleitas a respeito das suas reais condições em competir e se 

eleger: sejam aquelas que se referem às possibilidades (ou não) de abertura do 

sistema político às novas candidaturas, sejam aquelas de cunho particular, que 

convergem sistemicamente para dificultar a concorrência e o sucesso eleitoral das 

mulheres. Ou seja, trata-se de um nível que reflete o quão amigável ou refratário 

o ambiente político imediato se coloca, bem como o quanto há, de fato, pela 

estimativa das candidatas/eleitas, de recursos pessoais, econômicos, sociais e 

coletivos a serem destinados ou gerados para auxiliar na disputa. 

 Para os níveis sociológico e político, de um modo geral e resumidamente, 

contrapondo-se às afirmações recorrentemente acionadas pelos líderes partidários 

de que as “mulheres não ambicionam o espaço político”, de que “elas não querem 

disputar os cargos eleitorais”, ou mesmo à afirmação de que eles têm “enormes 

dificuldades” em fazer cumprir as cotas de candidatas, o que a pesquisa revela 

são nuances nesse processo: o custo subjetivo/objetivo da participação política 

feminina, no Brasil, é extremamente alto para as candidatas, muito mais alto para 

elas do que para eles. No que se refere à elegibilidade – ao eleitorado e sua “tutela”–, 

os dados da pesquisa permitem concluir que os partidos se descomprometem 

da responsabilidade de apoiar especificamente as mulheres e, segundo parte 

significativa das lideranças, são os eleitores que “decidem” não votar nas mulheres 

candidatas. Importa, entretanto, lembrar que nossa sociedade e cultura política 

são ainda patriarcais: temos eleitora/es com baixíssimo senso de responsabilidade 

em relação ao voto e quase nenhuma consciência crítica sobre as diferenças e 
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discriminações de gênero nesse processo. Assim o curto-circuito vai se fechando. 

Algumas entrevistadas reconheceram que são pouco ouvidas no Parlamento, são 

mais interrompidas do que os homens e que, por isso, acabam se acostumando 

a ter menos disposição em ocupar a tribuna para uso da palavra. Esse é contexto 

adverso em que se inserem as candidaturas de mulheres no Brasil. 

 Como é possível perceber, há muito ainda a ser feito em relação ao conjunto 

extenso de dificuldades encontradas e vividas pelas mulheres que se aventuram 

a uma carreira política no Brasil. O esforço da pesquisa foi trazer à visibilidade 

pública – teórica e empiricamente – tais dificuldades. É impossível transformar um 

fenômeno que desconhecemos. Compreender é o primeiro passo para transformar. 

Considero que os breves resultados aqui descritos, apesar de pouco estimulantes, 

possam servir de base para a difusão de uma consciência mais esclarecida sobre o 

fenômeno do deficit democrático brasileiro e do deficit de cidadania das mulheres 

brasileiras. A cidadania política brasileira está incompleta, e cada um de nós tem 

uma contribuição a dar nesse processo, de modo a influenciar as condições para a 

transformação de uma cultura política tão refratária à efetiva inclusão política de 

mulheres em nossos parlamentos. Mas sabemos, mesmo que haja muito caminho 

ainda a percorrer, que as bases estão lançadas e a luta já está sendo travada.
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GÊNERO: UMA QUESTÃO DE POLÍTICA PÚBLICA?

Virgília Rosa1

Por muitos anos, os movimentos sociais debateram o tema; organizaram-

se, mobilizaram-se e, corajosamente, de maneira estrategicamente pensada, 

foram se apresentando, ocupando espaços acadêmicos, invadindo as ruas, os 

parlamentos até chegarem ao Poder Executivo.

 Vindo dos movimentos organizados, esse grito por igualdade, por respeito, 

por não à violência, não à discriminação e por mais espaço nos espaços públicos 

de poder, converteu-se em uma determinação do eleitor ao eleito: a criação de 

um organismo próprio responsável pela implementação de políticas públicas 

para mulheres. A questão de gênero como política prioritária tornou-se, depois de 

décadas de luta, um diferencial do novo político.

 Depois da morte das operárias em Nova Iorque, nos Estados Unidos, 

em 1857 (donde vem o 8 de março – Dia Internacional da Mulher), da morte 

das irmãs Mirabel – Pátria, Minerva e Maria Tereza – assassinadas pela ditadura 

de Leônidas Trujillo na República Dominicana (donde vem o 25 de novembro – 

Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher), do caso Maria da Penha e 

de tantas Marias assassinadas, violentadas, discriminadas, sem voz num mundo 

ainda machista, de regime patriarcal, emerge das massas sociais, como sempre há 

de ser, muito mais que um apelo, uma exigência legitimada por mais da metade 

da população deste país: igualdade, oportunidade, respeito. Um Estado melhor 

para se viver só se constrói com base nessas premissas fundamentais. Escrever 

essa nova história, promover esse sonho do melhor Estado para se viver não se 

faz apenas com promessas ou belos discursos, mas com ações planejadas, com 

participação popular e com recurso financeiro previsto no orçamento estatal. 

Não se faz política pública sem dinheiro. Tudo isso se transforma em realidade 

e portanto transforma a realidade se os entes estatais – federal, estadual 

1 Coordenadora Especial de Políticas para as Mulheres do Estado de Minas Gerais até fevereiro de 
2010.
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e municipal – efetivamente elegerem como prioritária a implementação de 

políticas públicas para mulheres.

 Minas Gerais fez isso. Em março de 2007, por meio da Lei Delegada nº 120, 

de 25 de janeiro de 2007, criou-se a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas 

para Mulheres – Cepam.

 Nesses três anos de trabalho, desenvolvemos ações diversificadas na 

implementação de políticas públicas para mulheres no Estado.

 Criamos o programa itinerante “Caminhão da Saúde da Mulher”, por meio 

do qual levamos aos Municípios um caminhão equipado com toda a aparelhagem 

para fazer exames como mamografia, ultrassonografia, papanicolau e outros, 

priorizando aqueles com demanda reprimida. Em inúmeros encontros com 

mulheres do meio rural e urbano, levamos para o interior do Estado de Minas Gerais 

palestras sobre o combate à violência e a ocupação das mulheres nos espaços de 

poder. Celebramos dezenas de convênios com organismos de mulheres, dentre 

eles o SOS Fraldas de Pouso Alegre e a Associação das Lésbicas do Estado de Minas 

Gerais – a Alem; aparelhamos 41 delegacias da Mulher pelo interior do Estado; 

elaboramos o projeto de criação dos Centros Integrados de atendimento à Mulher 

(CIMs), projeto pioneiro no País, no qual se promove a integração num mesmo local 

de todos os serviços de atendimento à mulher vítima de violência – juizado especial 

de violência doméstica e familiar, promotoria da mulher, defensoria pública da 

mulher, delegacia da mulher e atendimento multidisciplinar. Desenvolvemos 

também o projeto “Mulheres em Construção”, capacitando mulheres, em cinco 

Municípios, para trabalharem em acabamento na construção civil; mantemos 

um centro de excelência de atendimento à mulher vítima de violência – o Centro 

Risoleta Neves –, que presta atendimento especializado por psicólogos, assistentes 

sociais e advogados; apoiamos ainda, por meio de convênios, atendimentos 

multidisciplinares em Municípios do interior, casa de apoio à mulher gestante do 

hospital Sofia Feldmam; casa de apoio às mães com filhos internados no Hospital 

Regional de Pouso Alegre, barracão de produtoras rurais, compra de sementes 

para trabalhadoras rurais, entre outros inúmeros projetos.

MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER

 Tenho dito, em diversas oportunidades, não ser possível afirmarmos que 

o Brasil já alcançou o amadurecimento democrático se ainda convivemos com 

tantas diferenças entre homens e mulheres. Não há que se falar em democracia 
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consolidada em um país onde mais da metade da população é composta de 

mulheres e tão poucas participam das decisões dos rumos desta nação. Muito 

temos a caminhar. Avançamos sim, mas a representação feminina nas instâncias 

decisórias ainda é ínfima. Ocupamos no mundo um lugar vexatório no ranking da 

participação de mulheres nos espaços públicos de poder.

 As dificuldades começam nos partidos políticos. Continuam sem uma 

legislação que garanta a participação feminina. Se essa participação não é possível 

de forma natural, há que se usar da força imperativa da lei para atingirmos 

minimamente mais igualdade.

 Movimentos de mulheres, partidos políticos, associações de bairros, 

a própria sociedade civil organizada há que envidar esforços na formação de 

lideranças femininas. Precisamos identificar essas lideranças e investir na sua 

formação.

 Afirmar que mais mulheres nas casas legislativas por si só seria a garantia 

de que assuntos de nossos interesses serão mais debatidos, resultando até em 

políticas públicas efetivas, é insuficiente. Precisamos investir na formação política 

de mulheres, formação ampla e necessária para o bom desempenho parlamentar, 

mas também na formação específica em questões de gênero, de educação não 

sexista, de discriminação no mercado de trabalho, de combate à violência, de 

combate à homofobia, de tráfico de mulheres, de exploração sexual, enfim 

precisamos de parlamentares comprometidos com a causa.

 Faremos a diferença e garantiremos o pleno exercício democrático com 

mais participação, com mulheres preparadas para o diálogo e enfrentamento 

parlamentar em igualdade de condições com os homens e com mulheres públicas 

comprometidas com todas as mulheres deste País.

 Quanto à velha cantilena de que mulher não vota em mulher, eu ouso, 

como sempre o faço, discordar. Vejo hoje que nossas mulheres querem sim essas 

corajosas companheiras na política, acreditam nelas e se orgulham delas. O 

que falta é opção de mulheres para votarmos. Poucas mulheres se aventuram a 

enfrentar esse mundo ainda amplamente masculino.

 Sabemos que a tarefa não é fácil. O enfrentamento muitas vezes começa 

em casa, com o próprio companheiro. Sem apoio deste, e muitas vezes da própria 

família, muitas desanimam. Mas muitas que seguem adiante têm que desenvolver 

a nobre maestria feminina de ser “desdobrável”, como dizia Adélia Prado. Contornar 

o ciúme do parceiro, a distância dos filhos, a saudade da casa. Enfim, é uma difícil 

decisão.
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 Mas nós somos verdadeiramente desdobráveis. Muitas vezes, atendendo 

ao apelo vocacional, ao desejo de melhorar o mundo, de ver mais justiça, menos 

desigualdade, mais sensibilidade nas ações públicas, menos frieza, colocamo-nos 

como protagonistas desses processos de mudança.

 Estamos fazendo a hora, não queremos mais esperar acontecer. 

 E para terminar, quero repetir o que por diversas oportunidades falei para 

nossas bravas mulheres mineiras. Lembrando nosso compositor maior que pensou 

em nossas “Marias” como “uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas 

aguenta”, peço licença pela ousadia, mas não queremos mais risos que disfarcem 

o choro, e sim risos que venham da alma, que signifiquem um basta à violência e à 

tolerância, pois não queremos mais aguentar e sim viver – vida em abundância.

 Porque o poder ainda é masculino, mas a Coragem, a Determinação, a 

Igualdade e a Doçura são femininas e com elas faremos um mundo melhor.
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ANA GUERRA

Nascida em Campina Grande (PB), 
no dia 13 de setembro de 1954, Ana Maria 
Quintans Guerra de Oliveira é psicóloga 
da Prefeitura de Poços de Caldas (MG) e 
palestrante do Programa de Prevenção de 
DST-Aids e Hepatite B e C do Município. 

É licenciada e bacharel em Psicologia, pela Faculdade de Ciências Humanas de Olinda 
(Facho) e pela Universidade Regional do Nordeste (Furne), respectivamente. Tem pós-
graduação em Psicanálise pela Universidade de Montreal, Canadá, e especialização em 
Psicologia da Aprendizagem pela Universidade de Campinas (Unicamp). Foi Presidente 
da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Poços de Caldas, entre 1986 e 1988, 
e fundadora e Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Poços de 
Caldas, entre 1989 e 1992.
 Filiada ao PT desde 1988, em 1992 foi eleita a primeira mulher na Câmara 
dos Vereadores de Poços de Caldas (1993-1996), sendo reeleita para os dois mandatos 
subsequentes (1997-2000 e 2001-2004). Em 2002, foi candidata a Deputada Federal, 
tendo assumido o mandato na condição de suplente em 2005.
 Durante seu mandato de Deputada Estadual idealizou e criou o Centro 
Integração da Mulher Trabalhadora Margarida Alves (Cimma) na cidade de Machado, 
referência no atendimento e na geração de emprego e renda para mulheres artesãs 
rurais do Sul de Minas Gerais.

 “Ao longo de minha vida política, precisei superar um tripé de preconceitos: 

ser mulher, ser nordestina e ser do Partido dos Trabalhadores. Vivenciei preconceitos 

regionais, de gênero e discriminação partidária. Os partidos políticos, por mais que 

sejam ou aparentem ser progressistas, não reconhecem a candidatura feminina 

como fundamental.

 Estou certa de que a mulher parlamentar debate com mais conhecimento 

de causa, garra e desprendimento assuntos ligados às questões femininas, 
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sobretudo no que diz respeito ao corpo feminino, como saúde, violência doméstica 

e valorização do trabalho da mulher. Creio que a presença feminina em qualquer 

instância de Poder, Legislativo ou Executivo, faz muita diferença na construção de 

uma sociedade mais igualitária.

 Para que mais mulheres possam disputar cargos, considero fundamental 

e defendo o sistema de cotas na legislação eleitoral. Só assim as mulheres 

conseguirão sair dos cargos atrás das mesas dos partidos e deixarão de ser 

secretárias meramente burocráticas.

 Infelizmente, percebo que ainda há muitas eleitoras que não votam em 

mulheres. Em muitos casos, o voto é definido por um companheiro, pai, patrão, 

irmão ou amigo. O voto feminino ainda é objeto de manipulação dos que querem 

perpetuar uma sociedade machista.

 Além de ser prejudicada pelo machismo no que diz respeito aos votos, 

a mulher que se candidata ainda tem mais dificuldade para custear a campanha. 

O financiamento de campanhas políticas tem como objetivo a moeda de troca, 

a barganha, e as mulheres tendem a entrar na política por paixão, disposição e 

desafio. Dificilmente aceitam o jogo maldito da troca, tornando-se, então, pouco 

procuradas para esses fins.

 Tendo sempre como lema 'A Esperança é Minha Estrela Guia', considero 

ter contribuído para a causa feminina por meio de diversos projetos de lei. Abri 

espaços, destronei movimentos machistas, superei preconceitos, levantei bandeiras 

e pude constatar o crescimento da participação das mulheres no Poder Legislativo. 

Na Câmara dos Deputados, participei de frentes parlamentares relacionadas à 

questão feminina e tive o orgulho de difundir em várias cidades de Minas Gerais e 

de outros Estados o projeto de lei 'Maria da Penha', um marco histórico, reconhecido 

internacionalmente. Estive em Luanda, Angola, representando o Poder Legislativo 

nas questões ligadas a DST-AIDS.

 Acredito que ter criado e aprovado o Código de Ética e Decoro Parlamentar 

da Câmara de Poços de Caldas foi um avanço fundamental no trabalho do Poder 

Legislativo no Município. A criação da lei do Programa Renda Mínima, antes mesmo 

de ela se tornar lei federal, também foi parte importante do meu legado.”
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Nascida em Belo Horizonte (MG), no 

dia 19 de setembro de 1945, Ana Maria de 
Resende Vieira é professora e orientadora 
educacional, formada em Bovinocultura 
pela Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) e em Pedagogia pela Universidade 

Estadual de Montes Claros (Unimontes). No ano de 1997 assumiu a presidência da 
Associação de Promoção e Ação Social (Apas) da Prefeitura Municipal de Montes Claros. 
Foi eleita Deputada Estadual pelo PSDB em 2002, com a maior votação de uma mulher 
no Estado de Minas Gerais, naquele pleito. Reeleita em 2006, suas principais regiões de 
atuação política são Norte de Minas e Jequitinhonha-Mucuri. 
 É coordenadora da Bancada do Norte, grupo parlamentar composto por oito 
Deputados Estaduais da região. É vice-líder do Bloco Social Democrata e Segunda-Vice-
Presidente do PSDB em Minas, tendo sido, anteriormente, Secretária do Partido no 
Estado. Foi homenageada com diversas condecorações, entre as quais a Medalha do 
Mérito Legislativo da Assembleia Legislativa, a Medalha Santos Dumont do Governo do 
Estado e a Medalha da Inconfidência Mineira.
 Algumas das proposições de sua autoria que se transformaram em norma 
jurídica são as seguintes: a que cria o Fundo Estadual de Cultura (juntamente com outros 
Deputados); a que dispõe sobre a obrigatoriedade de existência de luz de emergência 
e gerador de energia elétrica nos cinemas, teatros e shoppings de Minas Gerais; a que 
dispõe sobre a obrigatoriedade da realização periódica de assepsia nos tanques de areia 
utilizados pelos clubes, parques e escolas nas atividades esportivas ou de recreação 
no Estado; a que dispõe sobre procedimentos a serem adotados pelos fornecedores 
de produtos ou serviços considerados nocivos à saúde da população do Estado; a que 
dispõe sobre a realização de exame ocular denominado Teste do Reflexo Vermelho em 
recém-nascidos, nas unidades hospitalares do Estado de Minas Gerais; a que dispõe 
sobre a afixação de aviso sobre o direito do idoso a ter acompanhante nas unidades de 
saúde do Estado de Minas Gerais; a que acrescenta inciso ao art. 30 da Lei n° 15.424, 
de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o 
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pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e 
de registro, o recolhimento da taxa de fiscalização judiciária e a compensação dos atos 
sujeitos à gratuidade estabelecida em Lei Federal; a que dispõe sobre a obrigatoriedade 
da comunicação de nascimentos sem identificação de paternidade à Defensoria Pública; 
a que estabelece normas para o uso alternativo do solo da mata seca; a que estabelece 
diretrizes para os programas de aleitamento materno e bancos de leite humano no Estado 
de Minas Gerais; a que determina que os estabelecimentos de ensino deverão notificar 
ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da comarca e ao respectivo 
representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade 
de faltas acima de 50% do percentual permitido em lei.

 “Meu ingresso na política se deu no período em que meu marido, Jairo 

Ataíde, era Prefeito de Montes Claros, entre o final da década de 90 e o começo dos 

anos 2000. Naquela época, todos os Deputados faziam oposição ao seu governo, 

e ficou muito difícil para ele trabalhar sem o apoio do Governo estadual, sem 

Deputados que representassem as necessidades de nossa cidade, de nossa gente. 

Eu sempre trabalhei com educação, era Diretora de escola estadual, e ajudava 

a Prefeitura na área social. Nós precisávamos de um Deputado Estadual. Não 

queríamos alguém de fora, e sim uma pessoa da região, que sentisse a alma do 

nosso povo, do Norte de Minas. Os Secretários Municipais, então, sugeriram que eu 

me candidatasse. E eu, que nunca tinha sido filiada a partido político, hoje estou no 

meu segundo mandato.

 Entrei na política para ajudar a administração do meu marido, mas a partir 

daí tive que me firmar e buscar soluções para problemas de todo o Norte de Minas. 

Na minha primeira eleição, era conhecida como Ana Maria, a esposa do Jairo. 

Registrei, então, meu nome de parlamentar: Ana Maria. Posteriormente, acrescentei 

o Resende, que é meu sobrenome de família. Sou uma parlamentar que tem um 

caminho próprio, que tem objetivos a realizar. Acho isso muito importante. Nós, 

mulheres, temos que demarcar nosso território, nosso espaço, temos que resgatar 

nossa individualidade, mesmo sabendo que encontraremos dificuldades, mas sem 

nunca esquecer nossos laços familiares, nossa feminilidade. 

 Apesar de ter conquistado o meu espaço, percebo uma restrição à 

participação da mulher em cargos de maior projeção dentro da Assembleia. Existe 

sempre um homem que todos acham ser mais preparado para ocupar um cargo 

na Mesa. Pedi ao Presidente da Casa que altere o Regimento Interno da Casa para 

acrescentar um cargo na Mesa que seja exclusivo para a mulher. É preciso fazer isso 

porque os partidos não indicam as Deputadas.
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 E dentro dos próprios partidos também acontece isso. No meu primeiro 

mandato de Deputada Estadual, não consegui fazer parte do diretório do meu 

partido. Agora, no meu segundo mandato, já faço parte. Sou Segunda-Vice-

Presidente do PSDB no Estado. Em época de campanha eleitoral, os partidos 

acreditam e apostam as melhores fichas na eleição dos homens, que inclusive 

tendem a achar que na campanha deles pode-se investir o patrimônio familiar. 

Mas quando é para a campanha da mulher é diferente, tudo conspira contra ela. Se 

ela sobrevive é porque é muito forte. Mas vale a pena lutar, enfrentar todas essas 

barreiras.

