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 Em homenagem aos 60 anos de Brasí-
lia e aos 40 anos de refundação do Partido 
Socialista Brasileiro, nós do PSB-DF, quere-
mos contar, na voz das mulheres que fun-
daram o partido e nele militam até hoje, os 
fatos e principais eventos da nossa querida 
cidade, que adotei como residência, desde 
1998, quando vim para cá concursada pela 
Secretaria de Educação do Distrito Federal. 

 Iniciei minha trajetória na política 
quando ainda era Licencianda em Física na 
UFG, como Presidente do Centro Acadêmico 
de Física, durante os 4 anos de duração do 
Curso. Também fui militante do PCdoB e de-
pois do PT, no Movimento Sindical, atuando 
no SINTEGO. Em 2011, fui convidada a in-
gressar no PSB e, desde então, venho traba-
lhando pela inserção de mais Mulheres So-
cialistas na Política. 

 A Secretaria de Mulheres do PSB-DF foi 
fundada na década de 90 e, ao longo dos 
anos, se firmou sob a liderança de Bruna Rol-
lemberg, Lila Rollemberg, Yara Gouvêia, Ma-
riana Salles, com o apoio de tantas mulheres 
no fortalecimento deste segmento em nossa 
estrutura partidária. Estou há dois manda-
tos à frente da Secretaria de Mulheres do PS-
B-DF, desde 2015, atuando em parceria com 
a Fundação João Mangabeira, gerenciando 
os recursos do Fundo Partidário, desenvol-
vendo anualmente projetos de formação 

política, como cursos e seminários, entre os 
quais destaco o Fórum de Mulheres na Polí-
tica: nós podemos e o país precisa, realizado 
em 2019, e o Projeto Mulheres em Movimen-
to, em preparação, a ser realizado em 2021, 
dentro do Projeto Zonais em Movimento. 

 Este e-book apresenta os resultados 
do Projeto Fale Com Ela – Brasília 60 Anos, 
reunindo trechos de depoimentos de mu-
lheres socialistas para contar um pouco da 
nossa história, o que inspirou essas mu-
lheres, quais os desafios e transformações 
que viveram na sua militância partidária, 
destacando a importância de garantirmos 
mais representatividade das mulheres em 
espaços de poder, como protagonistas da 
mudança que queremos para construir uma 
cidade mais justa e mais generosa. 

 Para nós, Mulheres Socialistas do PSB-
-DF, conhecer a história de Brasília e a história 
do PSB-DF promove a formação política de 
mulheres, aumenta o engajamento na mili-
tância pelo socialismo, amplia o envolvimen-
to de mulheres em futuras candidaturas e 
contribui para a transformação do nosso país.

Boa leitura!

Geralda Resende
Secretária de Mulheres PSBDF
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apresentação
 Os 60 anos nem ousam marcar 
curvas ainda suaves não desfeitas 
pelo tempo. Tão pouca é sua estrada, 
mas tão longe seu passo. Brasília de 
todos os tempos, canção mimetiza-
da em compasso. 

 Cidade cidadã, menina anciã. 
Criada antes dos traços, planos e pi-
lotos. Nascida do sonho e gerada no 
horizonte. Isso, por si só, já faz de 
Brasília uma cidade especial. 

 Sob um céu infinito, traz um olhar 
que percorre tempos, gerações, cultu-
ras, intentos de um Brasil mestiço por 
natureza. Sob um marco central, reúne 
povos, movimentos, sotaques, paisa-
gens que agregam um Brasil singular 
plural. Sob um projeto inaugural, mos-
tra que tem força não só para surgir en-
quanto capital, mas para insurgir um 
Brasil adormecido em sua expressão 
maior de beleza, cidadania e diversida-
de. Pois uma cidade que foi constituída 

em princípios, não se firma apenas em 
sua origem, mas em seu sonho original, 
em seu destino incontornável de huma-
nidade explícita, gregária, libertária e li-
bertadora; destino prometido – e com-
prometido – de civilidade.

 É esta Brasília que celebramos 
neste livro. Uma Brasília narrada pela 
história e pelo olhar de mulheres que 
vivenciam o maior sentindo da política, 
que não se resume ao poder instituí-
do, mas ao poder real de cada pessoa 
comprometer-se com a realidade de 
uma cidade, um País e seus cidadãos. 
Sentido mais amplo da expressão po-
lis, em que a política deve ser exercida 
no coletivo e, sobretudo, pelo coletivo.

 O livro está dividido em quatro 
capítulos: 1) O PSB e as Mulheres; 2) 
Política: Uma Palavra Feminina; 3) A 
Mulher na Política e a Política da Mu-
lher; e 4) De PSB para Brasília. Diversos 
temas foram abordados, tais como o 

conceito do Socialismo, a militância e 
a formação política e partidária, a re-
presentatividade feminina na política, 
mulheres inspiradoras, o que quere-
mos do PSB e o que sonhamos para 
Brasília, formando-se um mosaico de 
narrativas de 22 mulheres socialistas 
que militam no Partido Socialista Bra-
sileiro e/ou vivenciam a política, em 
cargos, atos, fatos, sob o mesmo sen-
tido norteador: o compromisso com a 
Brasília de todos e para todos. 

 Em 2020, o PSB completa 40 anos 
de refundação. A história da militância 
socialista do Distrito Federal, contada na 
voz das mulheres, mostra uma Brasília 
inacabada, com crescimento acelera-
do e desordenado, derrubada de inva-
sões, com surgimento de novos bairros 
e formas de ocupação urbanas. Tam-
bém vibra uma cidade-nação, palco e 
protagonista de momentos emblemá-
ticos da história democrática brasilei-
ra, como as Diretas Já e a promulgação 
da Constituinte de 1988, com vocação 

para conceber cidadãs e cidadãos livres 
de preconceitos, espelhos de uma cida-
de plural, capaz de difundir tecnologias 
inovadoras e promover grandes mu-
danças no país, com sustentabilidade 
e responsabilidade ambiental, social, 
econômica e humana.

 A Brasília das artesãs, líderes 
comunitárias, empreendedoras, ati-
vistas sociais, agitadoras culturais, 
atletas, estudantes, professoras, 
gestoras e militantes do PSB é revi-
sitada em um bate-papo acolhedor 
que revela um ambiente de união e 
engajamento que, junto ao sólido 
trabalho de formação político-par-
tidária oferecido pelo partido e pela 
Fundação João Mangabeira, faz com 
que as mulheres do PSB apresentem 
um perfil diferenciado de militância, 
com atuação cidadã esclarecida e 
consciente.

QUER SABER MAIS?
FALE COM ELA...
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Foto: Leonardo Sá/Agência Senado
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O PSB E 
AS MULHERES 

Em seus 40 anos de 
atuação em Brasília, 
o PSB foi um dos pri-

meiros partidos a implan-
tar, na estrutura partidária, 
uma secretaria específica 
para as Mulheres. Em 1999, 
durante o VII Congresso do 
PSB, realizado em Brasília, 
com Antônio Houaiss como 
presidente, foi criada a Se-
cretaria Nacional das Mu-
lheres. No mesmo ano, mais 
de 500 militantes se reuni-
ram no I Congresso Nacio-
nal de Mulheres do PSB e 
deliberaram pela expansão 
da Secretaria de Mulheres 
nos estados, municípios e 
no Distrito Federal. 