 O sistema de cotas para mulheres não ajudou em absolutamente nada, 

porque não há número suficiente de mulheres dispostas a se candidatar. O que 

resolve é a educação. Não existe outra forma de se conscientizar a mulher de 

que ela pode e deve participar e contribuir. O eleitor tem que votar no melhor, 

independentemente de ser homem ou mulher. O que ele não pode fazer é excluir 

uma candidata simplesmente por ela ser mulher. 

 A política só vai ser realmente representativa quando tivermos mais 

mulheres no Parlamento, pois o sentir, o saber e o pensar da mulher não é o mesmo 

do homem. Todas as políticas públicas voltadas para a mulher se originaram 

de projetos de Deputadas, e não de cabeças masculinas. A mulher tem uma 

preocupação maior com a família, com o idoso, com a criança. 

 A vida do político é 'sem lenço e sem documento', sem horário e sem 

destino. Imagine a dificuldade de uma mulher com mandato e com um neném 

pequeno para amamentar. A maternidade é uma barreira muito grande para a 

participação feminina. O homem precisa ser mais participativo em casa. Quando 

eu ingressei na política, meus filhos já eram grandes, já não dependiam de mim, 

da minha presença diária. Então, eu tive mais liberdade, minhas asas puderam 

bater e me deram a possibilidade de voar. Mas as crianças devem aprender, desde 

pequenas, a ver a mãe não só como cuidadora, mas também como administradora 

e empreendedora.

 Nessa minha trajetória, cinco projetos me dão muito orgulho. Um é o 

que torna obrigatória a realização do exame ocular denominado Teste do Reflexo 

Vermelho, em recém nascidos, nas unidades hospitalares de Minas Gerais, um exame 

que ajuda a diagnosticar uma das principais causas de cegueira em crianças. Outro 

é o que tornou obrigatória a realização de testes sorológicos para o diagnóstico 

da infecção pelo vírus HTLV (causador de câncer na mulher) e seu tratamento, 

pelos hospitais públicos do Estado de Minas Gerais. O terceiro é o que institui cota 
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de 50% por curso e turno para estudantes carentes que tenham cursado ensino 

médio em instituição de rede pública dos vales do Jequitinhonha e Mucuri e do 

Norte de Minas, no acesso à Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes). 

Outro é o projeto que cria a notificação compulsória da violência contra a criança 

e o adolescente e a Comissão de Monitoramento da Violência contra a Criança e o 

Adolescente. Por fim, o que determina aos cartórios de Registro de Pessoas Físicas 

o encaminhamento à Defensoria Pública da relação de registros sem o nome dos 

pais, para que seja determinada a realização de teste de paternidade.

 Enfim, são vários projetos em andamento, e outros tantos aprovados. 

No ano que vem vamos para outra campanha, pois enquanto temos vida, temos 

energia para continuar na busca de nossos ideais.”
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CECÍLIA FERRAMENTA

 
Nascida em Bom Despacho (MG), 

no dia 26 de dezembro de 1959, Maria 
Cecília Ferreira Delfino iniciou sua vida 
profissional e política trabalhando nas 
obras sociais da Paróquia de Santo Antônio, 
em Divinópolis. Em Ipatinga participou do 

movimento sindical "Ferramenta" e foi Secretária do Sindicato dos Bancários. Coordenou 
as campanhas vitoriosas de seu marido, Chico Ferramenta, para Prefeito, Deputado 
Estadual e Federal. Eleita Deputada Estadual em 2002, pelo PT, tornou-se a primeira 
mulher a representar a região do Vale do Aço na Assembleia Legislativa. Reconduzida 
ao cargo na legislatura seguinte, é Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização. Suas principais regiões de atuação política são Rio Doce e Centro-Oeste 
de Minas.
 Entre algumas de suas proposições que se tornaram lei, está a que acrescenta 
o inciso IV ao artigo 5º da Lei Complementar nº 90, de 2006, e inclui um membro da 
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais na composição do Conselho 
Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano.

 “Minha entrada na política se deu por várias razões. Houve o laço familiar, 

porque sempre trabalhei com meu marido, Chico Ferramenta. Cresci politicamente 

com ele, e sou um pouco herdeira dele. Ao lado dele também tive uma importante 

participação sindical no Sindicato dos Bancários de Ipatinga. Do sindicato, fomos 

para o PT, e depois atuei muito nos mandatos dele, de Deputado Estadual, Federal 

e Prefeito, fui coordenadora de campanha, trabalhei voluntariamente na Prefeitura 

de Ipatinga. Fui, então, mostrando minha capacidade, meu trabalho, e chegou a 

um ponto em que as pessoas começaram a cobrar que eu me candidatasse.

 Na minha trajetória enfrentei um forte obstáculo, que foi o fato de ser 

reconhecida apenas como esposa do Chico. Tive que provar que tinha luz própria, 
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que tinha meu valor, que não era só a mulher dele. E até hoje, depois de oito anos 

como Deputada, ainda esbarro nesse tipo de preconceito. Algumas pessoas se 

surpreendem quando me veem atuando na presidência da Comissão de Assuntos 

Municipais, porque têm dificuldade de enxergar meu próprio valor.

 Embora eu, pessoalmente, não me sinta discriminada aqui na Casa, 

defendo que a Assembleia tenha uma abertura maior para as mulheres, tanto que 

entramos com uma PEC para criar um lugar para a mulher na Mesa Diretora. Sobre 

as cotas, eu acho que essa lei ajudou bastante as mulheres a terem mais coragem 

de entrar para a política, de participar, mas, infelizmente, quando formamos 

chapas, ou de Vereadoras ou de Deputadas, raramente conseguimos completar os 

30% de mulheres. Ainda precisamos trabalhar muito para incentivar as mulheres a 

entrarem para a política, porque não é fácil mesmo: temos muitas atribuições – há 

ainda a relação com os filhos e com os maridos. 

 Acho que, em relação à questão da mulher, avançamos muito com a 

criação da Coordenadoria das Mulheres, do Conselho da Mulher, da Secretaria 

Especial de Políticas para as Mulheres, do Centro Integrado criado a partir da Lei 

Maria da Penha. As mulheres hoje denunciam mais a violência contra elas, têm mais 

coragem, até porque encontram maior amparo – há assistentes sociais, psicólogos, 

juízes. A Lei Maria da Penha foi certamente um avanço muito grande.

 Quando iniciei meu trabalho aqui na Assembleia tive, juntamente com 

outras Deputadas, uma participação importante nesses primeiros passos da Lei 

Maria da Penha. Em seguida, participamos da Conferência da Mulher, lutamos pela 

implementação da Coordenadoria de Mulheres. Sou também Presidente da Frente 

em Defesa da Saúde da Mulher.

 Um trabalho pelo qual tenho grande carinho é a Comissão de Assuntos 

Municipais e Regionalização, da qual sou Presidente. Viajamos por toda Minas 

Gerais levantando problemas e discutindo temas e demos encaminhamento 

a muitas questões, principalmente no tocante ao problema da habitação, que é 

fundamental, porque moradia é dignidade. E tem outras coisas das quais a gente 

participa. Nossas emendas, por exemplo, são muito significativas: o dinheiro é 

pouco, mas as entidades empregam muito bem o que damos e, por isso, aquela 

pequena quantia acaba fazendo muita diferença.

 A política, em determinados momentos, é muito sacrificante, muito difícil 

mesmo. O que me dá força para continuar é a intensa participação, a vibração da 

população. O Vale do Aço, especialmente Ipatinga, é uma região muito politizada. 

As mulheres são muito participativas, sempre presentes em comícios e reuniões, 
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muitas carregando os filhos no colo. Em Ipatinga há cerca de cinquenta grupos de 

mulheres organizadas, que se reúnem semanalmente. E é essa paixão pela política, 

não só das mulheres, mas da população de Ipatinga, no geral, que não me deixa 

desanimar. Sou muito feliz na política.”
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ELAINE MATOZINHOS

  

Nascida em Conselheiro Lafaiete 
(MG), no dia 28 de abril de 1952, Elaine 
Matozinhos Ribeiro é advogada, formada 
pela Faculdade de Direito de Conselheiro 
Lafaiete, mestra em Direito e Instituições 
Políticas pela Fundação Mineira de Educação 

e Cultura (Fumec) e doutoranda em Direito Penal pela Universidade de Buenos Aires/
ARG (UBA). Professora universitária de Direito Penal na Faculdade Minas Gerais (Famig), 
foi Delegada Geral de Polícia de Belo Horizonte e Diretora da Universidade Presidente 
Antônio Carlos (Unipac). Como Delegada de Polícia atuou em quase todas as Delegacias 
Especializadas da Sesp/MG: Costumes, Vigilância Geral, Orientação a Menores, Tóxicos 
e Entorpecentes, Falsificações e Defraudações. Além de ter idealizado e implantado a 
Delegacia Especializada de Crimes Contra a Mulher de Belo Horizonte, foi Conselheira 
Deliberativa do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher do Ministério da Justiça (1990-
1993); Vice-Presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica (1989-
1991); e é, pela quarta vez, Vice-Presidente da Federação Mineira de Mulheres.
 Foi eleita Vereadora de Belo Horizonte em 1996, pelo PDT, e Deputada Estadual 
pelo PSB em 2002, quando foi presidente do partido no Estado. Em 2004 elegeu-se 
vereadora pelo PTB, tendo sido reeleita em 2008. É Presidente do Diretório Municipal 
de Belo Horizonte do PTB, Presidente do PTB Mulher no Estado e integra as executivas 
estadual e nacional do partido. É Líder da Bancada do PTB na Câmara Municipal de Belo 
Horizonte.
 Entre suas proposições que se tornaram lei estão as seguintes: a que 
acrescenta dispositivo ao ato das disposições constitucionais transitórias e extingue 
o cargo de carcereiro e suas respectivas classes da estrutura da Polícia Civil no Estado 
de Minas Gerais, passando os antigos carcereiros a ocupar o cargo de detetive; a que 
estabelece normas referentes às práticas comerciais que envolvem a venda de títulos de 
capitalização e similares no Estado de Minas Gerais; a que acrescenta dispositivo à Lei 
nº 12.666, de 4 de novembro de 1997, que dispõe sobre a política estadual de amparo 
ao idoso e assegura ao idoso tratamento prioritário na tramitação de procedimentos 
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administrativos no âmbito do Legislativo ou do Executivo; e a que oferece o serviço de 
orientação e prevenção do câncer cérvico-uterino e de mama no Estado. 
 Recebeu diversas homenagens, entre as quais: Medalhas da Inconfidência 
e Santos Dumont do Governo de Minas Gerais; Medalha do Mérito Legislativo da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais; Medalhas Luiz Soares da Rocha e Dr. José de 
Alencar Rogedo, da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Minas Gerais; Medalha 
Alferes Tiradentes, da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.

 “Não houve em minha família ninguém com mandato eletivo. Não sou 

herdeira de tradição política. Representei Minas Gerais no Conselho Nacional 

dos Direitos da Mulher, de 1990 a 1993, período no qual coordenei o combate 

à violência contra a Mulher no Brasil e quando instalamos muitas Delegacias de 

Mulheres nos Estados e Territórios Brasileiros. Ao fim desse período, realizamos um 

grande congresso que se chamou “A mulher e o Poder” e conclamamos as mulheres 

de todo o Brasil a se candidatarem a cargos eletivos. Foi a partir daí que decidi me 

candidatar, tendo sido eleita Vereadora em 1996.

 Tive pouquíssimos recursos financeiros, e ninguém financiou minha 

campanha. A mulher tem essa dificuldade na política: as pessoas e empresas 

investem preferencialmente nas candidaturas masculinas. Dois anos depois, fui 

eleita Deputada Estadual. Perdi a reeleição, e então me candidatei novamente a 

Vereadora, tendo sido eleita e reeleita. 

 Trabalho efetivamente pela segurança pública, que é o meu berço, a 

minha origem. De forma especial, dedico-me ao combate a violência, discriminação 

e preconceito contra a mulher, buscando garantir a sua plena cidadania. A 

violência contra a mulher existe em todas as classes sociais e faixas etárias; é um 

fenômeno cultural. Vivemos em uma sociedade onde impera a superioridade 

do sexo masculino, defendida, inclusive, pela maioria dos antigos filósofos, que 

consideravam a mulher um ser inferior, que deveria ser submissa ao homem. 

Nós temos que romper com essa cultura; o que buscamos é uma sociedade com 

igualdade dos gêneros masculino e feminino. 

 Em Belo Horizonte, além da Delegacia de Mulheres, temos também a 

Casa de Apoio Bem-vinda e a Casa Abrigo Sempre Viva, enfim uma rede completa 

de apoio à mulher, um modelo internacional, com apoio psicológico, social e 

jurídico. Em 1990, representei o Brasil na Reunião Interamericana de Consulta 

Sobre a Mulher e a Violência, promovida pela OEA, em Washington. A essa reunião 

seguiram-se outras, que deram origem à Convenção Interamericana para Prevenir, 

Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, muito importante para a aprovação 

da Lei nº 11.340, de 2006, batizada com o nome de Lei Maria da Penha.
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 No meu mandato de Vereadora, por meio de projetos de lei de minha 

autoria, foram criados a Coordenadoria Municipal dos Direitos da Mulher e o 

Conselho Municipal da Juventude. Atuei em conjunto com a chefia da Polícia Civil 

para criar a Delegacia do Idoso; a Divisão de Polícia Especializada da Mulher, do 

Idoso, da Criança e do Adolescente; e o Departamento de Polícia Especializada de 

Proteção à Família. Também não medi esforços junto aos congressistas para que o 

assédio sexual fosse tipificado como crime, hoje já caracterizado no artigo 216-A 

do Código Penal brasileiro. Tenho lutado muito na Câmara Municipal por uma lei 

que puna o assédio moral praticado contra os funcionários públicos municipais.

 O número de mulheres nas esferas de poder ainda é muito pequeno. 

Representamos em torno de 10% nos parlamentos e, por isso, acho importantíssima 

a lei de cotas para as mulheres nos partidos políticos. Muitas pessoas chegam a 

alegar a inconstitucionalidade dessa lei, mas, na realidade, ela assegura mesmo 

é a igualdade material prevista pela própria Constituição Federal. Temos que 

garantir a aplicação dessa lei, apesar de saber que os partidos políticos, até hoje, 

têm dificuldades para completar as chapas de candidatos com 30% das vagas 

reservadas para mulheres. Essa dificuldade é decorrente de uma questão cultural: 

as mulheres, em sua maioria, não foram estimuladas a entrar nesse tipo de disputa. 

Na realidade, muitas delas foram levadas a servir como boas cabos eleitorais ou 

votar em quem o marido mandasse.

 E a própria mulher, muitas vezes sobrecarregada com a dupla ou tripla 

jornada de trabalho, não se dispõe a se candidatar e nem entendeu ainda a 

importância de avaliar bem as propostas de uma candidata mulher. E a participação 

da mulher na política é muito importante porque, quando está no exercício de 

seu mandato, sua grande preocupação é com a creche, a família, a segurança, a 

educação, com o social de forma geral.

 A mulher é muito mais cobrada. Não tem o direito de errar. Acho 

importantíssimo o Dia Internacional da Mulher, por ser um momento de reflexão 

sobre a situação das mulheres no planeta. O banqueiro não tem o seu dia, nem 

o branco, só aqueles que são discriminados é que têm, e esse dia deve ser um 

momento de importante discussão.

 Tornei-me Delegada da Polícia Civil aos 23 anos de idade. Era viúva, estava 

com uma filha recém-nascida e vinha do interior, onde era professora. Nunca 

fui Delegada Adjunta, só Titular. Tenho uma personalidade forte, sou corajosa, 

nunca demonstrei insegurança ou timidez e onde vejo que existe um espaço 

para desenvolver meu trabalho, luto incansavelmente para ocupá-lo. Vou dar 
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um exemplo: uma questão que também tem me interessado muito é a do meio 

ambiente. Em meu mandato passado fui Vice-Presidente da Comissão Permanente 

do Meio Ambiente e Política Urbana da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Lutei 

e luto por uma legislação mais rigorosa contra a poluição sonora, posto ser a nossa 

capital uma das cidades mais barulhentas do Brasil. Quando fui reeleita Vereadora, 

quis retornar para essa Comissão, que é muito disputada, e encontrei dificuldades, 

mas superei-as. Concorri à eleição para a Presidência da Comissão, que é de dois 

anos e, negociando, consegui um ano. Por isso digo que é preciso ter firmeza, 

coragem e saber ocupar o seu espaço”.
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ELBE BRANDÃO

Elbe Figueiredo Brandão Santiago 
nasceu em 24 de abril de 1965, em Montes 
Claros (MG). É economista e professora 
universitária licenciada de Economia Rural 
da Universidade Estadual de Montes Claros 
(Unimontes), Especialista em Política 

Econômica, Teoria Econômica e Economia Internacional (Universidade de Barcelona) e 
mestre em Turismo e Desenvolvimento Autossustentável e Hospitalidade. Atuou como 
Secretária Executiva da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (Amams), 
no ano de 1993. Esteve vinculada ao PDT até 1995, e, desde então, está filiada ao PSDB. 
Ingressou na Assembleia Legislativa de Minas Gerais como suplente, em 1995, e nas 
três legislaturas seguintes elegeu-se Deputada Estadual. Ocupou, entre 2003 e 2006, o 
cargo de Secretária Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha 
e Mucuri e o Norte de Minas, cargo que voltou a ocupar desde janeiro de 2007. Suas 
principais regiões de atuação política são o Norte de Minas e o Jequitinhonha-Mucuri. 
 Entre algumas de suas proposições que foram transformadas em lei estão: a que 
estabelece controle e fiscalização do desmonte de carros e motocicletas pelas oficinas 
denominadas ferro-velhos; a que institui o Dia Estadual de Ação da Cidadania Contra a 
Miséria e pela Vida; a que cria o Programa de Incentivo à Implantação de Matadouros e 
Mercados Públicos Municipais, entre várias outras. 

 “Eu entrei na vida política por meio de laços familiares, do meu pai, que 

foi candidato a Prefeito de Janaúba e adoeceu gravemente durante a campanha. O 

médico disse que ele só sobreviveria se tivesse algo maior, que pudesse fazê-lo viver. 

Eu sabia claramente que a política era, naquele momento, a vida dele, e fui fazer 

campanha para ele, fui para os palanques, enquanto ele estava no hospital. E meu 

pai acabou ganhando a eleição. Naquela época, eu já era formada em economia, 

professora universitária, e queria ajudá-lo, pois havia me comprometido com a 

população, em nome dele. Mas ele me disse que em uma colmeia duas rainhas 
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não mandam, e que eu precisava seguir minha vida, minha própria trajetória. Fui, 

então, ser Secretária Executiva da Associação dos Municípios da Área Mineira da 

Sudene (Amams), e, enquanto a saúde dele se deteriorava, o nosso grupo político, 

de Janaúba, me convidou para ser candidata a Deputada Estadual. Perdi por pouco 

aquela eleição e acabei ficando na primeira suplência. 

 Eduardo Azeredo, que era candidato ao Governo de Minas, prometeu ao 

meu pai que, se ganhasse a eleição, iria me convidar para ocupar uma cadeira, me 

daria uma oportunidade. Ele foi eleito e cumpriu o compromisso. Na minha posse 

na ALMG, meu pai já não pôde ir. Fui visitá-lo e ele pediu que eu me ajoelhasse 

para me abençoar. Pediu que eu não abandonasse o seu povo e não deixasse seus 

sonhos morrerem. 

 Isso foi há 16 anos, e nessa minha trajetória encontrei muitos obstáculos. 

Mas o principal deles foi pessoal, de administrar a demanda da vida política 

representativa com a vida pessoal. A vida parlamentar requer uma intensa presença 

nas bases, seja do homem ou da mulher. É trabalho de segunda a segunda, às vezes 

até de madrugada, e o final de semana é o momento de viajar, de estar na estrada 

com as pessoas, os eleitores. E como foi uma opção minha a de ir até o eleitor e 

pedir a ele o seu voto para representá-lo, não tinha o direito de fugir dessa rotina. 

Mas eu também não podia abrir mão do meu sonho de ser mãe. Quando minha 

filha Sara nasceu, eu já era Deputada. A minha gravidez ocorreu em um momento 

em que era comum ficarmos na Assembleia até uma hora da manhã. Nesse período, 

sentimos muita falta uma da outra, foi doloroso, mas eu buscava aproveitar todo o 

tempo ao lado dela.

 Conciliar a maternidade com a vida parlamentar foi o maior obstáculo que 

enfrentei. Harmonizar uma missão de vida, que é a política, que requer dedicação 

integral à causa, com a missão de ser mãe, de ser feliz, de compartilhar as alegrias 

com os filhos e o marido, esse foi, para mim, o grande conflito.

 Os demais obstáculos, o preconceito dos homens, quaisquer adversidades, 

não são intransponíveis para a mulher que chega ao Parlamento, que é uma mulher 

valente. Eu fui a primeira mulher a ser eleita no sertão e nunca senti que me faltava 

espaço na vida política pelo fato de eu ser mulher. Tanto que fui presidente do 

PSDB Mulher e Vice-Presidente do PSDB em Minas, e sempre encontrei parceiros 

que financiaram minhas campanhas políticas por acreditarem que eu seria um 

bom produto para a sociedade. Os partidos têm até feito um esforço para ampliar 

a participação da mulher, e se a mulher não participa mais, é por uma escolha dela 

mesma, uma opção íntima. 
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 Mas é importantíssima a participação da mulher na vida política, porque 

ainda que homens e mulheres lutem por uma causa única, movidos pelos mesmos 

princípios, o olhar da mulher sobre os problemas que existem é diferenciado. Para 

estimular essa participação, o sistema de cotas é um instrumento vigoroso, que 

deve permanecer, mas que ainda não cumpriu seus objetivos, não disse a que 

veio, pois nem os 30% de candidaturas femininas previstos os partidos conseguem 

atingir. Há que se buscar outras formas, outros mecanismos para a mulher se inserir 

na vida política. 

 Quanto a mim, considero que meu compromisso com meu pai está 

cumprido. Não preciso me legitimar mais por meio do voto para servir à sociedade 

mineira. É chegada a hora de me dedicar mais à minha filha. Sinto que estou saindo 

em paz, com a sensação de dever cumprido, de ter dado o melhor de mim. Mas 

vou continuar a atuar no campo da política, que é o campo em que administramos 

conflitos e olhamos não para o nosso próprio umbigo, mas para o mundo, para 

poder ajudar. Enquanto estiver viva, não deixarei de sonhar, de lutar por uma 

sociedade mais fraterna, humana e igualitária. 

 O legado que eu deixo é a participação em várias causas, voltadas não 

só para a mulher, mas para a sociedade como um todo, em defesa da infância, 

da adolescência, dos idosos, da saúde. Foram muito importantes, também, as 

discussões na Assembleia, não só em torno dos meus projetos, mas dos projetos 

dos meus companheiros. Como Secretária de Estado, minha maior contribuição 

é a favor da consolidação das políticas sociais emancipatórias e o combate às 

desigualdades regionais, principalmente a diminuição da desnutrição e do 

analfabetismo na minha região. Também destaco a luta à frente dessa Secretaria 

pela disseminação da ciência, da tecnologia, do conhecimento – principalmente 

para o Jequitinhonha-Mucuri, e para o Norte de Minas como um todo – essencial 

para que as pessoas conquistem sua autonomia, educação, desenvolvimento 

regional, entre outros.”
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ELISA COSTA

Nascida em João Neiva (ES), no 

dia 28 de fevereiro de 1958, Elisa Maria 

Costa é formada em Engenharia Civil pela 

Universidade Vale do Rio Doce (Univale) 

e tem especialização em Cálculo de 

Estruturas pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Iniciou a vida política 

nos movimentos eclesial, estudantil e sindical, tendo atuado na Secretaria da Mulher da 

Central Única dos Trabalhadores (CUT).

 Em Governador Valadares, foi Presidente do Diretório Municipal do PT e se 

elegeu Vereadora em 1996 e em 2000. Em 2004 licenciou-se da Câmara de Vereadores 

para assumir cargo de assessora especial do Ministro Patrus Ananias, no Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), tendo participado da implantação 

do Bolsa Família. Na Assembleia Legislativa, atuou na condição de suplente, entre 2005 

e 2007, quando tornou-se a primeira mulher do Leste de Minas a exercer o mandato de 

Deputada Estadual.

 Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais reelegeu-se em 2007, tendo 

sido Líder do PT e 1ª-Secretária e Coordenadora em Minas da Comissão Interestadual 

Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Doce (Cipe 

Rio Doce). Renunciou ao mandato de Deputada Estadual em 2009 para o assumir o cargo 

de Prefeita de Governador Valadares, que ocupa atualmente. As principais regiões de 

atuação política são os vales do Rio Doce, Mucuri, Jequitinhonha e Central.

 Entre alguns de seus projetos que se transformaram em lei estão: o que altera 

a Lei nº 12.733, de 30 de dezembro de 1997, e propõe mecanismo de descentralização 

da aplicação dos recursos da Lei de Incentivo à Cultura, bem como determina o 

escalonamento das percentagens mensais a serem deduzidas do ICMS devido pelas 

empresas que apoiarem um projeto cultural, de acordo com o seu faturamento; o que 

altera a Lei n.º 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e concede isenção da taxa de segurança 

pública referente a serviços prestados pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros 
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Militar em determinadas situações, juntamente com outros Deputados; e o que dispõe 

sobre a emissão de notas fiscais do produtor rural.

 “Descobri minha vocação política na juventude, por meio da minha 

participação nos movimentos estudantis, nas pastorais sociais da Igreja Católica, na 

luta contra a ditadura militar e na defesa de uma educação pública de qualidade, 

bandeira que sempre defendi.

 Acredito que a presença da mulher nos espaços de poder promove o 

debate de novos temas com a sociedade e, consequentemente, novas legislações, 

como exemplo, as cotas de 30% nas vagas do Legislativo e a ampliação da licença 

maternidade para seis meses. Sem falar que estimula a discussão de políticas 

públicas mais claras para a saúde da mulher e conteúdos novos para uma 

educação mais plural, com respeito à diversidade cultural e sem preconceitos. O 

combate à violência, especialmente a doméstica, também é um tema que aflora 

com a participação das mulheres, assim como a criação de moradias populares, 

destinadas às famílias chefiadas por mulheres, e o cartão Bolsa Família, que é 

prioridade das mães.

 Acredito que a participação feminina promove uma mudança cultural. É 

importante a participação popular nas decisões políticas e a construção conjunta 

de iniciativas e legislação que defendam os direitos da mulher. Agora, como 

Prefeita, neste um ano, criamos a Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas 

para Mulheres e aderimos ao Plano Nacional de Enfrentamento à Violência 

Doméstica.

 A participação político-partidária das mulheres tem crescido, mas ainda 

é tímida e pouco ousada. O PT é um partido democrático que tem mais espaço 

de participação feminina, mas, mesmo assim, ainda incorpora e conserva alguns 

conceitos e valores machistas. Porém, para a mulher que luta, tem coragem e 

conquista seu espaço, o PT contribui para os avanços femininos e feministas.

 O sistema de cotas para as mulheres na política é extremamente importante. 

Precisamos alcançar a cota dos 30% e avançar. Fazer valer as penalidades aos 

partidos que não cumprirem a cota pode contribuir para o acerto e funcionamento 

do referido sistema. Hoje, a mulher confia e acredita mais em si mesma, por isso, 

individual ou coletivamente, tem apostado em si e na sua representação. Foi assim 

aqui, em Valadares, e em outros Municípios de Minas, como Betim, Contagem, 

Teófilo Otoni, Alvarenga, entre outros. Na verdade, o voto em mulheres significa 

uma mudança cultural profunda.”
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GLÁUCIA BRANDÃO

Nascida em Ribeirão das Neves (MG), 

no dia 30 de março de 1954, Maria Gláucia 

Costa Brandão é professora universitária 

e consultora educacional. Formada em 

Educação Física pela Universidade Federal 

de Minas Gerais (UFMG), é mestre pela 

Universidade de Iowa (EUA) e doutora pela Universidade de Wisconsin-Madison (EUA). 

Foi professora na UFMG até 1996, quando se aposentou. Dedicou-se à formação de 

professores de Educação Física em nível de graduação, pós-graduação e programas de 

formação continuada. Foi pesquisadora, orientadora, autora de várias obras e consultora 

em projetos e políticas educacionais.

 Foi Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Ribeirão 

das Neves e Presidente da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) do 

Município, entidade da qual é uma das fundadoras. Eleita Deputada Estadual pelo PPS, 

em 2006, é Presidente da Comissão de Cultura. Sua principal região de atuação política 

é a Central. Entre algumas de suas proposições convertidas em leis estão a que dispõe 

sobre a prática de educação física nas escolas públicas e privadas do sistema estadual de 

educação e a que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de brinquedos adaptados 

para crianças portadoras de deficiência nos locais que especifica.

 “Ingressei na política de maneira atípica, circunstancial. Quem tinha 

carreira política, na verdade, era meu marido, Eduardo Brandão, que foi Vice-Prefeito 

e Prefeito de Ribeirão das Neves, de onde nós éramos. Eu sempre trabalhei na área 

acadêmica: fui professora no curso de Educação Física da UFMG, até 1996 e, depois 

de aposentada, continuei a trabalhar como consultora pedagógica. Quando meu 

marido se tornou Prefeito, comecei a atuar na área social, em Ribeirão das Neves, 

onde criamos a Apae, Conselhos da Criança, Conselho Tutelar. Portanto, fui inserida 

na política por meu marido. Trabalhava como consultora educacional quando, em 
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2005, fui convidada para assumir o cargo de Secretária de Educação, Esporte e 

Lazer no Município, minha primeira participação formal no Poder Executivo.

 Quando meu marido faleceu, em 2005, o grupo político dele, de Ribeirão 

das Neves, me procurou para que eu continuasse o seu trabalho. Até então, eu 

não tinha pensado em me envolver na política partidária. Naquele momento, me 

candidatar a cargo do Poder Legislativo era um grande desafio, principalmente 

porque eu estava viúva recentemente, com dois filhos adolescentes, e estava 

trabalhando no Executivo do Município. 

 Contrariando a opinião de algumas pessoas, que consideram difícil para 

as mulheres o enfrentamento de uma campanha política, eu me senti desafiada, 

sobretudo por considerar a importância de haver uma Deputada que pudesse fazer 

a articulação entre Ribeirão das Neves e o Estado. Porque, embora esse Município 

faça parte da Região Metropolitana de Belo Horizonte, seus indicadores sociais são 

equivalentes aos do Jequitinhonha, seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

é muito baixo.

 Além de dona de casa e mãe de família, sou viúva, com dois filhos 

adolescentes e, por isso, tenho dificuldade de sair de casa à noite. Também achava 

difícil ter que fazer viagens frequentes mas, graças a Deus, com boa vontade tudo 

termina por se arranjar, como percebi no exercício do cargo. Outra limitação que tive 

que vencer foi uma timidez natural de abordar grupos de pessoas desconhecidas, 

em lugares públicos, para desenvolver uma ação política. Hoje percebo que faço 

isso com um certo desembaraço mas, no início, era realmente difícil.

 Embora as mulheres ainda sejam minoria no Parlamento, penso que, aos 

poucos, vamos construindo nosso espaço e marcando nossa presença ao lado dos 

homens, em uma atuação complementar, sem a preocupação de competir com 

eles, mas assumindo algumas causas para as quais demonstramos uma percepção 

diferenciada. Penso que à medida que mais mulheres ocupam espaços, seja no 

poder público, seja na iniciativa privada, a sociedade vai entendendo que não há 

diferença de gênero em relação à competência, à responsabilidade e à capacidade 

de trabalho. As pessoas são competentes ou não, independentemente de serem 

homens ou mulheres.

 Como as mulheres são um grupo pequeno na Assembleia, é evidente que 

a presença delas na tribuna é menos notada, mas a bancada feminina tem tido 

um papel marcante nos grandes temas que são discutidos e votados, e nós nos 

destacamos sobretudo nas comissões, nas quais temos grande visibilidade. Acho 

que as Deputadas representam muito bem as diferentes regiões do Estado que as 
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elegeram. Temos importante papel a desempenhar no resgate da política, que é a 

promoção do bem comum, o combate às desigualdades.

 Tenho excelentes relações com a Mesa Diretora da Assembleia, com 

os Deputados, com os servidores, bem como com os Secretários do Governo 

do Estado, que me tratam com grande deferência e respeitam meu trabalho de 

Parlamentar. Se há algum colega que ainda tenha uma visão machista sobre 

a presença feminina no Parlamento, eu não sinto esse tipo de preconceito, pois 

nossas relações na Casa têm sido respeitosas e cordiais.

 O sistema de cotas não se mostrou suficiente para que as mulheres 

ingressem na política na proporção necessária, porque elas encontram, em 

geral, maiores dificuldades em função de seus outros papéis sociais, sobretudo 

os relacionados aos filhos, que são, muitas vezes, indelegáveis. Outra dificuldade 

real refere-se ao financiamento das campanhas, pois a busca de apoio financeiro 

certamente é mais difícil quando se é mulher. Quanto a isso, o financiamento 

público das campanhas poderia contribuir para que maior número de mulheres 

pudessem se apresentar como candidatas.

 Entre as minhas contribuições como Deputada Estadual, fico 

especialmente satisfeita com o trabalho que tenho realizado como Presidente da 

Comissão de Cultura. Nós temos conseguido trazer para dentro da Casa Legislativa 

produtores culturais das diversas áreas – música, artes plásticas, dança, teatro, 

literatura etc. Essa interlocução entre os produtores culturais e a sociedade civil 

é fundamental para promover o desenvolvimento cultural do Estado. Além disso, 

eu tenho conseguido ser interlocutora entre Ribeirão das Neves e o Governo do 

Estado. Tenho me esforçado para mudar a realidade do Município, atendendo às 

necessidades da população, levando os projetos e recursos do Governo Estadual.

 A respeito das emendas parlamentares, tenho tido a preocupação de 

beneficiar associações e organizações não governamentais que, muitas vezes, 

atuam com base no voluntariado, mas nem sempre são constituídas por pessoas 

com qualificação necessária para apresentar projetos de acordo com as exigências 

legais. É importante proporcionar a eles os conhecimentos adequados para que 

adquiram autonomia.”
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ISABEL DO NASCIMENTO

  
Nascida em Uberlândia (MG), no 

dia 11 de maio de 1948, Isabel Aparecida 
do Nascimento é pedagoga formada 
pelas Faculdades Integradas de Uberaba 
(Fiube). Foi, por duas vezes, Secretária 
Municipal de Assistência Social de Uberaba 

e Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social daquela cidade. Pertenceu ao 
PRN, posteriormente ao PP, ao PMN, e atualmente está filiada ao PTC. Na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais, foi suplente e assumiu o cargo de Deputada Estadual em 
outubro de 1998, pelo PP.

 “Ingressei na política junto com meu marido, o engenheiro Wagner 

do Nascimento. Ele foi Vereador e Vice-Prefeito de Uberaba nos anos 60 e 70 e, 

em 1982, venceu as eleições municipais naquela cidade, tornando-se o primeiro 

Prefeito negro eleito democraticamente no Brasil. A partir daí, começamos um 

amplo esforço para fazer um governo social, até em razão das nossas origens 

humildes. Criamos a primeira Secretaria de Assistência Social e Promoção Humana 

da história do País. Fui a primeira Secretária à frente da pasta e permaneci nesse 

cargo por cinco anos. 

 Após esse período, meu marido se elegeu Deputado Federal, e continuei 

na militância, junto com ele, quando, em 1992, após uma derrota judicial, eu o 

substituí como candidata à Prefeitura, ganhando as eleições municipais. Mas não 

conseguimos tomar posse.

 Em 1994, fiz uma dobradinha com meu marido – ele se candidatando a 

Deputado Federal e eu a Deputada Estadual. Fiquei na terceira suplência, o que 

ensejou a minha passagem gratificante pela Assembleia Legislativa de Minas 

Gerais. Depois disso, participamos da campanha municipal vitoriosa de 2004 do 
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ex-Presidente da ALMG e ex-Ministro dos Transportes Anderson Adauto. Assumi 

novamente em 2005 a Secretaria de Desenvolvimento Social, onde permaneci até 

2007. Já nas eleições municipais de 2008, fui candidata a Vice-Prefeita na chapa 

do Deputado Estadual Fahin Sawan. Agora pretendo concorrer novamente a uma 

cadeira na Assembleia de Minas.

 Os principais obstáculos que eu e minha família sempre enfrentamos 

na vida pública foram os parcos recursos financeiros para a realização de nossas 

campanhas eleitorais. Acredito ser esse o maior dos problemas para os candidatos 

em geral, pois sabemos que existe muita gente com bom perfil e índole para assumir 

cargos e funções públicas, mas que não conseguem por causa dessa dificuldade. 

Mas, nos partidos onde militei e milito, nunca encontrei nenhuma resistência pelo 

fato de ser mulher. A gente tem discordância de ideias, porém, isso faz parte do 

jogo democrático. Mesmo assim, acho que ainda falta espaço para a mulher, que 

ela tem que lutar mais para ampliar esse espaço e não pode esperar que o façam 

por ela.

 A presença de mulheres no Poder Legislativo, assim como em qualquer 

área, é sempre uma oportunidade que temos de defender nossas ideias e interesses. 

Por isso, acho que o povo deveria confiar mais em nós, já que, na maioria dos casos, 

somos nós que passamos maior tempo com nossos filhos, nossas famílias e, sendo 

assim, é a mulher a grande vencedora quando consegue fazer com que um filho 

se torne uma pessoa digna, de caráter. E na política não pode ser diferente. As 

mulheres são, historicamente, menos suscetíveis à corrupção e a outras práticas 

comuns não só no meio político. 

 Quanto à reserva de cotas para a candidatura de mulheres, penso que são 

importantes instrumentos de inclusão. Porém, não devem perdurar para sempre, 

pois, ao mesmo tempo que incluem algumas, excluem outros. Assim, é dever 

nosso estabelecer regras bem nítidas e fomentar outras ações a fim de dar mais 

oportunidades às mulheres, com igualdade de condições.

 Acredito que ainda exista, por parte do eleitorado feminino, uma resistência 

a votar em mulheres, mas isso tem mudado. Nós temos grande nomes femininos 

no meio político: a Sra. Andréa Neves, a Ministra Dilma, a Deputada Rita Camata, a 

Deputada Jô Moraes e outros tantos nomes que nos orgulharam por suas posturas 

atuantes. Isso tem feito com que o eleitorado, em especial o feminino, esteja 

revendo seus conceitos. Mas, exatamente por ainda haver esse tipo de restrições às 

candidatas mulheres, é mais difícil para elas obter o financiamento de campanha. 

Espero que isso mude, pois, quanto mais heterogênea a política, maiores são os 

benefícios para o destinatário final das nossas ações, o povo.
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 Considero minha maior contribuição, até aqui, a força que tenho de viver 

e construir coisas novas, ajudando quem precisa. Já enfrentei muitas situações que 

requereram de mim força e coragem, e é exatamente assim que sou conhecida. 

Tenho muito orgulho de ter sido a primeira Secretária de Assistência Social do 

País e da minha cidade, e também por ter sido a primeira Deputada Estadual de 

Uberaba. Apesar de pouco tempo de mandato, apresentei e tive aprovados alguns 

projetos na área de educação que ajudaram muitas crianças e famílias.”
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JÔ MORAES

  
Nascida em Cabedelo (PB), no dia 

9 de agosto de 1946, Maria do Socorro 

Jô Moraes foi assessora parlamentar da 

Câmara Municipal de Belo Horizonte nos 

anos 80 e assessora da Prefeitura de Belo 

Horizonte (1989-1991). Filiada ao PCdoB 

desde 1972, foi eleita Vereadora de Belo Horizonte (1997-2001, 2002-2003), Deputada 

Estadual (2003-2007) e Deputada Federal (2007-2011). No PCdoB, é membro da Direção 

Nacional e Presidente Estadual do partido em Minas Gerais; bem como Vice-Líder do 

Bloco PSB-PDT-PCdoB-PMN-PRB. Foi Líder do PCdoB de 2008 a 2009. 

 Jô Moraes é 1ª-Presidente do Movimento Popular da Mulher de Minas Gerais, 

1ª-Presidente da União Brasileira de Mulheres e fundadora do Conselho Estadual da 

Mulher. Na Assembleia Legislativa, presidiu a Comissão do Mercosul, e teve aprovados 

vários projetos. Algumas dessas proposições são: a que estabelece política pública de 

prevenção e combate à surdez na infância e em recém-nascido, no âmbito do Estado 

de Minas Gerais; a que dispõe sobre a realização de referendo para desestatização de 

empresa distribuidora de gás canalizado; a que cria o Cadastro Mineiro de Controle da 

Mortalidade Materna (Camma); a que dispõe sobre a fiscalização e vigilância sanitária 

dos estabelecimentos que praticam o bronzeamento artificial; a que disciplina as 

atividades a serem adotadas na prevenção e no combate às inundações; a que institui 

o Dia Estadual contra a Homofobia; a que cria o Fundo Estadual de Cultura e Juventude, 

juntamente com outros Deputados. 

 Entre as condecorações recebidas por ela, destacam-se a Medalha da 

Inconfidência de Minas Gerais e a Medalha do Mérito Legislativo, da Assembleia Legislativa do 

Estado de Minas Gerais.

  “Minha entrada na vida política se deu inicialmente por meio da militância 

partidária, que não se restringiu à atividade política propriamente dita, mas foi 

construída também na relação com os movimentos sociais. No período da ditadura 
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militar, eu saí fugida da Paraíba, porque forjaram um processo, me condenaram e 

eu tive que viver na clandestinidade durante dez anos. Passei a maior parte desses 

anos em Minas Gerais, onde procurei manter relação com a sociedade organizada, 

apesar da minha condição de clandestina, de ter que usar outros nomes. Quando 

atuei na luta pela construção da creche comunitária, intensifiquei minha ação no 

movimento feminino. 