 Para o PSB, investir 
na formação de mulheres 
é investir no desenvolvi-
mento político de mais 
de 50% da população e 
do eleitorado brasileiro. 
Nesse processo, o parti-
do também conta com o 
trabalho de excelência da 
Fundação João Manga-
beira. Criada há 30 anos, 
a fundação atua na forma-
ção política e na formula-
ção de políticas públicas 
socialistas. Com sede em 
Brasília, realiza uma inten-
sa programação em todo 
o país, articulada nos mu-
nicípios e nas microrre-
giões do Distrito Federal e 

dos Estados. Oferece cur-
sos na modalidade EAD de 
Formação, Capacitação e 
Atualização política; So-
cialismo em Revista; For-
mulação e Gestão de Po-
líticas Públicas e Políticas 
de juventude. Em 2020, 
disponibilizou curso de 
formação para candidatos 
nas eleições municipais, 
bem como curso inédito 
online de formação políti-
ca da Negritude Socialista.

 Com uma atuação ex-
pressiva voltada para a 
formação de mulheres, a 
Secretaria Nacional de Mu-
lheres, em parceria com a 
Fundação João Mangabei-

ra, promove calendário re-
gular de cursos, seminários 
e capacitação de formação 
político-partidária, com 
alcance nacional e inter-
nacional, juntamente com 
outros segmentos organi-
zados, a Negritude Socia-
lista, o Movimento Popular, 
o Movimento Sindical, a Ju-
ventude Socialista e o LGBT 
Socialista. A Secretaria de 
Mulheres do DF divulga as 
ações e realiza parcerias 
para o desenvolvimento de 
projetos na nossa cidade.

 Internacionalmente, 
destaca-se, em 2015, a rea-
lização do primeiro encon-
tro da Coordenação So-
cialista Latino-Americana, 
Mulheres, Gênero e Igual-
dade (CSL/MGI). Momento 
em que foi consolidada a 
proposta da Secretaria Na-
cional das Mulheres pela 
criação do Núcleo de Estu-
dos de Gênero na CSL. 

 Cabe lembrar que a 
Lei n. 9.096/95 destina 5% 
dos recursos recebidos pe-
los partidos do Fundo Par-

tidário para a promoção de 
políticas para as mulheres, 
bem como 10% do tempo 
fixado da propaganda par-
tidária para promover e 
difundir a participação po-
lítica feminina. Estes recur-
sos devem ser aplicados 
anualmente pelos partidos 
em favor das mulheres, 
para o desenvolvimento 
de projetos de formação 
política e para divulgação 
de ações partidárias com 
foco nesse público.

 Atualmente, também 
tramita no Congresso Na-
cional, projeto de lei da 
deputada socialista Lídice 
da Mata (PSB/BA) – junto a 
Rosana Valle (PSB/SP) e Vil-
son da Fetaemg  (PSB/MG) 
– que determina a compo-
sição de, no mínimo 30% 
de mulheres, nos órgãos 
de direção municipais, es-
taduais, distrital e nacional 
de cada partido político.

 Além de priorizar for-
mação, o PSBDF entende 
que as mulheres represen-
tam inovação e eficiência 

na gestão pública. Registra-
-se que o PSBDF, no Gover-
no Rollemberg (2015-2018), 
rompeu barreiras e precon-
ceitos históricos ao nomear 
mulheres no comando de 
secretarias e unidades ad-
ministrativas estratégicas. 

 O DF teve as primeiras 
secretárias mulheres nas 
pastas de: Planejamento; 
Segurança Pública; Pro-
curadoria Geral; Esporte, 
Turismo e Lazer; Defen-
soria Pública; Chefia da 
Casa Militar, além de um 
papel extremamente ino-
vador da primeira dama, 
Márcia Rollemberg, que 
atuou como colaborado-
ra do governo, de forma 
voluntária, para o avanço 
em pautas estratégicas, 
construindo ‘pontes’ para 
promover a participação 
social e o intercâmbio 
com outros países e suas 
Embaixadas, fortalecen-
do políticas públicas nas 
áreas de direitos da crian-
ça, dos adolescentes, das 
mulheres e minorias, além 
de propor ações e par-
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cerias nos campos da cultura, do turismo 
cívico, da saúde, entre outros programas 
transversais exitosos. Entre tantos, desta-
ca-se programa “Brasília Cidadã”, que criou 
o Portal do Voluntariado - www.portaldovo-
luntariado.df.gov.br –, uma plataforma que 
facilita o encontro entre associações, gru-
pos e coletivos e respectivas demandas so-
ciais, bem como cidadãos interessados em 
participar e ajudar, que funciona, até hoje, 
com mais de 18 mil voluntários , em todo o 
DF, cadastrados para atuarem em projetos e 
doações do Portal. 

 O PSBDF celebra este legado, mas quer 
avançar mais e atrair mais pessoas, amplian-
do o diálogo e a participação político-par-
tidária. Neste momento, estamos fazendo 
debates sobre Socialismo Criativo e Autore-
forma do Partido Socialista Brasileiro. Quer 
saber mais? Acesse: “Autorreforma PSB”.

¹ VIEIRA Margarida e PERON Marcelo. História do PSB - Semeando 
Socialismo 1947-2017. Fundação João Mangabeira. Pgs 88 e 111

² Portal da Câmara dos Deputados. www.camara.leg.br

³ Agência Brasília de Notícias. www.agenciabrasilia.df.gov.br
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https://autorreformapsb.com.br/autorreforma-livro-3.pdf
https://autorreformapsb.com.br/autorreforma-livro-3.pdf
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 1. Bruna Rollemberg, fundadora da 
Secretaria de Mulheres no PSBDF, de-
senvolve trabalhos de empreendedo-
rismo, artesanato e economia criativa 
com mulheres;

 2. Claudinha Constâncio, liderança 
comunitária, milita no movimento po-
pular socialista, foi candidata em 2014;

 3. Deusimar Mendes, Secretária-
geral da Secretaria de Mulheres do PSB-
DF, milita no movimento desenvolven-
do trabalhos na comunidade; 

 4. Etel Monteiro, educadora, luta 
contra a desigualdade social, foi candi-
data em 2018;

 5. Gloria Gama, militante do PSBDF, 
especialista em políticas de inclusão social, 
empreendedorismo e ciência e tecnologia;

 6. Iara Rezende, milita no PSBDF 
em defesa dos direitos sociais e foi can-
didata em 2014;

 7. Iolanda Garcez, militante do PSB, 
liderança comunitária, articuladora so-
cial e artesã;

 8. Jaqueline Mesquita, ativista da 
saúde e direitos da mulher; foi candida-
ta em 2014;

 9. Jaqueline Nunes, uma das prin-
cipais vozes da mulher negra e de suas 
lutas sociais no segmento da negritude 
socialista do PSBDF;

 10. Márcia Rollemberg, Gerente-
execu tiva da Fundação João Manga-
beira, atuou muitos anos como gesto-
ra pública nas áreas de saúde, cultura, 
economia criativa, patromônio, crian-
ças, adolescentes, mulheres, direitos 
humanos, turismo cívico, voluntariado 
e controle social;

 11. Mariana Salles, foi Secretária de 
Mulheres do PSB/DF (2012-2014), é es-
pecialista em políticas públicas e mem-
bro da Executiva do PSBDF;