 Posteriormente, me incorporei à luta pela anistia política, embora fosse 

uma das pessoas que precisavam ser anistiadas. Naquela época, minha militância 

política se tornou mais forte: intensifiquei minha ação no movimento feminino, 

integrei o movimento contra a carestia e o movimento feminino do MDB. Em 1983, 

fui coordenadora do I Encontro da Mulher Mineira e Presidente do Movimento 

Popular da Mulher. Em 1989, fui eleita Presidente da União Brasileira de Mulheres, 

uma entidade emancipacionista de abrangência nacional. Foi na militância pela 

causa feminina que conquistei um espaço político que me permitiu disputar 

cargos e ser eleita Vereadora em 1996, Deputada Estadual em 2002 e Deputada 

Federal em 2006.

 Ao longo da minha vida pública, pude observar que as mulheres sentem 

muita insegurança quando partem para a ação política, por ser um espaço 

eminentemente masculino, com práticas políticas e de cumplicidade também 

muito masculinas. Há falta de preparação: mesmo as mulheres que fazem parte 

da militância social são despreparadas. Faltam informação e treinamento para 

disputar esse espaço. Há ainda um terceiro aspecto: o cotidiano da vida da mulher. 

Onde vou deixar meus filhos? Como vou para uma reunião à noite – a maioria das 

reuniões partidárias é à noite – se não houver quem fique com meus filhos? Como 

vou participar de convenções partidárias se não há creches? Evidentemente que 

hoje alguns partidos garantem esse espaço às mulheres, inclusive em virtude da 

pressão exercida por elas. 

 O meu partido, o PCdoB, estabeleceu uma atitude de permanente 

visibilidade para a mulher no espaço político. Muitas vezes são gestos simbólicos: 

não há nenhuma reunião da direção nacional em que não haja a presença de 

uma mulher na Mesa, por exemplo. Eu diria que a atitude mais importante que os 

partidos políticos podem ter é dar visibilidade à presença da mulher nas instâncias 

de direção.

 A presença feminina nos parlamentos é fundamental por colocar na 

agenda legislativa as questões relativas ao combate à discriminação de gênero. 

Mas é evidente que nem todas as parlamentares têm compromisso com a 
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causa feminina. Muitas entram na vida pública por circunstâncias familiares, 

por representação de corporação. Mas o número ajuda a alterar a qualidade. E, 

evidentemente, quanto mais mulheres houver, maior a possibilidade de que sejam 

contempladas as questões femininas.

 Para que haja mais mulheres na política partidária não basta o sistema 

de cotas, que assegura a reserva de 30% das vagas para as candidatas nas 

eleições legislativas. Muitos dirigentes partidários acusam as mulheres de não 

serem capazes, de não procurarem participar, mas não é bem isso. As mulheres 

se encontram em uma situação objetiva e subjetiva que dificulta sua integração. 

Então, é preciso que os partidos tenham políticas complementares de apoio à 

sua incorporação. É por isso que o PCdoB se preocupa em ter creches nas suas 

convenções, porque não adianta estimular a participação da mulher e não criar 

condições para incorporá-la.

 A inclusão das mulheres na política partidária depende, ainda, de uma 

mudança no sistema eleitoral: é fundamental que haja financiamento público 

e lista preordenada. Os países da América Latina em que há mais mulheres no 

Parlamento são os que contam com listas fechadas, porque a ordem dos candidatos 

leva à incorporação da mulher. Se a cota for de 30%, os dois primeiros nomes da 

lista preordenada são de homens, mas o terceiro nome é obrigatoriamente de 

uma mulher, para que seja mantida a proporção. Não é que os partidos distribuam 

deliberadamente mais dinheiro para os homens, é que são os homens que 

detêm as estruturas de poder nos partidos. Então, a lista preordenada garantiria a 

incorporação efetiva da mulher no Legislativo.

 A incorporação da mulher no Legislativo também é dificultada pela 

autoestima política rebaixada das mulheres, de certos setores do campo, dos 

trabalhadores. Na segunda eleição do Lula, eu estava fazendo campanha na porta 

da Fiat, quando um operário disse: 'Mas eu não vou votar em alguém igual a mim. 

Eu sei que não tenho capacidade de governar'. Muitas mulheres não votam em 

candidatas porque não acreditam em si próprias. O meu eleitorado é, em sua 

maioria, masculino. Muitas vezes, meus eleitores fazem questão de expressar que 

estão votando em mim porque eu não tenho medo do poder e tenho uma vida 

transparente. Eles veem que não faço da política uma forma de subir na vida. Mas 

percebo que parte das mulheres ainda efetua uma transferência de representação: 

assim como esperam que o marido resolva as questões mais importantes da casa, 

transferem sua representação política para um homem.
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 Para se emancipar, é fundamental se informar e construir uma consciência 

crítica para conseguir exercer permanentemente seu direito de escolher. Uma 

mulher que só assiste à novela não vai ter condições de fazer escolhas conscientes, 

porque nas novelas as mulheres só sobem na vida pelo casamento. É por isso que 

ler, estudar, assistir ao noticiário, trocar ideias, ter condições de escolher que país 

elas querem é o único instrumento de emancipação das mulheres. Sem isso, elas 

continuarão escravas do seu cotidiano, escravas de um sistema que as oprime e 

que as exclui.

 Tenho duas preocupações maiores na ação legislativa, que são as 

questões relativas ao direito das mulheres e as questões relativas ao direito à 

saúde. E não me refiro só a projetos de leis apresentados, porque a ação legislativa 

inclui participar das comissões e garantir que a pauta esteja sendo debatida e 

contemplada. Mas, com relação às ações de representação, o que mais me absorve 

é a luta pelos direitos dos trabalhadores. Uma greve em uma fábrica, uma passeata 

feita pelos trabalhadores, enfrentam os obstáculos mais impensáveis. A polícia 

está sempre presente. Em toda a minha militância, a questão trabalhista tem sido 

uma constante porque, para que os trabalhadores tenham melhores condições de 

trabalho ou consigam 0,1% de aumento, é uma luta. 

 Lembro-me de que, quando eu era Vereadora, houve uma situação que 

uniu a exploração do trabalho com a questão da mulher: havia postos de gasolina 

que colocavam mulheres para lavar os carros vestidas com um shortinho e com 

aventais de plástico transparente, seminuas. Fui ao Ministério Público, à Delegacia 

Regional do Trabalho, acompanhada de representantes dos movimentos de 

mulheres para questionar aquela situação. E fui ridicularizada por muitos 

homens, que diziam que não havia nada de errado, que as mulheres estavam 

trabalhando. Mas elas trabalhavam em condições humilhantes e de insalubridade. 

Evidentemente, conseguimos que aquela atividade fosse interrompida, sem que as 

trabalhadoras perdessem seu emprego.

 São vitórias que precisamos alcançar. A mulher deve estar sempre 

buscando a reconstrução da sua condição feminina; deve procurar ser aquela 

que quer mudar o mundo, o País, livrá-lo das desigualdades, do sofrimento 

humano; ao mesmo tempo que quer se realizar no amor, no cuidado dos filhos, 

na relação com o companheiro, com quem partilha a vida. É preciso que as 

mulheres se conscientizem de que seus problemas particulares não se resolverão 

sem a ampliação da democracia e o crescimento do País, de que sua causa está 

intimamente relacionada à causa mais geral do povo.”
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nasceu em Cataguases (MG), em 19 de 

junho de 1957. Formada em História pela 
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de Cataguases (Fafic-MG) e em Direito pela 

Faculdade Viana Júnior, foi professora e, em 

1990, ingressou por concurso no Tribunal Regional do Trabalho, em Juiz de Fora, onde 

trabalha desde então. Pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho, pela Universidade 

Potiguar (UnP-RN). Sua carreira política teve início em 1977, quando foi eleita Vereadora, 

pelo MDB, em sua terra natal. Pertenceu ao PMDB entre 1981 e 1982, ano em que se 

filiou ao PT, partido em que permanece até hoje. Foi membro dos Diretórios Municipal, 
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como Delegada no Sitraemg, em Belo Horizonte. Foi eleita Deputada Federal para a 

Legislatura de 1995-1999. Recebeu do Governo de Minas Gerais as Medalhas Santos 
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 “Eu não tinha nenhum parente na política quando ingressei nela. Na 

escola eu já era uma líder nata e, aos 19 anos, me elegi, pelo MDB, a Vereadora mais 

nova do Brasil. Fui eleita com a maior dificuldade possível, pois era um período 

de renovação do partido e eu queria lutar por nossa cidade, nosso povo. Minha 

campanha foi assim: ia de casa em casa, rasgava um pedacinho da folha de um 

caderno, escrevia meu número e entregava para a pessoa. Depois de eleita, como 

eu conhecia todas as ruas e todos os problemas de cada bairro, ia pessoalmente 

conversar com os moradores, fazíamos debates e começamos a fundar comitês em 

todos os bairros. Dali, eu tirava as reivindicações e levava para a Câmara. Portanto, 

fui forjada na luta do dia a dia. E é uma coisa natural em mim, ninguém me ensinou 

a fazer isso. 
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 Sempre fiz trabalho em porta de fábrica, ainda no MDB, o que, na minha 

época, era uma inovação. Eu ia para a porta da fábrica, levando os boletins que 

fazia com muito sacrifício, já que ganhava um salário mínimo como Vereadora, e 

entregava os boletins aos operários às cinco horas da manhã. No início eles tinham 

medo e jogavam os boletins fora, mas, aos poucos, passaram a guardá-los, a tomar 

conhecimento do trabalho que eu realizava, e a partir daí passamos a receber 

muito mais votos.

 Depois, me filiei ao PT, que acabara de ser criado, a convite do Presidente 

Lula. A partir de então, comecei também a empreender uma luta contra a poluição, 

formamos até uma CPI para apurar as causas da poluição hídrica e atmosférica 

causada pela Companhia Mineira de Papéis. Aliás, em toda luta que diz respeito 

ao meio ambiente eu estou presente. Quando Deputada Federal, participei da 

Comissão de Relações Exteriores e da Comissão de Constituição e Justiça, tendo 

oportunidade de participar da votação de muitos projetos importantes, ora como 

relatora, ora no processo de discussão. Foi um trabalho muito importante na minha 

vida, porque eu aprendi e dei muito de mim para fazer o melhor mandato. Tanto é 

que fui considerada a Deputada Federal nota 10 pelo Departamento Intersindical 

de Assessoria Parlamentar, órgão que fiscaliza o desempenho de Deputados e 

Senadores.

 A mulher no Congresso tem um papel importante, mas, muitas vezes, 

ela não acredita nisso. Um exemplo foi nossa vitória na derrubada do veto ao 

planejamento familiar. É lógico que não foi um trabalho só meu. Aí entrou também 

o Centro Feminista de Estudos e Assessoria (Cfemea), uma ONG que cuida só 

dos direitos das mulheres. Essa entidade ajudou a mobilizar todos os Deputados 

e Senadores para conseguirmos maioria e derrubarmos o veto presidencial que 

impedia sua implementação pelo SUS.

 É claro que a mulher tem de lutar constantemente para ocupar seu espaço 

e sua posição. E isso acontece quando ela enfrenta o jogo do poder. Porque nós 

vivemos em uma sociedade machista, em que os homens sempre dominaram 

e sempre afastaram as mulheres. Só que as que chegaram lá, chegaram por sua 

competência, por sua capacidade. A tendência mundial é a mulher ser muito 

respeitada pelo que ela é.

 Apesar de ser contra o sistema de cotas, acho que na atual conjuntura 

ainda é necessário que ele exista, senão as mulheres ficarão sempre afastadas das 

decisões. Se formos deixar que os homens, que estão na direção dos partidos, 

procurem as mulheres para serem candidatas, sem a garantia das cotas, isso 



55

MULHERES NA POLÍTICA:  AS REPRESENTANTES DE MINAS NO PODER LEGISLATIVO

simplesmente não vai acontecer. Também defendo o financiamento público das 

campanhas, porque acho que, com ele, as mulheres vão ter mais oportunidades de 

se candidatar.

 Como parlamentar, trabalhei representando minha cidade, levando verbas 

para Cataguases e para a região, porque fui votada em várias cidades de Minas. No 

nível federal, apresentei projetos, por exemplo, a favor da criação de uma bolsa 

família para o homem do campo, pois, embora ali haja muitas indústrias, nossa 

região tem também uma grande população rural. Apresentei igualmente projetos 

para proibir o uso de produtos tóxicos pelos agricultores. Sem falar nas emendas 

orçamentárias que fizemos, tudo visando principalmente à área da saúde: o 

Hospital do Câncer de Muriaé recebeu verbas que indicamos para lá; reformamos 

todo o setor de hemodiálise e a maternidade do Hospital de Cataguases. São coisas 

que parecem pequenas, mas que são importantes para quem vive no interior e 

sem nenhum apoio federal.

 Eu amo a política, porque a política, para mim, é a arte de fazer o bem 

comum. E, da forma como eu faço política, como eu encaro a política – que eu sei que 

é a postura de uma minoria – é muito prazeroso trabalhar, apesar das dificuldades 

que enfrentei, porque sempre acreditei, sempre tive um ideal. Então, para mim, 

participar da política é uma forma que eu tenho de estar ajudando as pessoas e 

construindo algo em prol do bem comum. Fui Vereadora, Deputada, participei 

durante muitos anos da direção estadual e nacional do PT, mas parei para fazer 

uma pós-graduação em Direito do Trabalho, que concluí agora. Penso em fazer um 

mestrado, estou vivendo um processo de aperfeiçoamento, de reciclagem. Hoje, 

estou trabalhando na minha área, mas nada impede que, futuramente, quem sabe, 

eu seja candidata a Prefeita ou até a Deputada novamente.”
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Tanto na Câmara Municipal quanto na Assembleia Legislativa, integrou a Mesa. 

Pertenceu, também, ao PMDB, PRN e PDT. Foi eleita Deputada Federal duas vezes, em 

1978 e 1982. Em 1986, tornou-se a primeira mulher eleita Vice-Governadora de Minas 

Gerais, na chapa encabeçada por Newton Cardoso; e, em 1983, a primeira Presidente 

do Conselho Estadual da Mulher, função que exerceu até 1985. Foi ainda Presidente do 

PMDB Mulher em Minas Gerais. Senadora da República a partir de 1991, foi a única mulher 
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eleita do País. No Senado, exerceu por dois anos as funções de Líder do PDT e, em 1997, 

foi eleita 2ª-Vice-Presidente do Senado e Vice-Presidente do Congresso Nacional, como 

representante do bloco de oposição.

 Teve aprovado no Congresso Nacional um projeto de lei de sua autoria que 

dispõe sobre a inclusão do Vale do Jequitinhonha do Estado de Minas Gerais na área 

de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e, também, 
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 Do Governo de Minas Gerais, recebeu a Medalha da Inconfidência e a Medalha 

Santos Dumont, e, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a Medalha do Mérito 

Legislativo. Foi escolhida pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar 

(Diap) uma das cem “cabeças” do Congresso Nacional.
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 “Comecei minha vida política muito nova, aos 19 anos, como Vereadora em 

Belo Horizonte. Sempre considerei a vida pública uma missão. Nasci numa região 

pobre de Belo Horizonte, na Vila Oeste. Na nossa rua não tinha luz, calçamento, 

rede de água e de esgoto. Minha mãe era professora, e eu estudava em escola 

pública. Então, convivendo com essa carência, comecei a perceber as dificuldades 

enfrentadas pela população pobre. Foi assim que me politizei, constatando a 

pobreza não só da minha região, mas também de todas as comunidades carentes 

de Belo Horizonte, a falta de postos de saúde, de transporte coletivo diário, de 

iluminação pública. Ainda iniciando o curso de jornalismo na universidade, fui 

convidada pelo PMDB a ser candidata a Vereadora. Minha campanha foi feita 

no corpo a corpo, com toda minha família envolvida, porque não tinha dinheiro 

nenhum. Subia os morros, as favelas, visitava casa por casa, pedia votos na Praça 

Sete.

 Um dia, pedi voto para um senhor que disse que não votava em mulher. 

Foi um choque para mim, e meu primeiro contato com o preconceito. Fui eleita 

a Vereadora mais votada de Belo Horizonte. Os Vereadores falavam assim: 'Agora 

temos uma flor para enfeitar a Câmara'. Sentia que me viam como uma menina 

bonitinha. Mas mostrei para eles que não era só isso. Tive uma atuação política 

intensa na Câmara, apresentei bons projetos e provei que era uma mulher com 

uma missão. Uma luta que travei como Vereadora foi para que as mulheres também 

pudessem ser admitidas como varredoras de rua, numa época em que só homens 

exerciam essa função, e em que as mulheres pobres das vilas, das favelas, queriam 

trabalhar, mas não conseguiam emprego. E hoje elas estão nas ruas de Belo 

Horizonte, exercendo sua atividade de varredora com dignidade. Também ajudei 

a transformar a Vila Oeste no Bairro João Pinheiro, a urbanizar o bairro, a asfaltar 

as ruas, a construir escolas. E tive aprovados vários projetos de transformação de 

favelas em bairros, como o Bairro Primeiro de Maio.

 Minha campanha para Deputada Estadual, em 1974, foi marcada pela 

empolgação, envolvendo militância voluntária. Fui a Deputada mais votada no 

Estado. Meu mandato foi de oposição ao Governo do Estado e ao Governo Federal, 

e eu me engajei na luta pela estruturação das liberdades democráticas do País, por 

eleições livres e diretas. Como Deputada Estadual, propus a criação da Primeira 

CPI do Menor, que investigou a situação dos menores carentes de Minas, além da 

responsabilidade do Governo. O Dr. Tancredo (Neves) e o PMDB me convidaram, 

então, para sair candidata a Deputada Federal, porque o Congresso Nacional 

precisava aumentar a presença da oposição a fim de defender a redemocratização 
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do País, o movimento pela anistia e a convocação da Assembleia Nacional 

Constituinte. Aceitei o desafio e tive uma das maiores votações para a Câmara dos 

Deputados. 

 Como Deputada Federal, tive a felicidade de ver aprovada uma emenda 

constitucional que restabeleceu a aposentadoria de 25 anos para as professoras 

de todo o Brasil. Desejava ser reeleita para representar Minas na Constituinte, mas 

o PMDB e o Governador Hélio Garcia me convocaram para ser candidata a Vice-

Governadora na chapa com Newton Cardoso. Vi ali a oportunidade para representar 

a mulher mineira em um cargo executivo. 

 Assumi o governo durante a viagem do Governador para o exterior, e 

enfrentei meu maior desafio: estava em curso já há 90 dias uma greve de professores 

e servidores públicos. As crianças estavam sem estudar, e a administração pública 

estava praticamente paralisada. Iniciei imediatamente o processo de negociação, 

que envolveu inúmeras reuniões com as lideranças dos movimentos grevistas, e 

chegamos a um entendimento que pôs fim em todas as greves em uma semana. 

Aumentei o salário do magistério mineiro significativamente, o que me comoveu 

muito – afinal, minha luta pela dignidade das professoras vinha já há muitos anos. 

Como Vice-Governadora, também desenvolvi e implantei um grande projeto para 

o acolhimento das crianças em Minas, com a construção de centros comunitários 

infantis, reformas de creches, além dos centros para os idosos. 

 Tornei-me a primeira Senadora eleita do País, e a única até hoje eleita 

por Minas Gerais. Também fui a primeira mulher líder de bancada no Senado. 

Como Senadora, apresentei uma proposta de emenda à Constituição garantindo 

a reserva de 30% das candidaturas de cada partido para as mulheres, para que 

elas pudessem ter oportunidade de se candidatar. Acho lamentável que isso seja 

necessário e espero que um dia não seja mais preciso haver essa reserva de vagas. 

Penso que, de forma geral, a mulher tem um compromisso muito maior com a 

ética, tem mais responsabilidade e, por isso, lamento nosso percentual pequeno 

de mulheres no Congresso Nacional.

 Outra luta importante no Senado foi a modificação do Código Civil 

Brasileiro, que datava de 1946 e estava completamente ultrapassado. Conseguimos, 

por meio de uma emenda, remover esse entulho autoritário e preconceituoso 

contra a mulher. Uma emenda à Constituição que também me emocionou 

muito, e que resultou de uma luta de cinco anos como Senadora, foi a inserção 

do Vale do Jequitinhonha na área da Sudene, projeto aprovado com apoio dos 

Senadores mineiros. Foi uma grande alegria, porque todos os Prefeitos do Vale do 
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Jequitinhonha estavam lá no dia da aprovação. Foi um momento emocionante 

da minha vida, e eu não me contive e realmente chorei de emoção junto com os 

Prefeitos e lideranças. 

 Acredito que o eleitorado exige muito mais da candidata mulher do que 

do homem. O homem com poder econômico se elege com facilidade e ninguém 

lhe cobra nada. A mulher é muito mais cobrada em relação à coerência, à ética, 

à fidelidade aos seus compromissos. As mulheres sempre foram vistas como 

excelentes cabos eleitorais, sejam elas esposas ou líderes comunitárias, mas ainda 

sofrem preconceito quando buscam ocupar cargos eletivos. Nunca pretendemos 

ocupar o lugar dos homens, mas estar lado a lado com eles, em uma sociedade 

igualitária. 

 Um grande obstáculo para a participação das mulheres é que as eleições 

hoje estão cada vez mais caras no Brasil, e a captação de recursos é sempre mais 

difícil porque as mulheres não aceitam apoios econômicos que possam colocar a 

ética e a lisura em segundo plano. Quando assumimos nosso mandato, defendemos 

a sociedade, nosso Estado, a soberania do nosso País, a inserção social de homens 

e mulheres que ainda se encontram marginalizados nas favelas e vilas, vivendo à 

margem do crescimento econômico. O Brasil só encontrará sua verdadeira história 

quando não tivermos mais o analfabetismo, o desemprego, a mendicância e a 

marginalização dos jovens expostos à delinquência.

 Agora, quando a mulher entra para a política e exerce um mandato, deve 

defender a sociedade como um todo, sem excluir a defesa dos interesses femininos, 

mas também sem se ater exclusivamente a essas questões, porque qualquer 

questão de interesse nacional, como a educação, por exemplo, envolve homens e 

mulheres.”
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Executiva do Movimento e Presidente da Confederação Nacional das Donas de Casa 
e Consumidores. Foi Vereadora em Belo Horizonte pelo PSDB por dois mandatos, 
exercidos entre 1997 e 2002, quando presidiu a Comissão de Direitos Humanos e Defesa 
do Consumidor – entre 1999 e 2000 – e foi Vice-Presidente da Câmara Municipal de Belo 
Horizonte – entre 2001 e 2002. 
 Renunciou ao cargo para se candidatar a Deputada Estadual pelo PTB, em 
2002. Eleita, voltou a integrar o PSDB em 2005. Na Assembleia Legislativa, presidiu as 
Comissões de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e de Ética e Decoro Parlamentar. 
Apresentou a Emenda Popular na Assembleia Nacional Constituinte em defesa da 
inclusão no novo Texto Constitucional da proteção e defesa dos direitos do consumidor 
e participou da elaboração do primeiro projeto de lei para a criação do Código de Defesa 
do Consumidor. Recebeu as Medalhas da Inconfidência, do Governo de Minas, e do 
Mérito Legislativo, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. 
 Entre seus projetos que se tornaram lei estão os seguintes: o que acrescenta 
dispositivo ao art. 1º da Lei nº 15.018, de 15 de janeiro de 2004, e adota procedimentos que 
permitam o acesso sem risco dos portadores de marca-passo aos prédios das repartições 
públicas; o que dispõe sobre a adoção de material escolar e de livros didáticos pelos 
estabelecimentos de ensino; o que regulamenta informações e documentos a serem 
fornecidos ao consumidor na hipótese de negativa total ou parcial de cobertura por 
operadora de plano de assistência à saúde; o que cria a Estação Ecológica do Cercadinho; 
o que cria o Fundo Estadual de Cultura (FEC), juntamente com outros Deputados; o 
que altera a Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que limita a base de cálculo do 
IPVA sobre veículos usados ao valor apurado pela Fundação de Pesquisas Econômicas 
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(Fipe); o que proíbe a compra e revenda, por estabelecimento comercial, de farinha 
de trigo com adição de mandioca ou derivados; o que dispõe sobre a obrigatoriedade 
de estabelecimento comercial manter exemplar do Código de Defesa do Consumidor 
disponível para consulta; e o que dispõe sobre a fixação de tabela de preços do serviços 
nas agências bancárias.

 

 “Entrei na política por laços familiares. Meu pai foi Prefeito durante 15 

anos de São Gotardo, e tenho um tio que também foi político. Corre nas minhas 

veias esse sangue de político. Minha família é muito politizada, e a profissão de 

professora também contribuiu para que eu escolhesse esse caminho, porque faz a 

gente tomar muita consciência dos problemas existentes. 

 Participei ativamente da criação do primeiro Movimento das Donas de 

Casa, que foi o de Minas Gerais, em 1983. Quinze anos depois, as donas de casa me 

convocaram para ser candidata a Vereadora, uma vez que não havia ninguém para 

defender a causa do consumidor na Câmara Municipal. O Movimento me deu força 

para seguir a carreira política. Via tantos problemas e queria participar para mudar. 

 Quando eu era Vereadora, sentia muita discriminação por parte dos 

colegas. Acho que eles me consideravam uma dona de casa que não entendia de 

nada, e não sabiam o que eu estava fazendo ali. Eu nunca me deixei ser pisada pelos 

meus colegas Vereadores, mas também nunca me indispus por causa disso. Já na 

Assembleia, a discriminação era mais velada: as comissões mais importantes, como 

a de Constituição e Justiça, são sempre integradas por homens; a participação das 

mulheres no Parlamento é tolerada, mas as decisões de peso geralmente partem 

dos Deputados homens. 

 A mulher, e não só no Legislativo, é mais guerreira, persistente, 

determinada, e também mais autêntica e fraternal. O sistema de cotas foi uma 

conquista, e agora o mais importante é motivar as mulheres a se candidatarem, 

porque quase nunca se preenche o número de vagas. Elas ainda se sentem inferiores 

aos homens e têm menos tempo disponível, devido aos trabalhos domésticos. E a 

questão do financiamento é complicada. Como a mulher que não tem dinheiro vai 

se candidatar? 

 Agora, eu ainda acho que, se a gente quer mesmo, enfrenta as dificuldades. 

Veja o Movimento das Donas de Casa, que começou tão pequenininho, em Minas 

Gerais, e hoje já é conhecido em todo o Brasil e no exterior. Em palanques, muitas 

vezes aconteceu de os homens subirem e me deixarem de fora, mas eu subia 

assim mesmo. Empurrava e subia! Acredito muito no potencial da mulher, mas, 

infelizmente, ainda há mulheres que não votam em candidatas por não acreditarem 

no potencial feminino.
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 Creio que minhas maiores contribuições na vida política são os valores 

éticos e a responsabilidade, que herdei dos meus pais, e a defesa do consumidor, 

que é minha principal bandeira. Acredito que o Código de Defesa do Consumidor, 

pelo qual eu lutei muito, foi uma conquista importantíssima, porque antes não 

só a dona de casa, mas também o cidadão, de forma geral, era vergonhosamente 

passado para trás e não reclamava. 

 Para que esse Código entrasse na Constituição de 1988, fizemos uma 

emenda popular, com 390 mil assinaturas. Foi uma emoção muito grande quando 

subi na tribuna para defender a aprovação da emenda. Sou também autora de 

outras leis importantes, como a que obriga os estabelecimentos comerciais a 

manterem exemplar do Código de Defesa do Consumidor disponível para consulta 

e a que obriga as agências bancárias a afixar a tabela de preços dos serviços. 

 Acho que dei uma contribuição muito grande para tornar o consumidor 

mais exigente, para que ele reclame, lute. Aqui no Movimento das Donas de Casa 

existe um atendimento jurídico gratuito que funciona permanentemente, para que 

as pessoas possam tirar suas dúvidas e fazer valer seus direitos. Como disse no livro 

comemorativo dos 25 anos do Movimento, 'tivemos muitas dificuldades ... não foi 

fácil. E sair de casa e lutar, ir às ruas, se eleger, e fazer acontecer e continuar lutando, 

sempre, todo dia ... foi preciso muita determinação, coragem, ousadia mesmo!' ”
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MARIA DO CARMO LARA

  

Maria do Carmo Lara Perpétuo 

nasceu em Esmeraldas (MG), em 18 de 

agosto de 1954. É psicóloga, formada 

pela Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais (PUC Minas), e professora 

aposentada. Foi uma das fundadoras e 

Diretora do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Estado de Minas Gerais 

(Sind-UTE), em Betim (MG).

 Foi eleita Deputada Federal pelo PT, em 1998, e reeleita nas duas legislaturas 

seguintes. Em 2008, renunciou ao cargo na Câmara dos Deputados para assumir 

a Prefeitura de Betim, para a qual se elegeu. Foi Presidente da Primeira Comissão 

Provisória do PT, em Betim, entre 1983 e 1985; membro do Diretório Municipal do PT, 

em Betim, de 1983 a 1992; 2ª-Vice-Presidente do Diretório Estadual do PT; e a primeira 

mulher a presidir o PT Estadual, por dois anos. Integra, atualmente, a Executiva Nacional 

do Partido.

 Na Câmara dos Deputados, foi Presidente das Comissões de Desenvolvimento 

Urbano e Interior e de Parcelamento do Solo para Fins Urbanos. Entre suas principais 

condecorações estão: a Medalha de Honra ao Mérito na Área Ambiental, em 1993; o 

Mérito Cultural Wanda Fernandes, em 1994; Colaboradora Emérita da Polícia Militar de 

Minas Gerais, em 1995; Ordem do Mérito Legislativo, na Assembleia Legislativa de Minas 

Gerais, em 1996.

 “A minha militância política começou por meio da participação na 

Igreja Católica – inicialmente, em grupos de jovens, como catequista; depois, 

nas Comunidades Eclesiais de Base. Posteriormente, atuei no Núcleo de Direitos 

Humanos e no sindicato dos professores, quando participei da formação do 

Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Estado de Minas Gerais 

(SindUTE) de Betim. Depois disso é que ingressei na política partidária, e ajudei a 
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criar o PT em Betim. Fui candidata a Prefeita e a Deputada Estadual no começo dos 

anos 80, para colaborar com o partido, porque, do grupo que estava formando o 

PT, eu era a pessoa mais conhecida da cidade.

 Em 1992, fui candidata a Prefeita e, sem ter tido experiência anterior 

no Legislativo, venci. Depois de ser Prefeita, fui eleita Deputada Federal por três 

legislaturas seguidas, e então voltei para o Executivo, novamente eleita Prefeita de 

Betim. Quando me elegi Prefeita pela primeira vez, as pessoas tinham um receio 

muito grande por eu ser jovem e mulher. Achavam que haveria algum homem 

mandando por trás. Quando fui a uma reunião das Cidades-Polo, éramos apenas três 

Prefeitas, mas só eu fui e senti que os Prefeitos duvidavam que eu pudesse discutir 

com eles sobre saneamento, educação e saúde, que eu tivesse conhecimento sobre 

esses assuntos. Antes, quando criamos o PT, já havia comentários preconceituosos, 

dizendo que criar partido era coisa de mulher à toa, sem serviço. Já como Deputada 

Federal, os preconceitos não eram tão grandes. 

 No meu primeiro mandato, éramos três mulheres mineiras na Câmara dos 

Deputados. Hoje, só há uma. Somos o segundo colégio eleitoral do País, temos 

mais da metade da população de mulheres e apenas uma representante, em um 

universo de 53 deputados. No Parlamento, então, a mulher não ocupa lugar de 

destaque, dificilmente ocupa cargos na Mesa, por exemplo, e nos partidos é a 

mesma coisa, poucas são as mulheres Presidentes nacionais de partidos políticos. 

Mesmo com a lei das cotas, a participação das mulheres ainda é muito pequena. Nas 

últimas eleições para Vereador, em Betim, nenhum partido conseguiu completar as 

cotas, nem o PT, que sempre teve uma participação feminina expressiva. Há muita 

resistência das mulheres em se candidatar. A disputa para elas é muito difícil, quase 

que desleal, principalmente pela questão do financiamento, pois se já é difícil para 

os homens conseguir o financiamento, para nós é muito mais. A mulher precisa 

aprender a disputar, a ocupar o seu espaço, e, para avançarmos mais em termos 

de representação, há que se fazer um esforço de se estimular a mulher a ir para a 

vida partidária e a se candidatar. Os partidos, principalmente, têm que atuar nesse 

sentido. E nós, que chegamos lá, temos que buscar outras mulheres para participar.

 A participação feminina é muito importante, pois a mulher traz um olhar 

diferente para a política, marcado pela sensibilidade. É ela que vai estar mais atenta 

para questões como saúde, adoção de filhos, crianças e adolescentes, licença- 

maternidade. São questões mais femininas, porque, culturalmente, a mulher 

é quem cuida. Eu, particularmente, atuei muito em questões ligadas a creche, 

educação, saúde. Nós, mulheres, na Câmara dos Deputados, é que garantimos a 
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inclusão da creche no Fundeb, um fundo de educação básica que originalmente 

não contemplava a creche. E essa é uma questão fundamental, porque a existência 

de creches implica a possibilidade de as mães trabalharem fora e contribuírem 

para o orçamento doméstico. Aqui, na Prefeitura, criamos o 'Escola da Gente', um 

programa de escola integral. Um dia, numa plenária em uma escola, uma mãe 

começou a chorar de felicidade por ter onde deixar os filhos e finalmente poder 

trabalhar. Isso foi realmente algo que me sensibilizou muito, perceber como a 

escola integral significa a libertação para uma mãe. E são questões como essas 

que a mulher, muito mais do que o homem, tem condição de perceber, por sua 

sensibilidade e por sua experiência de vida.”
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MARIA ELVIRA

  

Maria Elvira Salles Ferreira nasceu 

em Belo Horizonte (MG), em 30 de junho 

de 1950. É empresária, e foi a primeira 

mulher a fazer parte da diretoria da 

Associação Comercial de Minas Gerais, em 

1985. É formada em Letras pela Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) e em Comunicação Social pela 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com Pós-Graduação em Comunicação 

Empresarial e Governamental pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Belo 

Horizonte e Especialização em Inglês pela University of South Florida, em Tampa, nos EUA. 

Desde 1985 é filiada ao PMDB. Foi Deputada Estadual por duas legislaturas, eleita em 

1986, e reeleita para a legislatura seguinte, tendo atuado na Assembleia Constituinte 

de 1988-1989. Eleita Deputada Federal também por duas legislaturas, entre 1995 e 

2003. Foi membro do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e membro do Conselho 

de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República. Foi membro do 

Diretório Nacional do PMDB, em 1992, e, desde 2007, é Presidente Nacional do PMDB 

Mulher. 

 Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, foi Presidente da Comissão de 

Educação; Vice-Líder do Governo, em 1987; Vice-Líder do PMDB, em 1991 e 1993; e Líder 

da Maioria, em 1994. 

 Na Câmara dos Deputados, foi Presidente da Comissão de Educação, Cultura e 

Desporto e da Comissão Especial que Disciplina a União Civil entre Pessoas do Mesmo 

Sexo; Vice-Líder do PMDB, entre 1995 e 1999; e Vice-Líder do Bloco PMDB-PSD-PSL-PSC, 

entre 1996 e 1999.

 Entre alguns de seus projetos transformados em lei na Câmara dos Deputados, 

estão o que altera o art. 101 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança 

e do Adolescente), determinando investigação imediata em caso de desaparecimento 

de criança e adolescente; o que dispõe sobre a comercialização de preservativos 

masculinos de látex de borracha; e o que dispõe sobre a obrigatoriedade da cirurgia 
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plástica reparadora da mama pela rede de unidades integrantes do Sistema Único de 
Saúde (SUS), nos casos de mutilação decorrentes de tratamento de câncer.
 Entre as condecorações recebidas, estão as seguintes: Medalha Santos Dumont 
e Medalha da Inconfidência, do Governo do Estado de Minas Gerais; Destaque Feminino 
Político Nacional, do Ministério da Justiça; Medalha do Mérito Legislativo Estadual, 
da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Medalha Tiradentes e Medalha 
Bicentenário da Morte do Alferes Tiradentes, da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais; 
e Diploma Mulher-Cidadã Carlota Pereira de Queirós, da Câmara dos Deputados.

 “O que me levou à militância política foi a bandeira da mulher, a hoje 

chamada questão de gênero, que na época nem tinha esse nome. Eu me descobri 

feminista desde menina, quando me incomodava com a situação da mulher. Na 

primeira festa a que fui, na Sociedade Mineira dos Engenheiros, fiquei sentada a 

noite inteira, porque eu era feia, usava aparelho nos dentes e fiquei muito revoltada 

de ter que esperar um rapaz vir me tirar para dançar. Ali, comecei a ter a intuição 

de que estava tudo errado. Então, comecei a ler artigos da Carmen da Silva em 

revistas, livros da Simone de Beauvoir e fui me tornando feminista. No Colégio, 

comecei a exercer uma liderança e percebi que podia usar aquela minha energia 

para uma causa na qual eu acreditava, que é a da mulher. Entrei na faculdade, viajei 

muito e fui trabalhar na empresa da família com meus irmãos. Lá dentro, senti uma 

discriminação pelo fato de eu ser mulher, eu não tinha as mesmas oportunidades 

que os homens. 

 Fui chamada para ser Diretora da Associação Comercial de Minas Gerais e 

fui a primeira mulher naquela Casa, que era muito machista. Quando cheguei, foi 

muito engraçado. Os homens comentavam assim: 'A Associação agora está mais 

perfumada, mais bonita, mais feminina'. Recebi flores. Mas eu estava indo para 

lá para ocupar um espaço, e comecei a ocupá-lo. Então, criamos o Conselho da 

Mulher Empresária, e comecei a ser aconselhada a entrar para a política. Fui para 

o PMDB e, no dia da filiação, havia dois ônibus com mulheres, para festejar. Em 

1986, me candidatei a Deputada Estadual, o que foi uma maluquice, porque eu 

não tinha políticos na minha família para me orientar, me aconselhar. Considero 

modestamente que minha eleição teve um caráter, em certa medida, inédito. 

 Fui falar, então, em planejamento familiar, numa época em que esse 

assunto era um tabu. O Dr. Tancredo (Neves) falou para mim que esse tema daria 

a maior confusão e que a Igreja se voltaria contra mim. E foi dito e feito. Foi a 

primeira vez que, em Belo Horizonte, se discutiu essa questão abertamente. Acho 
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esse assunto de fundamental importância e, quando as pessoas me questionam se 

sou contra ou a favor do aborto, digo que o ideal é que ninguém faça um aborto, 

porque é algo que traumatiza profundamente a mulher. Falo porque eu mesma, 

quando solteira, bem nova, fiz, e nunca escondi isso. Mas eu tive dinheiro para 

procurar uma boa clínica. E quem não tem? Quem tem dinheiro resolve, e quem 

não tem sofre nas clínicas clandestinas, e acaba no SUS para consertar aborto 

malfeito. Isso não é justo. 

 Por isso, é importante a participação da mulher na vida política. Somos 

52% do eleitorado brasileiro e, se não estivermos lá, os assuntos que interessam 

a nós não são nem tocados, principalmente os temas sociais. Eu acredito que 

essa é uma diferença entre homens e mulheres da qual nós não devemos nos 

envergonhar. Temos de fato uma sensibilidade maior, é uma característica nossa. 

 Às vezes, quando eu subia na tribuna, percebia que os homens se 

impacientavam com os temas relativos à mulher que eu abordava, ficavam 

irritados, menosprezavam aquele assunto. E eu sempre lembrava que nós somos 

mais da metade do eleitorado. O PMDB tem um segmento muito forte voltado para 

as mulheres. Acredito que a mudança tem que começar dentro dos partidos para 

depois afetar a política como um todo. Porque, na hora de escolher um diretório, 

os homens nem se lembram de que as mulheres existem. A gente tem que brigar. 

Assim como brigamos pela lei das cotas para mulheres. Não há mulheres presidindo 

Mesas nas Casas Legislativas. A Câmara dos Deputados nunca teve uma mulher 

na Mesa, e isso ocorre porque os partidos não indicam. Eu, por exemplo, tinha a 

liderança da minha bancada quando era Deputada Federal, mas não consegui ser 

líder. É difícil conseguir a relatoria de projetos importantes, entrar em uma comissão 

de orçamento, presidir uma comissão importante. Para os homens, a mulher só 

serve para presidir comissões menos relevantes para eles, ou, no máximo, para ser 

Vice-Presidente de alguma comissão importante, mas não Presidente, não relatora-

geral. 

 A mulher é muito exigida, cobrada, e sofre intensa perseguição por parte 

da mídia, muito mais do que os homens. Por exemplo, tem que estar sempre 

impecável, bem vestida e bem penteada, uma cobrança que não existe em relação 

aos homens. Um episódio que aconteceu comigo e outras políticas, e que me 

maltratou muito, ilustra essa perseguição. Eu e outras seis mulheres, de diferentes 

partidos, fomos indicadas para ir à Conferência Mundial sobre as Mulheres, em 

Pequim, em 1995, e houve um encontro preparatório, em Nova Iorque. A imprensa 



69

MULHERES NA POLÍTICA:  AS REPRESENTANTES DE MINAS NO PODER LEGISLATIVO

fez uma campanha feroz contra nós, dizendo que estávamos gastando o dinheiro 

do contribuinte em Nova Iorque, e nós estávamos lá apenas trabalhando. Se 

fossemos homens, a imprensa não faria isso. É como se mulheres em Nova York só 

pudessem estar fazendo compras. 