 12. Mayrla Silva, vice-presidente da 
juventude socialista do PSBDF, poetisa 
e ativista social;

 13. Nádia Silva, milita no PSBDF no 
combate à corrupção e em defesa dos 
serviços públicos de qualidade;

 14. Nathália Vasconcellos,  presi-
den te da Rede Distrital de Pessoas Trans 
do DF e Entorno;

 15. Paula Benett, é ativista dos 
direitos humanos e a primeira mu-

lher transgênero no DF candidata em 
2018 e a primeira a receber recursos 
do Fundo Partidário para sua campa-
nha no DF;

 16. Raissa Rossiter, é socióloga, fun-
dadora do partido REDE no DF, filiou-se 
ao PSB e foi candidata em 2018;

 17. Rosimeire  Melo, milita no PSB-
DF no combate à violência contra as 
mulheres, levando informação pelas re-
des sociais;

	 18.	Sofia	Gomes, milita na negritude 
socialista em defesa de políticas sociais;

 19. Sônia Pereira, educadora, ci-
gana, luta pelos direitos dos ciganos, 
quilombolas, indígenas, e minorias e 
ocupa o cargo de primeira-secretária 
da Secretaria de Mulheres do PSBDF;

 20. Suely Rocha, empresária, mobi-
lizadora social, foi candidata em 2014;

 21. Valéria Vasconcelos, fundado-
ra do partido, foi membro da Executiva 
do PSBDF;

 22. Yara Gouvêa, fundadora do PSB 
com amplo conhecimento e experiên-
cia na política, membro da executiva do 
PSBSDF e coordenadora de formação 
política na Fundação João Mangabeira.

E ste livro reúne depoimentos de entrevistas 
realizadas com 22 mulheres engajadas no 

Partido Socialista Brasileiro do DF. São militantes, 
pensadoras, gestoras, artesãs, ativistas sociais, 

agitadoras culturais, ambientalistas, professoras, entre 
tantas outras profissionais, que trazem, na sua trajetória 

pessoal, parte da história do PSB e de Brasília. 

Elas vão falar sobre o que sentem, o que as mobilizam, 
o que as inspiram, o que fazem em seu exercício de 
cidadania. Vão falar sobre uma Brasília palpável, 
desafiadora, acolhedora, vivida por todos nós e, 

portanto, em cada um de nós.
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O QUE É SER
SOCIALISTA?
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Ser socialista se pauta nessa 
atitude de pensar o coletivo e ao mesmo 

tempo ter a dimensão do indivíduo. Ter princípios 
de igualdade, fraternidade e liberdade, ter coerência 

em praticar o que se propõe. Isso requer um forte 
processo de desenvolvimento pessoal e autocrítica.

Márcia Rollemberg

Ser socialista é ‘fazer o 
bem sem olhar a quem’ e, se pos-

sível, gerar frutos, que possam cres-
cer e mostrar o que é o verdadeiro so-

cialismo. Cláudia Constâncio

Ser socialista é lutar por 
uma parte que a elite chama de 

minoria, mas que na realidade, represen-
ta a maioria, somos uma maioria, os negros, 
os indígenas, o movimento LGBT, as pessoas 

carentes.
Iolanda Garcez

Ser socialista para mim é acima de 
tudo ter um ideal focado no huma-

nismo, no respeito absoluto aos direitos das 
pessoas, aos direitos inalienáveis de liberdade, 
de expressão, ao direito de acesso à educação, à 

saúde, à habitação, à participação política.
Raissa Rossiter
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A luta da mulher na política é a mes-
ma luta que todos devemos ter contra a desi-

gualdade. Se lutamos contra as desigualdades econô-
micas, devemos também lutar contra as desigualdades 

de gênero. Devemos lutar pela paridade entre homens e mu-
lheres a todos os níveis. Não se pode mais admitir que com-

panheiros socialistas digam que, se as mulheres querem 
espaço, elas têm de conquistar.

Yara Gouvêa

Ser socialista para mim é 
respeitar as diferenças e investir 

na inclusão social. Construir mecanis-
mos de redução de desigualdade. É pensar 
o Estado como um espaço gerador de opor-

tunidades.
Bruna Rollemberg

Para mim é desacreditar nesse 
sistema capitalista, hoje vigente no 

mundo inteiro, que não tem beneficiado 
todas as pessoas, toda a sociedade, e inclusive 
não tem contribuído com o desenvolvimento social 

para a maioria das pessoas.
Nathália Vasconcellos

Ser socialista para mim, 
é lutar por mais direitos e igual-

dade para todas as pessoas, assim 
como, combater qualquer tipo de vio-

lência e preconceito.
Paula Benett
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Socialismo, na minha 
visão, é oportunidades so-

ciais a todos, consciência política 
de liberdade, igualdade.

Valéria Vasconcelos

É pensar sempre no cole-
tivo, é saber cuidar do próximo, 

para que todos usufruam das mesmas 
oportunidades, os mesmos direitos. Então, 
a palavra que mais define o socialismo é o 

trabalho coletivo.
Sônia Pereira
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POR QUE O PSB?  
A participação da militante e pro-

fessora, Yara Gouvêia, na vida 
política começou em 1964, quan-

do os militares tomaram o poder no 
Brasil depondo o presidente João Gou-
lart. Ela uma jovem adolescente, en-
gajada na juventude católica e profun-
damente marcada pelos documentos 
produzidos pelos bispos progressistas 
de então.  A luta por este pensamen-
to a levou, em São Paulo, a ser presa 
e a conhecer os presídios Tiradentes, 
Deops e Carandiru. Em 1969, Yara Gou-
vêia foi obrigada a deixar o Brasil, ten-
do amargado dez anos de exílio, até ser 
anistiada em 1979. Ela nos relatou que: 
“Das lições que recebi dos anos de exí-
lio, guardo ainda hoje duas:  toda nossa 
fragilidade decorre do fato de sermos 
humanos, e só o diálogo dos diferentes 
fará avançar a democracia”. 

 Ao lado do esposo, Rodrigo Rol-
lemberg, Márcia Rollemberg conheceu 
o PSB e viveu todo o processo de refun-
dação do Partido, no início dos anos 80. 
“Ele se tornou líder da Juventude, ajudei-
-o a organizar o Partido e também nas 

pesquisas para os livros do Amaral, con-
vivi e vivi bem de perto essa história. Em 
1990, Rodrigo foi candidato a Deputado 
Distrital pela primeira vez.” Para Márcia 
a política praticada estava sempre dis-
tante da realidade e das verdadeiras 
demandas, mas aquele foi um período 
de transição e de forte emergência dos 
movimentos sociais de esquerda, aos 
quais ela se sentia mais visceralmente 
vinculada.

 Iara Rezende ressaltou que “o PSB 
lutou pelas Diretas e trabalhou na ela-
boração da Constituição de 88; esteve 
presente quando houve a modificação 
do Código de Processo Civil e, mais re-
cente, no Código de Processo Penal. 
Empunhamos várias bandeiras pelos 
direitos das mulheres, dos idosos, dos 
animais. Nós ajudamos a escrever a his-
tória legal normativa de Brasília dentro 
da Câmara Legislativa.” 

 Em sua entrevista, Raissa Rossiter 
lembrou que foi apresentada ao PSB 
nos anos 1990, quando morava em Per-
nambuco, mas a sua filiação teve como 
ponto de partida a passagem dela pelo 

PV, junto com Marina Silva, que, após 
sua primeira candidatura à Presidência, 
saiu do Partido Verde, decidida a fundar 
um novo partido, a Rede Sustentabili-
dade. Em 2013, já no prazo limite para 
criação de partidos e o início das defini-
ções de candidatos às eleições gerais, a 
Rede ainda estava em processo de aná-
lise junto ao TSE, foi quando Raissa nos 
conta que perguntou à Marina o que iría-
mos fazer, e ela a aconselhou a ingressar 
no PSB. “Daí para cá eu me encontrei no 
PSB, me identifiquei com os valores do 
partido, a sua história, e conhecendo de 
perto, eu passei a admirar ainda mais o 
Partido Socialista Brasileiro”. 

 Bruna Rollemberg ingressou no 
PSB, nos anos 2000, por meio da Secre-
taria de Mulheres do partido e nos lem-
brou de quando participou de uma ação 
social de Dia das Crianças no Recanto 
das Emas com muitos voluntários, brin-
cadeiras e lanche na quadra 302. “As 
mulheres de lá tinham um único pedido: 
‘Me arrume um trabalho, preciso traba-
lhar’! E a partir desse dia comecei a me 
reunir com elas em busca de soluções.” 
Bruna ajudou a descobrir vários talen-
tos entre essas mulheres, uma sabia fa-
zer crochê, outra, bordado, costura etc. 
Ela destacou que elas se uniram para 
discutir Política e montar um grupo de 
geração alternativa de renda. 

 Iolanda Garcez reforçou que gos-
ta muito do ambiente inclusivo em que 
as mulheres são envolvidas e recebidas 
pelo PSB. Neste sentido, muitas mu-
lheres relataram que, nos últimos dez 
anos, entraram no PSB em busca de um 
espaço para defender suas ideias, de-
bater seus anseios, se capacitar e trocar 
experiências com pessoas que acredi-
tam em pautas comuns. 

 Rosimeire Melo nos disse que já 
atuava com movimentos sociais e ela 
entende que isso também é política. 
Para ela, “a luta pela igualdade de gê-
nero, a busca por direitos, sempre esti-
veram presentes na minha atuação”.

 Nathália Vasconcellos também nos 
contou que entrou no PSB por meio do 
movimento social, de onde ela é originá-
ria, como ativista dos direitos humanos, 
principalmente na defesa e promoção 
dos direitos humanos de pessoas trans. 
“Decidi entrar num partido político por-
que lá eles não olhavam a nossa luta pe-
los direitos humanos, vi que lá dentro eu 
podia continuar essa luta de forma mais 
organizada, atuando junto aos poderes 
(Legislativo e Executivo), nessa batalha 
pelos direitos das minorias”. 

 Suely Rocha lamentou que “muitos 
partidos atuam como se fossem mercado-
ria. Exemplo disso é que vi, na última cam-
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panha, muita gente entrando em deter-
minado partido só mesmo por acreditar 
que lhe daria melhor chance de se eleger, 
ou seja, sem nenhum compromisso com 
programa ou ideologia partidários, sem a 
mínima preocupação com o que o partido 
faz ou pretende fazer.” 

 Etel Monteiro nos lembrou que o 
“PSB é um partido antigo, que tem as ba-
ses voltadas para a questão da justiça so-
cial, busca novas alternativas para o país 
sair dessa dicotomia em que vivemos”. 
No entanto, para ela ainda há pessoas 
que sequer entendem o que é socialis-
mo, o que é partido dos trabalhadores e 
alimentam um clima de polarização. 

 Fazer política no PSB, para Jaque-
line Nunes, é respeitar a diversidade 
de pensamentos e saberes. “Estou num 
partido onde tem o companheiro que 
toca música erudita, como também tem 
a galera que dança hip hop, tem passis-
tas de escolas de samba, além de uma 
comunidade muito grande de pessoas di-
ferentes, todas com o objetivo de tornar o 
mundo um lugar melhor, um lugar mais 
plural, com mais tolerância, mais alegria, 
enfim, essa pluralidade, esse respeito, fa-
zem toda a diferença.” 

 Paula Benett contou que foi a pri-
meira candidata transexual a Deputada 
Distrital do DF e a primeira a receber re-

cursos do Funda Partidário na cota das 
mulheres. Em sua entrevista ela lem-
brou que: “Antes eu tinha receio e aver-
são à política, por generalizá-la e dimi-
nuí-la a alguns representantes corruptos 
que envergonham a nossa sociedade. 
Com isso, com muita leitura e acesso à 
informação, comecei a refletir melhor 
e desconstruir esses preconceitos. Com 
a minha ida para o PSB, me aprofundei 
ainda mais e me apaixonei pela política, 
pois vi que estando nas mãos certas, ela 
tem o poder de transformar o mundo e a 
vida das pessoas.”

 Mariana Salles acompanhou o tra-
balho do PSB no Ministério da Ciência 
e Tecnologia (2003-2006), no Governo 
Lula, e ressaltou a importância de líde-
res como Eduardo Campos (PE) e Rodri-
go Rollemberg (DF) à frente de políticas 
públicas de Ciência e Tecnologia para a 
inclusão social. “Foi aí que me apaixonei 
de vez pela Política, porque eu via o par-
tido trabalhando pelo social, procuran-
do mudar a vida das pessoas”. 

 Glória Gama lembrou que nesse 
“período foi trabalhada a questão do 
desenvolvimento regional, elegemos 
esse fator de levar ciência e tecnologia 
aonde mais precisava, como o pequeno 
produtor, o catador de resíduos e todos 
que estavam lá na ponta.” Anos depois 

ela também nos lembrou de outras 
pautas socialistas no governo federal: 
“quando estive como diretora da Supe-
rintendência de Desenvolvimento do 
Centro-Oeste, autarquia do então Mi-
nistério da Integração Nacional, a gente 
trabalhou muito a parte de arranjo para 
produtores locais, a parte de pavimen-
tação asfáltica e muito mais coisas; a 
implementação da capacitação, cursos 
para setor da construção civil, projetos 
voltados para o empoderamento da 
mulher, tudo isso somente na alçada da 
Integração Nacional.”

 Nádia Silva nos contou que o que a 
fez se envolver e iniciar essa caminhada 

na política foi a insatisfação social, a von-
tade e a garra de tentar mudar a situação 
que hoje temos aí, um clima de descala-
bro na administração pública, onde não 
vemos nenhuma boa perspectiva, em 
prol das camadas menos favorecidas. 

 E Mayrla Silva lembrou que o gover-
no do socialista Rollemberg (2015-2018) 
priorizou o desenvolvimento humano e 
social da população do Distrito Federal. 
“Pela primeira vez, vimos a população 
negra ter uma secretaria eficaz, as coisas 
aconteciam para o nosso segmento. Foi 
um governo limpo, justo, que infelizmen-
te foi massacrado por não fazer acordo 
com os corruptos.” 
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Que o PSB é responsável por leis estratégicas na garantia 
dos direitos de mulheres e trabalhadoras brasileiras? Como a 
Lei Carolina Dieckmann, que tipifica os crimes cibernéticos, 
com autoria da deputada Luiza Erundina (na época do PSB/

SP); a Emenda Constitucional 72, que reconhece os direitos de 
trabalhadoras domésticas, com relatoria da Senadora Lídice da 

Mata (PSB/BA), entre outras legislações. Conheça alguns projetos e 
leis que o PSB já fez pelos direitos das mulheres no Brasil:4 

O PSB E OS
DIREITOS
DA MULHER 

Você Sabia?

 • Emenda Constitucional Nº 72 – 
Promulgada em abril de 2014, a lei igua-
la os direitos dos trabalhadores domés-
ticos aos dos demais trabalhadores. A 
emenda teve relatoria da senadora Lídi-
ce da Mata (PSB/BA), que, na Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ), exerceu 
forte atuação para sua aprovação. Com 
a promulgação da emenda, trabalhado-
res domésticos passaram a contar com 
direito à jornada de trabalho fixa, hora 
extra e intervalo de descanso.