 Outro episódio que me deixou traumatizada foi uma visita que eu e um 

grupo de Deputadas Federais fizemos a Alto do Jequitibá, perto de Brasília, a 

convite de uma Deputada que presidia o Fórum de Turismo e a Frente Parlamentar 

de Turismo, para conhecer um projeto de turismo que precisaria da aprovação da 

Câmara dos Deputados. Fomos de van, que nós pagamos, e eu levei uma cesta de 

pão de queijo, um hábito que sempre tive, para divulgar uma tradição mineira. 

Foram cinco dias sendo chamadas pela imprensa de gazeteiras, irresponsáveis, 

acusadas de gastar o dinheiro do contribuinte. Fiquei muito mal, chorei muito, e 

quase entrei em depressão. Foi muito cruel. Naquele momento, comecei a desistir 

da vida parlamentar. As coisas para a mulher são muito mais difíceis. 

 Uma outra coisa que me afastou da política foi o problema do 

financiamento de campanha, porque é preciso muito dinheiro. É algo aflitivo e, 

para a mulher, mais ainda. E aí é tanta coisa, caixa dois, uns esquemas repugnantes. 

Eu acho que para a mulher é mais difícil conviver com essas situações, porque 

ela tem mais sensibilidade, tem mais escrúpulos do que o homem. Eu era muito 

ingênua, no fundo, e não podia imaginar que o negócio fosse tão pesado. Chegou 

a um ponto em que para mim não deu mais. Larguei a política por isso, porque 

estava fazendo mal para minha saúde conviver com esses esquemas. Vou continuar 

sempre lutando pelas bandeiras, pelas ideias nas quais eu acredito, sempre que eu 

puder contribuir com alguma coisa, contribuirei, mas não quero mais ter mandato, 

é muito custoso para a vida pessoal. 

 Enfim, acho também que já dei minha contribuição, e espero que as 

pessoas entendam isso. De tudo o que fiz, existem algumas coisas que me deixam 

especialmente orgulhosa, como uma lei estadual de minha autoria que coíbe 

atos vexatórios, discriminatórios e atentatórios contra a mulher. Tenho também 

especial carinho por uma lei federal que obriga o SUS a reconstituir a mama 

da mulher que tenha sofrido mastectomia devido ao câncer de mama. Foi um 

projeto meu, pelo qual eu lutei dois anos. Foi um trabalho enorme, eu só falava 

nesse assunto, só pensava nele. Após muita articulação, conversas, reuniões, e 

com apoios importantes, o projeto foi votado e aprovado por unanimidade, no 

Dia Internacional da Mulher. Até hoje fico profundamente emocionada ao lembrar, 
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pois vários homens, que perderam esposa ou mãe com a doença, choraram no 

Plenário. Tudo o que passei na vida valeu a pena por esse projeto. Eu me sinto 

totalmente paga pelos 16 anos de mandato parlamentar e pelos 25 anos de 

militância partidária.”
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MARIA JOSÉ HAUEISEN 

  Nascida em Teófilo Otôni (MG), em 27 

de setembro de 1930, Maria José Haueisen 

Freire é professora aposentada de História, 

com licenciatura concedida pelo MEC e 

licenciada em Ciências Sociais e Pedagogia 

pela Fundação Educacional do Nordeste 

Mineiro (Fenord). Em 1979, participou da greve de professores e, posteriormente, da 

fundação da União dos Trabalhadores do Ensino (UTE). Participou da fundação do PT 

em Teófilo Otôni, e atuou nas Comunidades Eclesiais de Base. Na Assembleia Legislativa, 

iniciou suas atividades na condição de suplente, em 1989. Eleita para quatro legislaturas, 

entre 1991 e 2007, renunciou em 2005 para assumir o cargo de Prefeita de Teófilo Otôni.

 Como Deputada Estadual, participou da Assembleia Constituinte de 1988-1989, 

foi representante do PT na Comissão Pró-“Impeachment” do então Governador Newton 

Cardoso; Líder da Bancada do PT e Líder da Minoria. Foi Presidente das Comissões de 

Defesa do Consumidor, de Direitos e Garantias Fundamentais e de Meio Ambiente e 

Recursos Naturais, além de ter sido a primeira mulher eleita para compor a Mesa Diretora, 

quando atuou como 2ª-Secretária. Foi também a primeira mulher a presidir a Sessão de 

Instalação de uma legislatura na Casa. 

 Entre seus principais projetos que se tornaram lei estão: o que acrescenta 

parágrafos à lei que dispõe sobre a proteção, o auxílio e a assistência às vítimas de 

violência no Estado, garantindo às vítimas de violência sexual assistência médica, 

psicológica, realização de exames periciais em hospital e transporte especial 

descaracterizado, da delegacia de polícia para o hospital; o que disciplina a inclusão de 

serviços não solicitados pelos clientes nas faturas mensais expedidas pelas operadoras 

de cartões de crédito; o que altera dispositivos da Lei nº 12.812, de 28 de abril de 1998, 

que regulamenta o parágrafo único do art. 194 da Constituição do Estado, que dispõe 

sobre a assistência social às populações de áreas inundadas por reservatórios; e o que 

dispõe sobre as normas de adaptação de prédios públicos, a fim de assegurar o acesso 

adequado aos portadores de deficiência.
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 “Sou de uma família conservadora e machista, muito exigente com os 

filhos, na qual não havia discussão sobre política partidária. Em época de eleição, 

ninguém em minha casa perguntava aos outros quem eram seus candidatos. A 

minha atuação estava limitada aos encargos de professora e aos trabalhos nos 

movimentos eclesiais. Participei da primeira greve que os professores fizeram em 

1979, uma greve célebre, que buscava maior democracia na escola e recomposição 

salarial. Tinha muito medo do que poderia acontecer, muitas preocupações, mas 

minha consciência me obrigou. Então, despontei como liderança, muita gente 

confiou em mim. Viajava pelo Mucuri e Jequitinhonha convidando professores 

para entrar na greve.

 Tão logo a greve acabou, recebi um convite de políticos conservadores 

da minha cidade para entrar no partido deles e me candidatar a Vereadora. Não 

aceitei, pois não tinha afinidade com aquela ideologia partidária. Pouco depois, a 

Diocese de Teófilo Otôni promoveu um encontro para que apoiássemos partidos 

de oposição à ditadura militar. Eu resistia, não queria me aproximar de partido 

nenhum. Volta e meia minha igreja insistia para eu participar. Então, pensei que, 

se um dia entrasse para um partido, seria o PT, que estava nascendo naquele 

momento.

 Um dia, assinei a ficha de filiação, mas não queria que ninguém na cidade 

soubesse. Meu irmão e minha mãe ficaram sabendo e desaprovaram, diziam que 

eu estava louca, que logo eu, que era mulher, estava mexendo com política, que só 

dá briga, confusão. Naquela cidade de coronéis, o PT metia medo em muita gente.

 Na eleição de 1982, convidaram-me para ser candidata a Prefeita. Minha 

mãe foi contra e disse que não votaria em mim, mas mesmo assim eu fui. Fazíamos 

comício todos as noites, no máximo, para 20 pessoas assistindo, sempre as mesmas. 

E quem subia no caminhão para discursar tinha que descer logo para aplaudir os 

oradores. Não me elegi, mas foi um período de muita luta para eleger os Vereadores 

do PT.

 Em 1986, aceitei o convite para me candidatar a Deputada Estadual. 

Para minha surpresa, fiquei na primeira suplência e, em 1989, assumi o cargo e 

permaneci na Assembleia Legislativa por 16 anos.

 Nesse processo todo, o maior obstáculo que encontrei foi a minha família. 

Mas, aos poucos, essa resistência foi diminuindo, porque eles foram aceitando 

minha atuação política e passaram a me apoiar. Na Assembleia e no partido, eu 

também não enfrentei preconceito pelo fato de ser mulher, pois a disputa na Casa 

é ideológica, partidária, e o PT foi o primeiro partido a estabelecer a cota partidária.
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 A participação da mulher na política é muito importante, pois ela tem maior 

sensibilidade para os temas sociais, para problemas que interessam diretamente 

à família, à mulher. A mulher que participa, que assume uma liderança, torna-se 

exemplo ou líder para outras mulheres, e acaba trazendo outras para a política. 

Nesse sentido, acho que o sistema de cotas é muito positivo, é indispensável, 

embora estejamos ainda longe do ideal. O sistema de cotas é muito bom, pelo 

menos até que não se precise mais dele. E se nós avançarmos bem, daqui a uns 

tempos os homens é que vão precisar de cotas. 

 É preciso também que as mulheres tenham um interesse maior em 

participar da vida política, pois elas mesmas acabam preferindo os homens para 

ocupar os cargos públicos. É interessante, porque as mulheres são muito mais 

disponíveis para trabalhos voluntários, mas, quando se trata de cargos de projeção, 

não conseguimos preencher todas as vagas reservadas para mulheres. 

 Minha adaptação na Assembleia foi bastante difícil. Foi um período de 

trabalho intenso, em que a Constituição mineira estava sendo elaborada. Nessa 

época, às vezes eu chegava em casa à uma hora da manhã. Isso se acumulou com 

os trabalhos de Representante do PT na Comissão Pró-“Impeachment” do então 

Governador Newton Cardoso e da primeira campanha do Lula para Presidente da 

República. Eu morria de cansaço: mudei de cidade, de casa, de ambiente.

 A Assembleia é uma escola da democracia; aprendi muito nessa Casa, mas 

também sofri muito com as derrotas políticas no Parlamento. É difícil ver projetos 

pelos quais a gente luta serem derrotados por interesses mesquinhos. Meu sonho 

era que em Teófilo Otôni houvesse uma universidade pública e gratuita, para que 

os bons alunos sem recursos financeiros não fossem obrigados a abandonar os 

estudos para trabalhar. Nas Disposições Transitórias da Constituição Estadual 

de 1989 havia um artigo que garantia que a instituição de ensino superior que 

tivesse recebido recursos públicos poderia ser estadualizada. Propus estadualizar 

a Fundação Educacional Nordeste Mineiro (Fenord), em Teófilo Otôni, mas não 

encontrei receptividade por parte da direção da fundação. Venci no Plenário, 

mas o então Governador Newton Cardoso vetou, e o veto foi mantido. No outro 

mandato, tornei a apresentar o mesmo projeto, e tornei a ganhar no Plenário, mas o 

Governador, que era o Hélio Garcia, vetou. No governo Eduardo Azeredo, aconteceu 

a mesma coisa. Aí, fui tentar levar a Uemg para Teófilo Otôni, mas o Secretário de 

Estado de Educação barrou o projeto. Tentei, então, levar a Unimontes, e lutei muito, 

até que um diretor da universidade me disse abertamente que admirava minha 

persistência, mas que eu não iria conseguir por causa dos políticos que trocavam 
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votos por meia bolsa de estudo e que não queriam escola pública e gratuita em 

Teófilo Otôni.

 Quando o Lula foi eleito Presidente, acreditei que finalmente conseguiria 

e marquei uma audiência para tratar do assunto. Hoje temos um campus da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) em Teófilo 

Otôni, com 1.300 alunos matriculados. E a UFMG também está lá, com cursos de 

graduação a distância para professores. Então, eu posso falar sem medo de errar, 

com muito orgulho e sem vaidade, que o maior legado que deixo para minha terra 

é a universidade pública.”
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MARIA JOSÉ PENA

 

  
Nascida em Piumhi (MG), no dia 4 de dezembro de 1901, Maria José Nogueira Pena 

formou-se pela Escola Normal Baeta Neves, de Ouro Preto. Na Assembleia Legislativa, foi 

eleita Deputada Estadual pelo PTB, em 1962, e pela Arena em 1966. Foi 3ª-Secretária da 

Mesa Executiva (1969); Vice-Líder do PTB (1964); e Presidente da Comissão de Educação 

e Cultura (1970).
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MARIA LÚCIA CARDOSO

 

Nascida em Japaraíba (MG), no dia 27 de novembro de 1958, Maria Lúcia Cardoso 

é formada em Letras pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). 

Foi professora e empresária. Filiada ao PMDB desde 1996, está no seu terceiro mandato 

de Deputada Federal por Minas Gerais (1999-2003, 2004-2006, 2007-2011). Licenciou-

se do mandato de Deputada Federal na Legislatura 1999-2003, para exercer o cargo de 

Secretária do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente do Estado de 

Minas Gerais (maio de 1999 a fevereiro de 2001).

 Desde 1996, é Presidente da Comissão Feminina do PMDB em Minas Gerais. Na 

Câmara dos Deputados, foi Vice-Líder do PMDB (1999-2001, 2005, 2006) e é Vice-Líder do 

Bloco PMDB, PTB, PSC, PTC desde 2007. 

 Ocupou diversos cargos públicos, entre os quais: Secretária da Companhia 

Urbanizadora de Contagem (1978-1979); Assistente Parlamentar da Câmara dos 

Deputados de Brasília (1979-1982); Presidente do Serviço Voluntário de Assistência 

Social (Servas) de Belo Horizonte (1987-2002); Diretora da Siderúrgica Pitangui, em 

Belo Horizonte (desde 1994); Diretora da Road Hidrologia, em Contagem (desde 1997); 

Presidente de Honra do Conselho Municipal da Mulher de Contagem (1997); Presidente 

do Instituto Fênix de Ação Social, em Contagem (1997-1998); Fundadora do Centro de 

Artesanato de Contagem (1993).

 Dentre as condecorações recebidas, destacam-se a Grande Medalha da Ordem 

do Mérito Educacional; a Medalha de Honra ao Mérito do Projeto Amigos da Escola; 

Diploma Medalha Cinquentenário da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

do Estado de Minas Gerais (Emater); Medalha Presidente Juscelino Kubitschek; Grande 

Medalha da Inconfidência. 
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MARIA LÚCIA MENDONÇA

  
Nascida em Manhumirim (MG), 

no dia 14 de julho de 1943, Maria Lúcia 

Soares de Mendonça foi professora e 

administradora escolar. Pedagoga formada 

pela Faculdades Integradas de Cataguases 

(FIC), Maria Lúcia foi a primeira mulher 

eleita Prefeita de Cataguases (2001-2004); Secretária Municipal de Educação; Presidente 

do Conselho Municipal de Conservação, Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente 

(Codema); Diretora da Associação Mineira de Municípios (AMM); Vice-Presidente 

da Associação das Prefeitas do Brasil e Presidente da Associação dos Municípios da 

Microrregião do Médio Rio Pomba (Amerp).

 Foi militante do PMDB, entre 1988 e 1994, tendo ingressado no PFL, em 1995. 

Posteriormente foi eleita Deputada Estadual pelo PMN (2007-2011), e integra atualmente 

o DEM. Maria Lúcia perdeu o mandato em junho de 2009, e recorre da cassação. Tem 

como principal região de atuação política a Zona da Mata.

No exercício do mandato, presidiu a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e 

Informática. Teve transformado em lei, entre outros, o projeto que altera a Lei nº 16.669, 

de 8 de janeiro de 2007, que estabelece normas para a adoção de material didático-

escolar pelos estabelecimentos de educação básica da rede particular. Foi homenageada 

pelo Governo de Minas Gerais com a Medalha de Honra da Inconfidência e a Medalha 

Santos Dumont. 

 “Entrei na vida política por meio da minha atividade profissional, que é o 

magistério. Trabalhei em educação a vida inteira e, com 15 anos, já estava dando 

aulas. Para mim, a educação é uma oportunidade de transformação do mundo. A 

educação despertou em mim um senso de trabalho social muito grande. Percebia 

como o educador, ou a educadora – já que a maioria das pessoas que trabalha com 

educação são mulheres – é desvalorizado. Também fui Vice-Diretora e Diretora na 
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escola onde dava aula e, após fazer o curso de pedagogia – o que só aconteceu 

depois que tive meus quatro filhos –, tornei-me Supervisora Escolar. Depois, fui 

Secretária Municipal de Educação e então percebi que a política partidária é 

importantíssima para o trabalho social. Foi esse meu trabalho de educadora que 

aguçou em mim a vontade de poder fazer mais, através da política.

 No ano de 1996, saí candidata a Prefeita de Cataguases e quase ganhei. Em 

2000, finalmente, fui eleita Prefeita da minha cidade, com o objetivo principal de 

fazer a ligação entre a Zona da Mata e o governo de Minas. Em 2006, me candidatei 

a Deputada e fui eleita. Sou encantada com o trabalho da Assembleia. É um 

trabalho de muito compromisso, de grande responsabilidade. O difícil foi enfrentar 

esse novo mundo de leis, conhecer o Regimento Interno. É preciso muita coragem 

e humildade. Eu vivo 24 horas para a Assembleia. Tenho meus filhos e netos, mas 

minha vida é a Assembleia. A gente querendo, aprende e vence os obstáculos. 

 Somos poucas mulheres, mas sempre tivemos o maior apoio dos 

Deputados. E a bancada feminina é muito boa, muito unida, suprapartidária. 

Agora, o que falta mesmo é uma mulher na Mesa da Assembleia, coisa que nunca 

aconteceu. Mas, quem indica quem vai para a Mesa são os partidos, e eles têm 

que perceber que nós, mulheres, temos a mesma capacidade dos homens. Sou 

presidente do DEM Mulher, mas isso não é vantagem, pois eles também não 

poderiam colocar na presidência do DEM Mulher um homem! Mas na Executiva 

não tem mulher nenhuma. Os partidos precisam mesmo valorizar mais o trabalho 

das mulheres. Vamos continuar lutando por isso.

 Outro problema grave é que os partidos não participam financeiramente 

das campanhas femininas, a gente tem que pedir insistentemente, e recebemos 

muitas respostas negativas. Você não imagina o que é para uma mulher angariar 

recursos para fazer campanha. Se você vai numa empresa pedir ao empresário 

que colabore, às vezes ele colabora, mas com uma quantia muito menor do que a 

destinada a um candidato do sexo masculino, porque ele acredita que o homem 

tem mais chance de vencer. Mas agora foi aprovada uma lei que garante que os 

partidos vão repassar 5% do fundo partidário para as mulheres em campanha e 

reserva tempo das propagandas eleitorais em televisão para as candidatas, ou seja, 

10% do tempo destinado aos partidos. 

 E a presença das mulheres no Legislativo é muito importante, pois, sem 

nós, muitos assuntos que nos interessam passariam ao largo. É como a Lei Maria 

da Penha, que não teria sido aprovada se não fosse a participação das mulheres. 

São assuntos como os relacionados à saúde da mulher, aborto, câncer de mama. 
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E a mulher, também, modifica o ambiente, por sua sensibilidade advinda da 

maternidade. Agora, quanto ao sistema de cotas, eu não sou favorável, pois acho 

que é uma forma de discriminação. Muitas vezes, a mulher é convidada a participar 

apenas para completar os 30%. O homem, não. Ele entra mesmo para ganhar. Ela 

tem que ser convidada para ganhar a eleição, com os mesmos direitos dos homens.

Acho que minha atual situação é um claro exemplo de como a mulher é discriminada 

na política. Estou afastada da Assembleia aguardando a decisão do TSE sobre um 

processo que considero injusto e que foi impetrado contra mim. Outro Deputado 

em situação idêntica à minha ganhou o processo no TRE em que foi julgado, e eu 

perdi. Acredito que o tratamento que tenho recebido seja diferente pelo fato de 

eu ser mulher, e também por ser meu primeiro mandato. Isso me feriu muito, mas 

não me destruiu. Continuo na luta para recuperar meu mandato e pretendo me 

candidatar de novo para continuar o trabalho legislativo mineiro com a consciência 

de meu valor frente à Assembleia. 

 Outro problema é que a mulher ainda resiste muito a votar nas candidatas. 

Se não fosse assim, candidata nenhuma perdia eleição. Acho que o problema 

reside na falta de coragem da mulher de enfrentar uma eleição, e, acima de tudo, 

se valorizar. Muitas famílias tradicionais também desencorajam as mulheres de 

participarem porque consideram que política é lugar de trambique, e não é própria 

para elas.