 • Lei Nº 11.104/2005 – Conheci-
da como Lei da Brinquedoteca, a nor-
ma dispõe sobre a obrigatoriedade de 
instalação de brinquedotecas nas uni-
dades de saúde que ofereçam atendi-
mento pediátrico em regime de inter-
nação. Sancionada em março de 2005, 
determina que todos os hospitais que 
oferecem internação pediátrica de-
vem ter brinquedotecas.

 • Lei Nº 12.227/2010 – De autoria 
da deputada Luiza Erundina (PSB/SP), 
a lei que cria o Relatório Anual Socioe-
conômico da Mulher, que objetiva re-
unir, em um único documento, dados 
socioeconômicos e informações rela-
tivas a políticas públicas voltadas às 
mulheres no Brasil.

 • Lei 12.737/2013 – Representou 
um importante avanço da legislação 

brasileira por tipificar crimes cometidos 
pela internet. A norma que altera o Có-
digo Penal tem origem em projeto de lei 
assinado pelas deputadas Luiza Erun-
dina (PSB/SP) e Manuela D’Ávila (PC do 
B/RS) junto ao deputado Paulo Teixeira 
(PT-SP) e outros parlamentares.

 Ficou conhecida por Lei Carolina 
Dieckmann, também conhecida como 
“Lei Carolina Dieckmann”, em refe-
rência à atriz que foi chantageada no 
ano passado após ter fotos pessoais 
retiradas de seu computador e divul-
gadas na web.

 • Lei Estadual Nº 15.549/2020 – 
projeto de lei da deputada estadual 
Franciane Bayer (PSB/RS), que orien-
ta os condomínios residenciais em 
todo o estado a comunicarem aos ór-
gãos de segurança pública eventual 
ocorrência ou indício de violência 
doméstica e familiar contra mulhe-
res, crianças, adolescentes, idosos e 
pessoas com deficiência.

 • Lei Estadual nº 13.871/2019 – 
De autoria dos deputados Rafael Mot-
ta (PSB/RN) e Mariana Carvalho (PS-
DB-RO), foi aprovada pelo Senado em 
2019.  Determina que os agressores 
reembolsem os custos dos serviços 
prestados pelo Sistema Único de Saú-
de (SUS) às vítimas.4 Portal da Câmara dos Deputados www.camara.

leg.br, site do Senado Federal www.senado.leg.br e 
do Palácio do Planato www.planalto.gov.br 
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 • PL Nº 3540/2020 – De autoria da 
deputada Lídice da Mata (PSB/BA) junto a 
Rosana Valle (PSB/SP) e Vilson da Fetaemg 
(PSB/MG), determina que os órgãos de di-
reção municipais, estaduais, distrital e na-
cional de cada partido político sejam com-
postos por, no mínimo, 30% de mulheres. 

 • PL Nº 5096/2020 – De autoria da 
deputada federal Lídice da Mata (PSB/
BA), o projeto de lei prevê o zelo pela 
integridade física e psicológica das ví-
timas em julgamentos e processos que 
apurem crimes de violência sexual.

 • PL Nº 549/2019 – De autoria da 
senadora Leila Barros, amplia proteção 
às mulheres nos estádios esportivos.

Que o PSB é responsável por 
projetos de lei que tramitam 
no Congresso Nacional que 

farão a diferença para a 
mulheres se aprovados na 

Câmara e no Senado? 

 • PL Nº 17/2019 – De autoria do 
deputado federal Alessandro Molon, 
a proposta altera a Lei Maria da Penha 
(Lei 11.340/06) e prevê a inserção de 
dispositivos para que, em caso de vio-
lência doméstica, armas de fogo regis-
tradas em nome do agressor possam 
ser imediatamente recolhidas, tanto no 
caso de posse, quanto no de porte.

 • PLP Nº 248/2020 – De autoria da 
senadora Leila Barros, exige a identifi-
cação das ações que atendam especifi-
camente mulheres, crianças e adoles-
centes nas Leis Orçamentárias Anuais 
e nos Relatórios Resumidos de Execu-
ção Orçamentária.

 • PL Nº 116/2020 – De autoria da senadora Leila Barros, 
altera a Lei Maria da Penha para incluir meios eletrônicos 
como ambientes nos quais podem ser praticadas condutas 
que representem violências psicológica, sexual, patrimonial 
ou moral contra a mulher.

 • PEC Nº 590/2006 – A garantia da representação de am-
bos os sexos nas mesas diretoras da Câmara dos Deputados, 
do Senado e das Comissões é o que defende a proposta de 
emenda à constituição 590/2006, da deputada federal Luiza 
Erundina (PSB-SP). O projeto não prevê um número mínimo 
ou um percentual de vagas, mas determina que cada sexo 
ocupe pelo menos um posto.

 • PL Estadual Nº 2.004/2020 – De autoria do deputa-
do estadual Renan Ferreirinha (PSB/RJ), junto a Rosenverg 
Reis (MDB/RJ) e Vandro Família (SDD/RJ), determina a inclu-
são de absorventes femininos, fraldas infantis descartáveis 
e fraldas geriátricas como componente obrigatório da cesta 
básica.

 • PL Estadual Nº 382/2019 e Projeto de Resolução 
396/2019 – De autoria do deputado estadual Professor Pau-
lo Dutra (PSB/PE), ambos projetos inserem a escola como 
espaço de combate à violência contra a mulher. As propo-
sições determinam a criação de Núcleos de Estudos de En-
frentamento à Violência contra a Mulher dentro das escolas 
da rede estadual de ensino de Pernambuco (Projeto de Lei 
Nº 382/2019) e a instituição do Prêmio Escola Amiga das Mu-
lheres no quadro de títulos oferecidos anualmente pela Casa 
Joaquim Nabuco (Projeto de Resolução Nº 396/2019).

 • PL Estadual Nº 25/2019 – De autoria dos deputados 
Aliel Machado (PSB/PR) e Weliton Prado (PROS/MG) – assegura 
a realização do teste de mapeamento genético pelo SUS às mu-
lheres com elevado risco de desenvolver câncer de mama.
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POLÍTICA:
UMA PALAVRA 

FEMININA

 Com quadros extremamente atuan-
tes na pauta dos direitos da mulher, o 
time de parlamentares do PSB tem mos-
trado a diferença com projetos, legisla-
ções e normas que configuram man-
datos comprometidos e baseados no 
diálogo constante com a população.

 Depois de mostrarmos este breve 
recorte de atuação do PSB pelos direi-
tos da mulher, voltamos então às mu-
lheres de direito, entrevistadas neste 
livro, que trazem os bastidores da vi-
vência do partido e sua atuação em 
Brasília. O que as mobilizam? Quais 
mulheres as inspiram? Por onde tri-
lham seus princípios e inspirações? 
Para elas, existem muitas mulheres de 
fibra, desconhecidas e conhecidas na-

cional e mundialmente, que são fonte 
de inspiração. 

 Cláudia Constâncio relatou a luta 
da sua mãe, como liderança comunitá-
ria, quando o Varjão era apenas uma in-
vasão, até se tornar uma cidade, como 
é hoje. Ela disse: “Minha mãe estava 
sempre nesse movimento político e leva-
va, juntos, eu e meus irmãos, às vezes de 
madrugada, para entregarmos cobertor 
e sopa para as pessoas que tinham seus 
barracos derrubados durante o dia. Mi-
nha mãe e minha avó foram minha inspi-
ração para a vida política, são mulheres 
que trabalharam com garra para que o 
Varjão fosse fixado e urbanizado”.