 Considero que meu trabalho mais importante é representar as mulheres 

na Assembleia. Não sou feminista, mas defensora dos direitos das mulheres, da 

causa feminina. Como Deputada, elaborei vários projetos de lei direcionados à 

mulher, ao jovem, ao trabalho social. Acho importante as pessoas não se isolarem 

em suas casas, onde têm conforto, mas sim dedicarem uma parte do seu tempo 

para o trabalho social. Ajudo muitas creches, casas de recuperação de pessoas 

viciadas em drogas. Como Prefeita, criei muitos núcleos de assistência social nos 

bairros para promover a mulher e tirá-la da ociosidade, dar-lhe uma profissão e 

integrá-la à comunidade para transformá-la.”
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MARIA OLÍVIA

Nascida em Lagoa da Prata (MG), 
no dia 1º de julho de 1946, Maria Olívia de 
Castro e Oliveira é bacharel em Geografia pela 
Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais (PUC Minas). Foi assessora de Risoleta 
Neves no Serviço Voluntário de Assistência 

Social (Servas) e Superintendente Estadual da Legião Brasileira de Assistência (LBA), em 
Minas Gerais (1985-1990).
 Na Legislatura de 1991-1995, tornou-se Deputada Estadual, na condição de 
suplente. Reeleita pelo PSDB, em 1994, exerceu mandato por mais três legislaturas, 
entre 1995 e 2007. Presidiu a Comissão de Turismo, Indústria e Comércio e a Comissão de 
Redação.
 Foi homenageada com a Medalha da Ordem do Mérito Legislativo, da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais; a Medalha Alferes Tiradentes, da Polícia Militar 
de Minas Gerais; as Medalhas de Honra da Inconfidência e Santos Dumont, do Governo 
de Minas Gerais.
 Entre suas proposições aprovadas, estão as seguintes: a que institui o polo 
de desenvolvimento do setor da indústria e comércio de fogos de artifício; a que 
obriga as empresas que promovam vendas a crédito a fornecer, por escrito, as razões 
do indeferimento de pedidos de financiamento para pessoa idosa; a que acrescenta 
parágrafo ao art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação 
tributária do Estado, autorizando o Poder Executivo a reduzir a carga tributária do ICMS 
nas operações com papel, papelão e cortiça; a que modifica dispositivo da Lei nº 12.989, 
de 30 de julho de 1998, alterado pela Lei nº 13.243, de 23 de junho de 1999, concedendo 
às cooperativas parcelamento e anistia das multas de mora, multas de revalidação, 
multas isoladas e dos juros moratórios referentes ao crédito tributário formalizado ou 
não, até 31 de julho de 1999; a que cria o Fundo Estadual de Recuperação do Patrimônio 
Histórico, Artístico e Arquitetônico (Funpat); a que institui o Programa de Atendimento 
Domiciliar a Idosos; a que institui a obrigatoriedade de rotular os alimentos resultantes 
de organismos geneticamente modificados (transgênicos); e a que isenta pessoas idosas 
do pagamento de taxas para a confecção de segunda via de documentos roubados ou 
furtados. 
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 “Minha entrada na vida política se deu quando eu ainda era muito 

jovem, na minha terra natal eu era engajada nas campanhas eleitorais. Quando 

me casei, meu então marido tornou-se Deputado Federal e eu me envolvi muito 

nas campanhas dele. Então, em 1982, quando Tancredo Neves foi Governador 

de Minas, fui trabalhar com a Dona Risoleta Neves no Servas. Meu trabalho era 

voluntário, mas diário, e eu convivia muito com políticos. Doutor Tancredo falava 

comigo que eu era uma política nata, que devia ingressar na vida política. 

 Posteriormente, no governo José Sarney, fui Superintendente da Legião 

Brasileira de Assistência (LBA) e trabalhei durante cinco anos fazendo um grande 

trabalho em Minas Gerais, construindo, reformando e equipando creches, asilos, 

Apaes, trabalhando com jovens, com a promoção do artesanato, que eu acredito 

ser uma ótima fonte de renda para a dona de casa. Nesse meu trabalho, eu conheci 

todos os Municípios e sabia das suas dificuldades. Então, me questionei por que 

não ser candidata. Em 1990, me candidatei, fui eleita e reeleita três vezes. Quando 

cheguei ao fim do meu quarto mandato, resolvi deixar a Assembleia, mas deixei lá 

meu sucessor, que é meu filho.

 Para nós, mulheres, que somos mães, esposas, donas de casa, a vida 

parlamentar é muito difícil, mas eu não me senti, em momento algum, discriminada 

por ser mulher. Consegui participar da Mesa, presidir Comissão, o que é difícil, 

porque são muito poucas as mulheres na Assembleia. 

 Quanto ao sistema de cotas para mulheres, não considero que seja 

importante, uma prioridade. Não acho que uma lei seja necessária para garantir 

a participação das mulheres na política, mas creio que essa participação vai 

acontecer naturalmente. 

 A mulher tem mais dificuldade para conseguir recursos para o 

financiamento da sua campanha eleitoral porque é mais tímida para procurar as 

empresas e porque os próprios empresários preferem contribuir para as campanhas 

dos homens. Eu, pessoalmente, fiz minhas campanhas com pouco recurso de 

doação, geralmente foi com recurso próprio. 

 A participação da mulher na política é importantíssima. Todas as 

Deputadas que conheci atuavam voltadas para a educação, a cultura, enfim, para 

o lado social. Uma vez, um Deputado me criticou porque meus projetos eram em 

sua grande maioria voltados para os idosos e as crianças, e ele disse que eu só 

me preocupava com isso. Respondi, então, que alguém tinha que olhar por eles. 

E são as Deputadas que fazem esse papel, pois os homens geralmente têm maior 

interesse na parte econômica do Estado.”



82

MARIA TEREZA LARA

  

Nascida em Esmeraldas (MG), no 

dia 12 maio de 1949, Maria Tereza Lara é 

formada em Pedagogia pela Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), com 

especialização em Administração Escolar 

pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). Professora aposentada, foi 

Supervisora, Diretora Escolar e a primeira Diretora eleita pelo Colegiado da Rede Estadual 

de Ensino, em Betim. Foi Secretária Municipal de Educação de Betim, entre 1976 e 1981; 

Vereadora de Betim por duas legislaturas, entre 1993 e 1998; e primeira Deputada 

Estadual eleita pelo PT de Betim. Na Assembleia, exerceu o mandato por três legislaturas 

– titular, entre 2003 e 2006, e suplente, entre 1999 e 2000 e a partir de 2009. Filiada ao PT 

desde 1985, foi membro da Executiva Estadual do partido entre 2000 e 2001.

 Na Assembleia, presidiu a Comissão de Participação Popular. Entre seus projetos 

mais importantes convertidos em lei estão: o que cria o Programa Agenda 21 do Estado 

de Minas Gerais, junto com o Deputado Laudelino Augusto; o que cria o Fundo Estadual 

de Cultura (FEC), juntamente com outros Deputados; o que dispõe sobre o transporte 

de cadáveres e ossadas humanas em Minas Gerais; o que institui a Política Estadual de 

Educação Preventiva contra a Hanseníase e de Combate ao Preconceito no Estado de 

Minas Gerais; o que dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa portadora de 

deficiência e cria o Conselho Estadual da Pessoa Portadora de Deficiência; o que dispõe 

sobre a distribuição da cota estadual do salário-educação entre o Estado e os Municípios; 

o que define o conceito de pessoa portadora de deficiência para fins de concessão de 

benefício, prioridade e equiparação de oportunidades sociais no âmbito de Minas Gerais; 

o que dispõe sobre as condições e a efetivação do trabalho dos sentenciados do sistema 

prisional do Estado de Minas Gerais.

 Maria Tereza foi homenageada pela Associação dos Conselheiros Tutelares de 

Minas Gerais com o título de Cidadão Amigo da Criança.
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 “Sou professora, fui Diretora de escola e Secretária Municipal de Educação 

de Betim. Meu ingresso na política se deu por meio da atividade profissional, da 

influência familiar e da minha fé religiosa. Eu me filiei em 1985 ao PT e nunca pensei 

em ser candidata a nenhum cargo eletivo. Em 1992, estava me aposentando, 

e fui interpelada por pessoas ligadas à educação e à Igreja Católica. Eu já tinha 

uma militância relacionada à educação, trabalhava como Diretora, valorizando 

o colegiado da escola, e foi a partir dessa atuação que me convocaram para ser 

candidata a Vereadora.

 Quanto à questão da fé, fui catequista, participei da Pastoral da Juventude, 

e pessoas ligadas à Igreja Católica me pediram para me candidatar, para contribuir 

para a defesa dos interesses dos mais pobres. Já a questão familiar é a seguinte: 

minha irmã, Maria do Carmo Lara Perpétuo, foi fundadora do PT em Betim e me 

influenciou muito. Não só a pessoa dela, mas o projeto que ela apoiava, o sonho de 

um mundo mais fraterno, justo e igualitário. Entrei para a política porque considero 

que, como diz Paulo VI, a política é a maneira privilegiada de fazer caridade. É a 

forma de se mudar as estruturas de uma sociedade.

 Sabemos que existem até hoje mulheres que não votam em mulheres. O 

Brasil é um dos países da América Latina que tem o menor número de mulheres 

em cargos públicos eletivos. Ainda há muito preconceito, desvalorização, a própria 

mulher não crê na sua capacidade. Além do mais, ela tem o problema da tripla 

jornada, o que torna mais difícil se dedicar à política. A questão financeira também 

é mais complicada para a mulher, porque, de forma geral, ela ganha menos, e não 

existe o financiamento público de campanha.

 Acho que o sistema de cotas para mulheres é uma necessidade para o 

momento que estamos vivendo, mas não pode ser algo definitivo. Além do que, 

apenas a lei não resolve, porque na última eleição nenhum partido conseguiu 

preencher as cotas. Algo muito importante que está para ser feito é a destinação 

de um percentual do fundo partidário para financiar exclusivamente a campanha 

das mulheres.

 Vou dar alguns exemplos aqui da Assembleia de Minas que ilustram o 

machismo existente. Eu estava em uma Comissão de Constituição e Justiça com seis 

Deputados homens, discutindo um projeto da então Deputada Elaine Matozinhos 

que instituiria o mês de março como um mês de debates sobre a questão da 

mulher. Um Deputado considerou a proposição inconstitucional, e eu discordei 

dele. O Deputado, então, ficou nervoso e disse que nós, mulheres, somos iguais a 

um bibelô. Agora nós, da bancada feminina, protocolamos um requerimento para 
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que haja em todo debate, seminário, sessão especial, no mínimo, uma mulher na 

Mesa, seja ela Deputada ou não. E até hoje não obtivemos essa conquista. Antes, 

aqui na Casa só se falava em ́ Senhores Deputados`. Fui autora de um requerimento 

pedindo à Casa que levasse em consideração a questão de gênero. E houve quem 

considerasse esse requerimento uma bobagem, como se não fosse necessário 

fazer essa distinção.

 Outro problema é que se uma mulher erra, não é aquela pessoa que errou, 

mas errou porque é mulher. Há uma generalização. Mas se é o homem que erra, a 

cobrança não se volta contra todos os homens. 

 Quanto à minha atuação, sempre que posso, incentivo a participação 

da mulher. Minhas prioridades sempre foram na área social: a educação popular, 

a ressocialização dos detentos, os direitos humanos, a defesa dos direitos das 

pessoas portadoras de deficiência. Organizei, na legislatura anterior, a Frente 

Parlamentar de Promoção da Igualdade Racial, a qual estou coordenando de novo. 

Fui Presidente da Comissão de Participação Popular, na outra legislatura, e sou 

Vice-Presidente da Comissão de Segurança Pública atualmente. Um projeto de 

minha autoria aprovado foi o que institui a cota estadual do salário-educação para 

os Municípios – antes era só do Governo Federal para o Estado. Essa lei garante que 

os Municípios recebam recursos da cota estadual do salário da educação. Acredito 

que a educação é essencial, e sem ela não chegamos a lugar nenhum.

 Creio muito na integração entre fé e política, penso que a espiritualidade 

leva a um compromisso social. Todas as políticas públicas devem ser implementadas 

com ampla participação da sociedade civil; a participação popular, de mulheres e 

homens, é fundamental para o sucesso dessas políticas. Não há outra forma de se 

acabar com os preconceitos, a desigualdade, a miséria.”
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MARÍLIA CAMPOS

Nascida em Ouro Branco (MG), 
no dia 14 de setembro de 1961, Marília 
Aparecida Campos é formada em Psicologia, 
pela Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG). Iniciou sua militância política no 
movimento estudantil, tendo sido uma das 

fundadoras do PT e da CUT na região do Triângulo Mineiro. Atuou no movimento sindical 
e foi uma das lideranças das greves da década de 80, quando foi eleita Presidente do 
Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte, por dois mandatos. Foi eleita Vereadora 
de Contagem em 2000, pelo PT, e, em 2003, elegeu-se Deputada Estadual. Renunciou 
ao mandato em 2005, para assumir a Prefeitura de Contagem – tendo sido a primeira 
mulher eleita para esse cargo – e foi reeleita em 2008. 
 Entre alguns de seus principais projetos que se converteram em lei estão: 
o que consolida a legislação estadual que dispõe sobre o Programa de Fomento ao 
Desenvolvimento das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte de Minas 
Gerais (Micro Gerais) e estabelece tratamento diferenciado e simplificado nos campos 
administrativo, tributário, crediciário e de desenvolvimento empresarial a elas aplicáveis; 
o que cria o Projeto Mineiro de Incubadoras de Empresas (PMIE); o que estabelece critérios 
para oferta e aceitação de presentes por autoridades públicas e agentes políticos. 

 “Minha entrada na vida pública se deu por intermédio do movimento 

sindical, onde atuei por nove anos. Fui Presidente do Sindicato dos Bancários, 

depois me candidatei a Prefeita e a Deputada Estadual, eleições que não venci, e 

posteriormente fui eleita Vereadora, Deputada Estadual e Prefeita duas vezes. 

 O ambiente da política é quase exclusivamente composto por homens, 

o que causa grande inibição nas mulheres, pois, além de serem a grande maioria, 

eles têm um outro estilo de fazer política, são mais gregários, têm turmas de 

amigos que saem para fazer programas juntos. E as mulheres são diferentes, por 
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isso acabam ficando mais isoladas. Porque para elas é mais difícil, elas têm que 

buscar compatibilizar sua vida pessoal, de mãe, dona de casa, esposa, com sua 

atuação no mercado de trabalho, na política. Em razão disso, não têm todo esse 

tempo para socializar com os colegas. 

 Outro problema para nós é que existe uma pressão enorme para sermos 

iguais aos homens, adotarmos um estilo masculino de fazer política e deixarmos 

de ser mãe, esposa, de fazer as coisas das quais gostamos, e isso é uma violência. 

E o diferencial da mulher é justamente esse, é saber compatibilizar, manter a 

sensibilidade e fazer política com seu próprio estilo. A mulher, às vezes, precisa 

recusar um compromisso por causa do aniversário da filha, de uma reunião na 

escola, ou do seu aniversário de casamento. Eu faço questão de preservar esse 

tempo. Só que, quando faço isso, minha agenda fica menor. Mas prefiro perder 

um compromisso e manter minha sensibilidade. Por outro lado, existe também 

uma pressão muito grande da sociedade para a mulher exercer um papel mais 

tradicional de mãe e de esposa, que fica mais dentro de casa. É difícil encontrar o 

equilíbrio no meio de tanta pressão. 

 O número de mulheres na vida política é ainda muito pequeno, embora 

já se tenha avançado muito, e, se não formos nós a conquistar nosso espaço, 

ninguém vai nos dar. E somos muito importantes, não só para implementar 

políticas de gênero, mas porque vemos um lado que o homem não vê, temos uma 

sensibilidade maior para o humano, para a vida, para o social, em todos os seus 

aspectos. 

 Embora realizem tanto, as mulheres são mais tímidas em divulgar seu 

próprio trabalho, e muitas vezes os homens são mais ousados e aparecem à custa 

de realizações que não são deles. E elas também resistem mais a votar em mulheres. 

Quando estive no Legislativo, sentia muito essa rejeição. Agora, no Executivo, é que 

estou conquistando mais o apoio feminino. Acredito que isso acontece porque no 

Executivo posso realizar mais, meu trabalho aparece mais, e as mulheres valorizam 

muito a prática, o fazer. 

 Em relação à questão da participação da mulher, as cotas cumpriram um 

papel importantíssimo de ressaltar a importância da participação feminina. Mas 

não garantem efetivamente a representação das mulheres. São um instrumento 

fantástico, mas insuficiente. Para que a eleição de um maior número de mulheres 

seja assegurada de fato, é necessária uma reforma política que adote o sistema de 

listas fechadas e preordenadas, em que a ordem dos candidatos leve à incorporação 

da mulher para manter uma certa proporção. 
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 Na Assembleia, eu atuei muito contra a violência sofrida pelas mulheres, 

especialmente na questão das mulheres desaparecidas. Foi uma luta contra a 

impunidade. Travei também uma luta árdua contra os privilégios do Legislativo. 

Como Prefeita, lido com os desafios para fazer de Contagem uma cidade cada 

dia melhor para se viver. Depois de cumprir o mandato, pretendo continuar na 

política, embora eu não tenha obsessão pelo poder, apego. Meu compromisso é 

ficar enquanto tiver paixão, emoção, enquanto sentir que posso fazer o bem, pois 

é para isso que a política deve servir.”
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MARTA NAIR MONTEIRO

 

  

Nascida em Candeias (MG), no dia 24 de dezembro de 1913, Marta Nair Monteiro 

foi professora primária, orientadora e diretora escolar. Formada em Administração 

Escolar pelo Instituto de Educação de Belo Horizonte, desempenhou os cargos de Vice-

Presidente, Presidente e Conselheira da Associação das Professoras Primárias de Minas 

Gerais. Em 1959, quando exercia a presidência da Associação, liderou a primeira greve 

de professoras deflagrada no Brasil, com o objetivo de alcançar melhoria salarial para a 

classe. Desempenhou, também, as funções de 3ª-Secretária (1962) e de Vice-Presidente 

(1966) da Confederação dos Professores Primários do Brasil. Eleita Deputada Estadual 

pelo PDC, em 1962, foi Líder da Bancada do partido (1964-1966).
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 NYSIA CARONE

 
Nascida em Muriaé (MG), no dia 16 de outubro de 1928, Nysia Coimbra Flores 

Carone foi escrevente em cartório. Primeira mulher a representar Minas Gerais na 

Câmara dos Deputados, Nysia foi eleita em 1966 pelo MDB. Em 1969, com base no AI-5, 

e após pronunciar discurso contra a cassação do Deputado Márcio Moreira Alves, teve 

seu mandato cassado e seus direitos políticos suspensos por dez anos.  Faleceu em 4 de 

março de 2009.
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REGINA ASSUMPÇÃO

 

  
Nascida em Ouro Preto (MG), no dia 15 de maio de 1951, Regina Maria 

D'Assumpção é formada em Jornalismo pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

de Belo Horizonte (UNI-BH). Foi suplente do Senador Arlindo Porto, tendo assumido a 

vaga de Senadora entre 1996 e 1998, período em que esteve filiada ao PTB. No Senado, 

participou como titular e suplente de várias comissões. Entre as homenagens recebidas, 

destacam-se a Medalha da Inconfidência, do Governo do Estado de Minas Gerais, e a 

Medalha de Mérito Legislativo, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
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ROSÂNGELA REIS

 

 
Nascida em Mesquita (MG), no dia 

18 de abril de 1963, Rosângela de Oliveira 
Campos Reis é formada em Pedagogia 
pelo Centro Universitário do Leste de 
Minas Gerais (Unilest) e pós-graduada 
em Didática. Foi professora, orientadora 

e supervisora escolar. Desde 1997, mantém em Ipatinga o projeto social "Associação 
Ação Social pela Vida", que promove a qualificação e inserção de jovens no mercado de 
trabalho. Eleita Vereadora de Ipatinga pela primeira vez em 2000, pelo PSB, foi reeleita 
em 2004, pelo PTB, tendo exercido o cargo de Vice-Presidente da Câmara Municipal no 
biênio 2005-2006. Elegeu-se Deputada Estadual em 2006 pelo PV, eleição em que foi a 
mulher mais votada. Sua principal região de atuação política é o Vale do Rio Doce. Na 
Assembleia, preside pela segunda vez a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação 
Social. Faz parte da Cipe Rio Doce e é representante oficial da Assembleia no Conselho 
Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda em Minas Gerais e no Conselho da 
Região Metropolitana do Vale do Aço.

 “Meu ingresso na política se deu por meio da atuação na área social, 

apoiando instituições e trabalhando com a comunidade, sobretudo com o trabalho 

voluntário. Disputei as eleições por incentivo dessas comunidades e por ver nisso 

um meio de buscar o fortalecimento das políticas públicas voltadas principalmente 

para o desenvolvimento social. 

 Para a disputa por um cargo público eletivo são necessários dois requisitos 

importantes: o apoio financeiro, para que o candidato não seja eliminado pelo 

poder econômico, e uma base familiar sólida, bem estruturada. No meu caso tive 

as duas coisas, tanto os recursos necessários – obtidos por meios próprios – quanto 

o apoio incondicional de toda a família. 
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 Nesse caminho encontrei vários obstáculos, pessoas que não acreditavam 

na minha capacidade por eu ser mulher. Mas isso em nenhum momento abalou 

minha vontade de prosseguir e lutar pela melhoria da qualidade de vida das 

pessoas e pelo desenvolvimento sustentável, o que suplantou todas as críticas e 

dificuldades. 