 Mayrla Silva falou com muito cari-
nho da sua avó Dezinha - Dementina Ro-
drigues que fez muito movimento social 
na Comunidade Vale do Amanhecer, em 
Planaltina. “Foi através dessa mulher 
nordestina, baiana, que veio para Bra-
sília no início da construção e sempre 
se envolveu com política, pensando no 
melhor para o povo, é nessa mulher que 
eu me inspiro, para seguir os exemplos 
dela de uma forma diferente.”

 Paula Benett exaltou a luta das mu-
lheres e dedicou sua inspiração a todas 
as mulheres, principalmente mulheres 
lésbicas, bissexuais, transexuais, traves-
tis, negras, indígenas e com deficiên-

cia, que me antecederam nas lutas por 
direitos sociais e liberdade. Ressaltou 
também que sua mãe Maria de Fátima 
despertou nela a coragem de lutar e se-
guir em frente, mesmo diante de tantos 
desafios. Ela nos contou que sua mãe 
passou por agressão doméstica e sofri-
mentos que poderiam fazê-la desistir de 
tudo, mas levantava a cabeça e seguia, 
(...) “se não fosse por ela, seu apoio e 
força, eu não seria o que sou hoje”.

 Nossas entrevistadas nos mostra-
ram que suas escolhas são pautadas 
por princípios éticos e humanitários, 
acima de vieses político-partidários e 
que devemos olhar a nossa volta e nos 
inspirar. Lembraram que no Brasil, tan-
to nas capitais, como nas outras gran-
des cidades e no interior, encontramos 
várias Marinas Silva, Beneditas da Silva, 
Lídices da Mata, Leilas, Luzias, Jane-
tes, Cristinas e tantas outras mulheres 
que, com a força de sua história de vida, 
quando elas ocupam espaços de po-
der, nos fazem perceber que, através da 
política, podemos, e muito, contribuir 
para a transformação da sociedade.

 Para essas militantes, muitas mu-
lheres foram grandes referências de 
dignidade, coragem e resiliência, seja 
no enfrentamento da violência den-
tro de casa, seja no combate das lutas 
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comunitárias. Umas citaram referências internacionais 
e nacionais, que deram voz às lutas femininas. Outras 
mencionaram mulheres socialistas como a Geralda Re-
sende e a Mariana Salles, que são batalhadoras no fazer 
política do dia a dia, plantando sonhos de justiça e repre-
sentatividade feminina nos espaços de poder. 

 Nos 60 anos de Brasília e 40 anos do PSB, este livro 
é uma homenagem a todas as  mulheres socialistas, em 
especial, duas fundadoras do partido: Aparecida 
Abreu, por uma vida de dedicação às causas so-
cialistas e pela fundação do PSB no DF, ao lado 
do esposo Sebastião Abreu (in memoriam), 
principalmente, por sua sensibilidade, talen-
to e vocação em agir, lutar, fazer a diferen-
ça, agregar, potencializar, ampliar e criar 
oportunidades para muitas mulhe-
res e homens que hoje celebram 
quatro décadas de refundação do 
socialismo no Brasil. E Yara Gou-
vêa, carinhosamente conhecida 
como Professora Yara, que é “um 
exemplo de mulher guerreira, 
que não se dobra a ameaças, inti-
midações e/ou desafios. Ela sabe 
lutar por tudo aquilo que acredi-
ta, mesmo já tendo passado por 
situações dificílimas, como o pe-
ríodo de exílio, mas resistiu, e isso, 
em muito contribuiu para forjar essa mulher 
de fibra, que se tornou admirável pela forma como 
ela pratica a política. Ela é uma pessoa encantadora, um 
exemplo de como construir uma trajetória na política”, 
afirmam admiradoras dessa grande mulher.
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MULHERES 
QUE INSPIRAM 
O CAMINHO 

1. Andrea Dworkin

Tenho como referência 
maior Andrea Dworkin, 
essa feminista radical 

norte-americana.

4. Érica Kokay

Uma mulher que sempre 
atuou firme na defesa das 

causas sociais.

8. Luzia de Paula

Carismática, inteligente, 
alguém que faz me sentir em 

casa, estando ao seu lado.

9. Márcia Rollemberg 

Tem um dom de liderança 
e sensibilidade para as 

questões sociais.

2. Ângela Davis

Filósofa norte-americana, 
também militante, que é 

indispensável para a história e 
lutas de mulheres, sejam elas 

negras ou não.

10. Maria de Lourdes 
Abadia 

Lembro do seu trabalho 
em Ceilândia. Pelo que ela foi 
e representa até hoje, é uma 

mulher inspiradora.
3. Benedita da Silva

Uma mulher negra, tem 
origem em comunidade, 

foi empregada doméstica, 
lavadeira, mas com muita garra e 

determinação ela conseguiu vencer!

7. Luiza Erundina

Foi a primeira mulher eleita 
prefeita de São Paulo, e convidou 

Paulo Freire para assumir a Secretaria 
de Educação, isso demonstra que ela 

queria realmente uma mudança.

6. Lídice da Mata

Sempre atuante na boa 
política, hoje, é deputada, foi a 
primeira prefeita de Salvador, 

senadora, o que abriu caminhos 
para outras mulheres.

5. Leila Barros

Após uma trajetória de 
sucesso e muitas conquistas 

como atleta, ela é um exemplo de que a 
qualquer tempo, é possível você se colocar 

à disposição para atuar como mulher, 
através da política.

11. Marina Silva

Li a sua carta de desfiliação 
do PT, que era profundamente 

fundamentada em princípios e coragem, 
numa postura política forte, 

independente.
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O CAMINHAR 
 Há um comprometimento 

notável nas falas de todas 
entrevistadas. Elas mili-

tam porque acreditam no 
PSB, e não porque precisam 

de uma legenda política. Isso, 
por si só, já traz um outro tipo 

de coesão e atuação partidária. 
Aqui estão alguns depoimentos 
que mostram o que é fazer política, 
o dia a dia da militância no partido, 
entre eventos, congressos e manifes-
tações. Percebemos que algumas vivên-
cias partidárias também proporcionaram 
uma transformação pessoal. Algumas cita-
ram momentos marcantes do Governo PSB 
(2015-2018), outras falaram de sua atuação 
voluntária em comunidades carentes e mo-
mentos vividos em campanhas políticas.

 Dizia o poeta espanhol, Antônio Machado: O 
caminho se faz no caminhar. Uma vez apontado o 

horizonte de princípios e inspirações das socialistas 
entrevistadas, vamos mostrar um pouco deste cami-

nhar. Por onde andaram essas mulheres? Quais suas 
trilhas na militância, campanhas políticas, mandatos e 

gestões? Conheçam as trajetórias dessas socialistas, que tal 
caminhar um pouco com elas?
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Nos últimos 10 anos, participei ativamente das 
campanhas. Inclusive, em 2014, houve o fato que mais 
me marcou, que foi a perda do Eduardo Campos. Foi 
inexplicável a comoção que gerou na militância essa 
tragédia. A sensação de perda estampada no rosto de 
todo mundo, em cada pessoa que a gente olhava, em 
cada pessoa que abraçávamos, refletia aquela dor. E, 
assim, até hoje, quando me lembro, sinto um aperto no 
peito, por saber que Eduardo era uma grande liderança 
que teria levado o país para um rumo completamente 
diferente do que estamos vivenciando hoje.
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ACREDITO, 
LOGO MILITO 

Deusa Mendes

Sofia Gomes

Decidimos levar o nosso apoio somente para 
mulheres candidatas e nessa época, a hoje 
senadora Leila pleiteava ainda a vaga de 
deputada distrital, a Abadia (Maria Lourdes) 
era candidata a federal e todas as outras 
colegas eram candidatas a distritais. Para mim 
foi um momento marcante, por juntar, em um 
só espaço, todas as mulheres candidatas pelo 
PSB, todas ali se confraternizando, trocando 
ideias e experiências, enfim, se 
conhecendo melhor. 

Sempre estive focada nas articulações de 
políticas públicas sociais. Contribuí para 
a realização da Conferência Distrital de 
Promoção da Igualdade Racial, em 2018, 
um evento importante do qual surgiram 
muitas propostas para a elaboração do Plano 
Nacional de Políticas de Igualdade Racial.

A gente sempre foi à luta, confiando uns nos outros, 
ninguém solta a mão de ninguém. Em palavras 
mais claras, dinheiro que é bom, ninguém tinha, 
o que tínhamos mesmo era muita criatividade 
e força de vontade.

Teve também a questão da socialização de Brasília, 
inclusive com a liberação da orla do Lago Paranoá, 
um espaço ao qual a população não tinha acesso. 
Isso foi uma vitória do nosso governo, do PSB. Hoje, a 
população conta com mais esse espaço de lazer.

Jaqueline Nunes

Iara Rezende

Suely Rocha
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O QUE QUEREMOS DO PSB? 
Quais limitações e desafios se apresentam para o PSB, 

segundo as socialistas? Ainda que avanços tenham sido 
apresentados pelo partido, são muitas as dificuldades 

enfrentadas pelas mulheres. A seguir, suas propostas de 
superação não só para que haja maior representatividade 

feminina, mas também, para que ocorram as mudanças 
institucionais da legenda e o desenvolvimento humano que 

a nação brasileira hoje demanda.

 Márcia Rollemberg explicou que o 
PSB vive a denominada autorreforma. 
Nessa atualização programática, per-
cebem-se intenções, mas ela lembra 
que vivenciamos ainda práticas arrai-
gadas numa cultura política que repro-
duz o status quo, onde o poder é exerci-
do de forma verticalizada e com pouca 
interação com as bases, com estrutu-
ras de organização antiquadas. Na sua 
opinião, os partidos, para inovarem, 
devem ouvir mais e trazer a juventu-
de como uma força motriz, o que é um 
desafio. Devem intensificar o processo 
permanente de formação e promover 
encontro de saberes, ampliar a forma-

ção política, incluindo os dirigentes e 
mandatários do Partido. 

 Jaqueline Nunes concorda: “Acho 
que o PSB tem excelentes iniciativas para 
promover igualdade de gênero, pois eu 
conheço a força daquilo que consegue 
provocar essas pequenas mudanças no 
segmento de mulheres, de negritude, no 
segmento LGBT, enfim, estarmos ali num 
trabalho de formiguinhas, realizando 
essas mudanças. Mas eu acho que é pre-
ciso girar a chave em algumas práticas 
que a gente tem dentro do partido”

 Yara Gouvêa reforçou que o PSB 
que queremos é um PSB de luta, luta 
pela paridade de gênero, pela igualda-

de, contra a exploração do homem pelo 
homem, contra a miséria. “É esta garra 
de luta que queremos para o PSB do DF. É 
esta garra de luta que queremos para to-
das nossas companheiras do PSB do DF”. 

 E Sofia Gomes aponta um cami-
nho ao dizer “que o partido precisa in-
vestir mais na conquista de adeptos e 
simpatizantes, pois o vejo como uma 
legenda coerente historicamente, en-
tretanto, carente de adesão popular. 
Sempre observei o partido muito dis-
tante das camadas mais vulneráveis, 
por isso acho que os dirigentes, as li-
deranças com mandato eletivo, devem 
focar na disseminação das propostas 
e dos projetos do partido, com vistas 
a uma aproximação maior das bases 
e, dessa forma, melhor popularizando 
um partido que tem muito a contribuir 
para a construção de um Brasil mais 
socialista e menos desigual.”

 Paula Benett também ressaltou 
que os partidos têm uma responsabi-
lidade ainda maior, são estruturas or-
ganizadas que lutam pelos ideais de 
grupos e/ou segmentos. Para ela, para 
termos este avanço, as estruturas par-
tidárias devem levar mais informação 
à população e criar mecanismos para 
despertar o interesse político nas pes-
soas, pois a política move o mundo e 
tem esse poder de transformá-lo. Da 

mesma forma, os partidos, apesar de 
serem divergentes entre si em algumas 
ideologias, devem ser convergentes em 
assuntos que envolvam os direitos da 
pessoa humana.

 “Tenho dito e acredito que possa-
mos fazer a diferença se assumirmos 
a postura de que não basta ser socia-
lista, temos que ser anti-machistas, 
antirracistas e anti-homofobia. São 
questões, ao meu ver, essenciais para 
reduzir a desigualdade e contribuir 
para uma sociedade inclusiva.”, nos 
disse Bruna Rollemberg. 

 Isso vai ao encontro da fala de Etel 
Monteiro, que reforça que o PSB preci-
sa chegar até as bases, sentar com as-
sociações, com as mais diversas, prin-
cipalmente as que forem de bairros, de 
moradores e as que estão ligadas a algum 
segmento profissional, sejam econô-
micas ou caritativas, mas o partido tem 
que se aproximar mais, levando eventos 
mais específicos, pois é fundamental es-
cutar o que as pessoas querem. 

 Suely Rocha também concorda que 
o partido deveria investir mais nas ba-
ses, nas camadas de baixo da socieda-
de, onde encontra-se a militância livre, 
se fazendo mais presente e mostrando-
-se diferente da miscelânea de partidos 
que hoje temos no Brasil. 
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 E Sônia Pereira reforça a importân-
cia de prestigiar mais as bases, tornan-
do-as também protagonistas das deci-
sões e da história do PSB. 

 Para tanto, Jaqueline Mesquita 
enfatiza que este exercício de escuta 
também deve ser feito internamente, 
quando diz que: “As pessoas têm de ser 
valorizadas, o militante tem de ser va-
lorizado, não devendo ser lembrado so-
mente no período de campanha ou para 
levantar bandeira, o militante tem de ser 
ouvido, respeitado, pois ele é a base do 
partido. Enfim, vamos socializar tudo, 
nos direitos e nos deveres.” 

 Raissa Rossiter recomenda que o 
partido, cada vez mais, concretize me-
didas que já estão acontecendo no âm-
bito eleitoral, como a questão da pa-
ridade do poder decisório dentro da 
estrutura partidária. Ela entende que a 
determinação de 30% quanto às candi-
daturas e à divisão dos recursos deve 
ser pensada não só em relação às mu-
lheres, como também em relação a ou-
tros segmentos, a exemplo dos negros e 
outros tipos de situações onde há a ne-
cessidade de um olhar mais solidário, 
como direitos humanos, direitos dos 

deficientes, das pessoas idosas, LGBT, 
enfim, os segmentos mais vulneráveis, 
só para citar alguns. 