 Penso que as mulheres têm que experimentar mais o exercício de cargos 

políticos. E acredito que todas têm condições de vencer se seus objetivos estiverem 

amparados no próprio instinto maternal e na capacidade inerente a todas elas. Por 

meio das atividades políticas de base e do dia a dia no Parlamento, acredito estar 

contribuindo para a ampliação do espaço para a participação política feminina. 

Hoje muitas mulheres exercem liderança em vários setores econômicos e sociais, 

inclusive em associações comunitárias, e poderiam contribuir atuando no Executivo 

e no Legislativo, caso despertassem para a participação político-partidária. O 

sistema de cotas veio justamente para dar mais oportunidade para as mulheres, 

mas é preciso estimular a participação feminina, antes de se reivindicar um 

aumento das cotas, já que nem mesmo os 30% garantidos têm sido preenchidos.

 No meu mandato como Deputada, tenho dado muita atenção às questões 

relativas à mulher, como o enfrentamento da violência doméstica, procurando 

garantir a construção e o fortalecimento das redes de proteção. Por meio de emenda 

ao projeto de Organização Judiciária de Minas, aprovado em 2008, na Assembleia, 

garantimos a criação de um juizado especial para aplicação da Lei Maria da Penha, 

em Ipatinga. Também fui coautora de um projeto de lei que está tramitando na 

Casa, para aumentar o tempo de licença maternidade das servidoras públicas do 

Estado de Minas Gerais. 

 Outro tema que me é muito caro é a questão do voluntariado. Por isso, 

apresentei um projeto, já transformado em lei, que institui a política estadual 

do voluntariado transformador em Minas, com o objetivo de unir e fortalecer as 

diversas iniciativas existentes.  

 Também sou presidente da Comissão do Trabalho; autora de requerimentos 

que deram origem às frentes parlamentares de apoio à Defensoria Pública de Minas 

Gerais, à duplicação da BR-381 e ao Trabalho Voluntário; e coordenadora do núcleo 

do Idoso, da Frente Parlamentar em Defesa da Família.”
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SANDRA STARLING

 
Sandra Meira Starling nasceu em Belo 

Horizonte (MG), no dia 16 de janeiro de 1944, 
e é formada em Direito pela Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG) e mestre em 
Ciência Política pela mesma instituição. Foi 
professora do Departamento de Sociologia 

da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, entre 1975 e 1986. Filiada ao 
PT desde 1980, foi Deputada Estadual entre 1987 e 1991, e Deputada Federal durante 
duas legislaturas, entre 1991 e 1999. Durante sete meses, no ano de 1993, licenciou-se 
de seu mandato de Deputada Federal para exercer o cargo de Secretária de Educação de 
Belo Horizonte. Sandra Starling foi fundadora e Secretária-Geral da primeira Diretoria do 
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Destilação e Refinação de Petróleo no Estado 
de Minas Gerais; foi também fundadora da Associação dos Professores Universitários de 
Belo Horizonte (APUBH-MG).
 Entre suas atividades partidárias destacam-se: coautora do Estatuto do PT; Líder 
do Partido na Câmara dos Deputados, em 1996 e 1997; membro do Diretório Estadual do 
PT-MG, entre 1981 e 1983; e membro do Diretório Nacional do PT, de 1987 a 1989. Na 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais, foi relatora da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
durante a Constituinte. Como Deputada Federal foi Presidente da CPI da Violência Contra 
as Mulheres e Presidente da Comissão Especial de Patentes.
 Recebeu várias condecorações, entre as quais o Prêmio Rio Branco; a Medalha 
de Ouro da Faculdade de Direito da UFMG; a Medalha Tiradentes, da Polícia Militar de 
Minas Gerais; a Medalha do Mérito Legislativo, da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais; e a Medalha Santos Dumont, do Governo de Minas Gerais. 

 

 “Foi por acaso que entrei na vida pública. Esse acaso se deve à minha 

idade e ao fato de eu ser advogada. Na época em que fundamos o Partido dos 

Trabalhadores, eram raríssimos os participantes do chamado 'Movimento Pró-PT' 

graduados em Direito. Por isso, tornei-me uma pessoa importante na estrutura 
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de fundação do partido. Além de ser a única advogada em um partido integrado, 

naquela época, por economistas, sociólogos e cientistas políticos, houve outro fator 

que me favoreceu muito – a idade. Nem pensava em ser candidata a Governadora, 

mas como o nosso candidato desistiu, e o outro possível candidato não tinha 

idade suficiente, acabei sendo indicada. Ao contrário das histórias que conheço, 

de mulheres que entram para a vida pública porque são esposas de alguém, ou 

porque são herdeiras de uma família de políticos, eu comecei por duas coisas 

inusitadas. Foram duas circunstâncias inesquecíveis.

 Nesse caminho encontrei muitos obstáculos. Na primeira vez em que fui à 

tribuna na Assembleia de Minas, por exemplo, o Plenário parou. Na época, éramos 

duas mulheres na Assembleia, e eu fui a primeira a estrear na tribuna. E parou todo 

mundo, literalmente. A sensação que eu tinha era a de que todos estavam perplexos 

porque eu raciocinava e tinha o que dizer. Porque existem várias maneiras de 

sofrer o preconceito: ou pela agressividade patente, pela rejeição evidente, ou, ao 

contrário – e acho que é a forma mais perversa com as mulheres – dizer que se a 

mulher é competente, ela consegue. Foi essa a leitura que penso terem feito na 

Assembleia, a de que eu era supercapaz. Por isso é que eu tinha chegado até ali. 

 Outro momento muito marcante para mim, em que ficou óbvio esse tipo 

de reação, foi quando eu era líder de bancada na Câmara Federal. Eu brincava 

dizendo que dirigir 49 estrelas não é para qualquer um. E aconteceu então um 

episódio em que eu tive que bater na mesa para ser ouvida. O diretório do PT 

já se havia posicionado diversas vezes contra a Contribuição Provisória sobre a 

Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza 

Financeira (CPMF), mas, no momento de iniciar a votação, o governo reformulou 

sua proposta e acrescentou que todos os recursos obtidos seriam revertidos para a 

rede pública de saúde. 

 Na minha interpretação, como líder, caberia reunir a bancada para analisar 

se essa mudança faria diferença ou não. Convoquei, então, uma reunião, e os 

Deputados começaram a se agredir verbalmente, quase chegando à agressão física. 

Fui obrigada a bater na mesa e gritar, porque, além de mulher, eu sou pequena: 

'Acabou a conversa. Todos vamos subir agora, vou encaminhar a votação e todos 

vão votar de acordo com o que eu encaminhar. E, logo em seguida, vocês estão 

reconvocados para me destituírem como líder, se quiserem.'

 Alguns deputados fizeram voto em separado, mas todos seguiram a minha 

condução. Foi um momento em que vivi a dificuldade que uma mulher tem para 

se impor na vida pública. O que não significa que ela precise ser mandona. Não 
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gosto que me confundam com algumas mulheres que andam por aí justificando o 

próprio autoritarismo com o argumento de estarem cercadas por homens 'meigos'.

Eu já tinha um passado de militância, antes da fundação do PT. Fui da Juventude 

Estudantil Católica (JEC), em Diamantina, conduzida pelo ex-reitor da PUC, Padre 

Magela. Digo que eu era, então, uma cristã com pendor para o lado dos oprimidos. 

Aos 18 anos, ajudei a fundar o Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais. Disputei 

a eleição para presidente do sindicato, mas, por ser muito nova, acabei virando 

Secretária.

 Já nessa época o Departamento de Ordem Política e Social (Dops) estava 

seguindo todos os meus passos, e, em maio de 1964, já fazendo parte do Conselho 

Fiscal, fui cassada. Mais tarde, um dos documentos que consegui para obter minha 

anistia era justamente do Dops, que, graças a uma emenda minha, foi extinto na 

Constituinte mineira. 

 Depois, interrompi essa militância para me casar. Conheci, a partir daí, outro 

lado da vida. Mas, com o Movimento Feminino pela Anistia, comecei a recordar 

como era a vida dos oprimidos. E com o suicídio de Salvador Allende, quando eu 

estava fazendo o doutorado em Direito, ainda casada com meu primeiro marido, 

voltei a me envolver com a política e também com jornais da imprensa alternativa. 

Não escrevia, mas vendia assinaturas, por exemplo, do jornal Movimento. 

 Sempre abordei todos os assuntos no Legislativo. Não acho que a mulher 

tenha necessariamente que levar para sua atuação parlamentar a temática 

feminista. Já tive muitos colegas homens que eram bastante feministas em suas 

ideias. Quando requeri uma CPI sobre a violência contra a mulher, que foi instalada 

e funcionou, o falecido Deputado Artur da Távola, por exemplo, fez questão de 

participar. Além disso, os temas institucionais sempre me atraíram muito. Daí, essa 

verdadeira ideia fixa que tenho em torno da reforma política e administrativa. 

 Considero o sistema de cotas para as candidatas uma discriminação 

invertida. Portanto, fui contra a sua adoção no PT, ou melhor, era a favor de limitar 

o sistema a um certo período de tempo. E acabei verificando que, de fato, a adoção 

de cotas para as instâncias partidárias, embora nunca tenha sido correta ou 

totalmente aplicada, estimulou muito a participação das mulheres.

 Nunca tive os problemas da maioria das mulheres em relação a conciliar 

família e militância política. Quando voltei a militar, já divorciada, trabalhando fora, 

meus três filhos já eram maiores. Eu não percebia, então, não tinha a sensibilidade 
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para notar o problema da chamada tripla jornada, a necessidade de haver creche 

ao lado do trabalho, da reunião pública, coisa que o PT adotou internamente. E foi 

isso que aumentou o número de mulheres que passaram a participar da política. 

Essa constatação foi que me fez votar a favor de um percentual separado para as 

mulheres.

 Mesmo assim, eu acho que – e isso é só uma impressão – a correlação 

da participação da mulher é menos com a cota e mais com os direitos sociais do 

conjunto da população. A representação feminina no Parlamento é maior nos 

países onde a social-democracia clássica foi implantada, como Suécia, Noruega, 

onde existem direitos sociais assegurados. Em suma, minha opinião é que a 

questão do preconceito contra as mulheres é ainda mal estudada, mal explicada.

Penso que nós, mulheres, também internalizamos a opressão e criamos nossos 

filhos reproduzindo essa postura, cultivando nossa suposta incapacidade. Com a 

separação que nós mesmas fazemos dentro de casa entre o que um menino e uma 

menina podem fazer, estamos contribuindo muito para o machismo. Pessoalmente, 

não gosto da maneira como o movimento feminista tenta mudar isso e sempre me 

recusei a participar da chamada militância feminista – e, graças a isso, era vista 

como um ser meio estranho pelas mulheres militantes. Acho que certos tipos de 

comemoração do Dia Internacional da Mulher infantilizam a figura feminina. 

 Nunca senti em nenhuma campanha eleitoral minha algum tipo de 

preconceito por ser mulher. Também não tive nenhuma dificuldade em relação 

ao financiamento das campanhas. Por decisão minha, era absolutamente restrito 

o universo de pessoas que contribuíam para mim, porque eu preferia não ser 

representante, não ter mandato nenhum, a dever favor para alguém.

 Deixei a vida pública, mas voltaria a ela se mudassem as regras do jogo, 

se houvesse uma reforma política. Eu me candidataria de novo se o financiamento 

não fosse como é, se acabassem com esse 'caixa dois' legalizado. Mesmo porque 

já parei por muito tempo, não seria nenhum escândalo eu voltar. Escandaloso é a 

pessoa ficar acumulando mandatos sucessivamente. 

 Olhando retrospectivamente, acho que a coisa mais importante que fiz 

na minha carreira política foi justamente aquela pela qual eu mais 'apanhei' e fui 

criticada. Trata-se de um projeto de lei – sancionado pelo Fernando Henrique 

Cardoso com um veto parcial e muitas modificações – que permite que as pessoas 

ingressem com ações para obter o reconhecimento de violação de preceito 

fundamental da Constituição. Hoje tem servido para temas como o do aborto em 

caso de anencefalia e vários outros de ordem altamente relevante para as minorias. 
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Muita luta na Justiça atualmente é feita com base nesse projeto de minha autoria. 

No entanto, na época, a Ordem dos Advogados só faltou me crucificar. E o pior é 

que eu nem podia mais me defender, pois tinha saído do Parlamento. Em suma, eu 

fiz uma lei que ajuda a minoria, porque a minha concepção de democracia não é a 

da prevalência da maioria, é a minoria ser respeitada. E isso não foi compreendido 

então.

 Como Deputada, tanto Estadual quanto Federal, com a ajuda do Sindicato 

e da Associação dos Aposentados, realizei inspeções nas Minas de Morro Velho, 

em Nova Lima, o que permitiu tornar públicas as precárias condições de trabalho 

nas minas de subsolo. Na Assembleia, me orgulho de ter sido a coordenadora 

do capítulo de Ciência e Tecnologia da Constituinte mineira. Mas, se alguém for 

procurar no Texto Constitucional, não encontrará em nenhuma emenda, em nada 

do que foi aprovado a minha assinatura. E tudo foi feito dentro do meu gabinete, 

por um fórum de pesquisadores da Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência (SBPC) que convoquei para esse fim. Porque eu era minoria, éramos apenas 

cinco membros do PT na oposição ao governo Newton Cardoso. Outros colegas 

apresentaram então as emendas preparadas em nosso gabinete, e conseguimos, 

assim, a primeira vinculação de verba, uma dotação orçamentária de 3,5% para a 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig).

 Quem for escrever a história da Constituinte mineira não vai entender 

como posso ter sido a relatora e não ter produzido nada. Foi uma decisão minha. 

Sendo uma pessoa da universidade, tenho compromisso com o desenvolvimento 

tecnológico e científico, e, portanto, sabia da necessidade desse financiamento. 

Não era importante para mim que meu nome aparecesse. Era importante que o 

capítulo fosse escrito.”
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VANESSA LUCAS

Nascida em Belo Horizonte (MG), 

no dia 21 de junho de 1967, Vanessa de 

Oliveira Dias é professora, formada na 

Fundação de Ensino de Contagem (Funec) 

e possui nível superior incompleto em 

Ciências Contábeis e em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

(PUC Minas). Participou do Centro Integrado de Desenvolvimento Social (Cids), foi Vice-

Presidente da Associação das Cidades Industriais de Contagem (Acic) e foi Presidente 

do Programa de Ação Integrada (PAI-Contagem). Trabalhou na Secretaria de Estado do 

Trabalho, da Ação Social, da Criança e do Adolescente (1985-1987), na Secretaria Técnico-

Legislativa da Prefeitura de Contagem (1990-1996) e ocupou o cargo de Assessor Técnico 

Especial na Câmara dos Deputados (1999-2000). Na Assembleia Legislativa, foi eleita 

Deputada Estadual pelo PSDB, em 2002.

 Entre algumas de suas proposições que se transformaram em lei está a que 

altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e concede isenção da taxa de segurança 

pública referente a serviços prestados pela Polícia Militar de Minas Gerais e pelo Corpo 

de Bombeiros Militar de Minas Gerais em determinadas situações (juntamente com 

outros Deputados). 

 “Eu entrei na política por intermédio do meu então marido, Ademir Lucas, 

que era Prefeito de Contagem. Naquela época, fiz um trabalho social grande. 

Fui Presidente do PAI-Contagem, um grande programa de ação social. Mediante 

convênios com empresas, fornecíamos tratamento odontológico em escolas, vilas 

e aglomerados; distribuíamos cestas básicas; entregávamos cadeiras de rodas 

e próteses; e iniciamos um programa de alfabetização dos idosos, entre outras 

atividades. 

 Então, o Vittorio Medioli, que era Deputado Federal, me convidou para 

fazer uma parceria com ele: eu sairia candidata a Deputada Estadual e ele a Federal. 
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Fomos eleitos. Depois, o Ademir se candidatou a Prefeito, mas não foi eleito, e aí eu 

desisti da minha candidatura à reeleição na Assembleia para dar lugar a ele. Foi por 

isso que interrompi minha carreira política. Mas pretendo voltar, agora pelo PHS, 

como candidata a Deputada Federal. 

 Quando eu era Deputada Estadual, meus filhos eram crianças, e eu ficava 

muito tempo fora de casa. Era difícil conciliar meu trabalho com as atividades de 

mãe e dona de casa. Eu me preocupava com os estudos deles, com a alimentação... 

Eles cobravam muito a minha presença, e foi uma época de muito trabalho na 

Assembleia, muitas votações, que iam até tarde da noite, viagens nos finais de 

semana, trabalho em comissões, e eu ainda exercia um cargo na direção do PSDB. 

Eu via que na Assembleia muitas Deputadas esperavam os filhos ficarem maiores 

para se candidatarem. Minha sorte foi que recebi muita ajuda da minha mãe, dos 

meus irmãos, tive muito apoio da minha família.

 Eu vejo que a presença da mulher faz muita falta na Câmara dos Deputados 

e nas Assembleias Legislativas. A mulher tem uma sensibilidade diferente, um afeto 

pela criança, pelo adolescente, pelo idoso, que a diferencia. A mulher precisa tomar 

a iniciativa de participar mais, porque o sistema de cotas por si só não resolve o 

problema, já que os partidos não têm conseguido preencher as cotas com o 

número suficiente de mulheres. Creio que o que ainda dificulta a participação das 

mulheres e as impede de ocupar seu espaço é o cuidado com a casa e com os filhos. 

Mas nós somos a maioria do eleitorado e, só com nossos votos, podemos eleger 

um Prefeito, um Governador, um Presidente. Precisamos brigar dentro dos nossos 

partidos por mais recursos, por mais espaço.”
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VERA COUTINHO

 

Vera Cruz Coutinho nasceu em 

Formiga (MG), em 19 de julho de 1931. É 

professora aposentada da rede estadual 

de ensino, formada em Pedagogia pela 

Fundação Mineira de Educação e Cultura 

(Fumec). Foi Vereadora em Belo Horizonte, de 1976 a 1982, pelo MDB, e Deputada 

Estadual entre 1983 e 1987, pelo PMDB.

 “Ingressei na política por intermédio da minha irmã, Júnia Marise, que era 

Vereadora na época. Trabalhei muito na campanha dela, me envolvi demais e gostava 

muito daquele trabalho. Era, na época, uma campanha pobre, a gente andava a pé, 

ia às favelas, colava cartazes nas casas, tinha contato direto com o eleitor. Quando 

a Júnia saiu candidata a Deputada Estadual, ela me lançou candidata a Vereadora. 

Na minha campanha, só contávamos com o Fusca da Júnia. Ela trabalhava com ele 

de manhã e à noite me emprestava. A gente colocava quatro pessoas dentro dele 

e fazia a campanha de casa em casa. Não se gastava com campanha como hoje 

em dia, era só mesmo o corpo a corpo. Eu era supervisora de saúde municipal e 

professora na rede estadual de ensino, dava aula na periferia. Minha bandeira era o 

magistério. Quando a Júnia saiu candidata a Deputada Federal, eu me candidatei a 

Deputada Estadual. 

 Naquela época, éramos duas Deputadas representando Minas, eu 

na Assembleia, e a Júnia na Câmara dos Deputados. Eu era a única mulher na 

Assembleia. Lá não havia nem banheiro feminino no Plenário. Essa foi uma época 

muito boa da minha vida profissional. Consegui aprovar alguns projetos que me 

dão muito orgulho, como o que cria a Delegacia de Mulheres, outros que criaram 
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escolas, de primeiro e segundo graus. Também criei muitas creches, com verbas 

conseguidas por meio de emendas.

 Como Vereadora, trabalhei muito para o desenvolvimento de diversos 

bairros e vilas, conseguindo melhorias de infraestrutura, levando água, luz, asfalto 

e escolas. Foi uma época de muitas realizações, de vitórias, quando fiz um trabalho 

correto. Eu queria ter feito mais, mas não é possível para o parlamentar fazer tudo 

o que ele deseja.

 Na Assembleia, eu era muito bem tratada pelos meus colegas. As bandeiras 

femininas quem levantava na época era eu; quando havia uma comemoração 

relacionada à mulher quem ia falar era eu. Mas, para conseguir aprovar um projeto 

era mais difícil para a mulher, como se ela não fosse capaz, não tivesse competência 

para elaborar um projeto e batalhar por ele. 

 Acredito que a mulher deve participar mais da política, pois temos muito 

poucas representantes no Legislativo, e os partidos deveriam incentivar mais as 

mulheres a se candidatarem. Por que não, se elas têm discernimento, competência, 

capacidade? Mas eu acredito que quando a mulher quer, ela consegue. A mulher é 

forte. E acho também que o número reservado para mulheres através do sistema 

de cotas é pequeno. Deveria ser maior, e ser preenchido de fato. Os partidos 

também deveriam colocar mulheres na direção. Não há uma mulher sequer na 

direção nacional de um partido político.”