 Rosimeire Melo sugere a realização 
de mais cursos de formação política e 
outros eventos para as mulheres, além 
da garantia da cota destinada às mulhe-
res, até mesmo com mais vagas do que 
o que é garantido por lei. E ela comple-
menta: “Junto a isso, mais apoio (logístico 
e financeiro) para as candidaturas femini-
nas, pois acho que, dessa forma, pode-se 
atrair mais mulheres para o partido”. 

 Como sugestão, Nádia Silva enten-
de que o partido tem de divulgar mais o 
trabalho das mulheres, ampliando tam-
bém o número de candidaturas femini-
nas, não achando que a mulher serve 
apenas para cumprir cotas. 

 Cláudia Constâncio, também 
acredita que: “o partido deveria favo-
recer mais candidaturas de mulheres, 
proporcionando a elas uma melhor for-
mação para que elas venham a saber 
tudo o que podem e o que não podem 
fazer numa campanha, e garantir ver-
bas, para que a mulher possa receber 
recursos para trabalhar sua campanha 
em paz, sem angústia”.
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FORMAR PARA 
TRANSFORMAR 
 Um dos maiores desafios no avanço das mu-
lheres na política e no desenvolvimento da po-
lítica da mulher está na carência de formação de 
quadros qualificados. O PSB oferece programação 
continuada, em cursos presenciais e na modali-
dade de educação à distância (EAD), por meio da 
Fundação João Mangabeira, que também é um es-
paço de debates, estudos e formação política. Uma 
instituição criada para ser um braço formulador de 
política pública, de contribuição ao PSB no cam-
po da pesquisa, do intercâmbio e da cooperação, 
como explicou Márcia Rollemberg.

 O PSBDF, em parcerias com a Fundação João 
Mangabeira, já ofereceu inúmeros eventos de for-
mação e capacitação e a maioria das entrevistadas 
relatam que já participaram, ou até mesmo desen-
volveram atividades de formação, e por isso nos 
contam como esse processo foi determinante para 
elas na Política.
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Conheça a Websérie In-Formação Política – Fale com Ela no canal do 
PSBDF no Youtube e nas redes sociais. Doze mulheres falam sobre política, 

representatividade, desafios, fatos históricos, formação, liderança e muito mais.

Quer começar a sua formação política?

Fundadora do 
PSBDF, com sua 
neta Jade Abreu

Aparecida Abreu 

1

Secretária de 
Mulheres - PSB 
Nacional

Dora Pires

2

Secretária de 
Mulheres - PSBDF

Geralda Resende 

3

Ativista da saúde e 
direitos da Mulher/
Candidata/PSB 
em 2014

Jaqueline 
Mesquita 

4

Cientista política, 
gestora pública

Leany Lemos

5

Ativista social e 
comunitária e 
Candidata/PSB 
em 2018

Maria José
do Tororó 

6

Educadora e 
Candidata/PSB 
em 2018

Profa. Francis 
Moreira 

9

vice-presidente da 
juventude socialista 
do PSBDF, poetisa e 
ativista social

Mayrla Silva

7

Ativista dos direitos 
humanos LGBTQI+ 
e a primeira mulher 
transgênero Candidata/
PSB no DF em 2018

Paula Benett

8

Socióloga e 
Candidata/PSB 
em 2018

Raissa Rossiter 

10

Secretária do 
Movimento 
Negro – PSB Nacional 

Valneide 
Nascimento 

11

Assessora de Relações 
Internacionais – PSB 
Nacional e Secretária 
Especial PSBDF12

Yara Gouvea

confira um teaser da nossa web série
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Tem um que sempre carrego como uma melhor 
impressão, que foi o “+ Mulheres na Política”, um curso 
muito interessante. Também participei de curso de 
oratória, inclusive com professores da UNB, em cursos 
ministrados pela Fundação João Mangabeira. Foram 
vários cursos e cada um melhor que o outro.

Deusa Mendes

Tem um que me recordo de maneira mais especial, 
que foi o de Formação Política, Cores Ideológicas a 
Ativismo Partidário, no qual aprendi como 
abordar a população mais leiga, fazendo-a 
entender que a política, ao contrário do que se fala é 
modificadora, transformadora.

Cláudia Constâncio

Lutar por algo que a gente acredita é uma coisa, agora, 
quando você passa a ter o conhecimento, formação, 
aprendizado, a luta se torna mais eficaz, é como se você 
se tornasse advogado de sua própria luta. Por isso, a 
formação política é de suma importância para quem 
quer trilhar esse caminho.

Sônia Pereira
Desde que entrei no partido, participei de todos os 
eventos, todos os congressos, seminários, que são coisas 
que adoro, por ser uma pauta de formação política, pois 
devemos aprender melhor sobre o próprio partido e 
como fazer política. Acho importante ter o conhecimento 
e não só bandeirar ou levantar bandeira.

Jaqueline Mesquita

Entre os que me marcaram um foi o das “Cidades 
Socialistas”, que ensinou como implementar a economia 
solidária, sobre os Núcleos de Base, sobre os Coletivos 
de Lutas Feminina, para mulheres enquanto líderes 
familiares. Isso foi muito interessante, mostrou como a 
gente podia fazer esse trabalho.

Iara Rezende

Participei do curso da Negritude, acho que me fez 
crescer muito, pois a história dos negros a gente ver falar 
muito na escola, sobre o período da escravidão. Através 
do curso da INSB, eu passei a conhecer a história dos 
negros da África.

Iolanda Garcez

Participei do curso direcionado às mulheres candidatas, 
com a professora Janara, que era de formação política. 
O curso nos possibilitou conhecer mais de perto as 
demais mulheres do PSB (..) criou entre nós um círculo 
de forças, um espírito de coletividade.

Raissa Rossiter

Olha, a gente envolvida com o PSB nacional tem 
contatos com diversas personalidades. Posso afirmar 
que aprendemos muito com esse envolvimento.

Valéria Vasconcelos
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A MULHER NA 
POLÍTICA E A 
POLÍTICA DA 
MULHER

As mulheres têm 
uma forma parti-
cular de fazer po-

lítica. E fazer política não 
significa necessariamente 
estar no poder, mas ser o 
poder de transformação, 
em si e no mundo. Ser o 
poder de pensar, agir, rea-
lizar, mobilizar, participar, 
controlar, contestar e rom-
per, se necessário.

 Ademais, mulheres pen-
sam e atuam de maneira 
transversal, justamente 
porque são versáteis. Ex-
traem da vida cotidiana 
seu melhor dom público 
de exercer o poder a ser-
viço de uma comunidade. 
Esse exercício da micro-
política do poder apro-
xima a mulher das bases 
e facilita a escuta de in-
teresses muitas vezes di-
vergentes. Denominamos 
micropolíticas, no senti-
do de Foucault5, como 
processos organizativos 
que se originam em espa-
ço de práticas que, mes-
mo inseridos nas normas 
sociais e políticas, são ca-

pazes de confrontá-las e 
transgredi-las.

 Nesse sentido, para fa-
lar em crise de represen-
tatividade feminina na po-
lítica, ou em paridade de 
gênero no poder, torna-se 
fundamental, primeiro, 
discutir o que deve estar 
na base de qualquer fazer 
político, que é o espírito 
de servir. Serviço público, 
servir ao público. Defini-
ção que, em si, já separaria 
o joio do trigo: quem quer 
o poder para servir e quem 
o quer para ser servido. 

 Infelizmente, esse pro-
pósito está bem longe 
de pautar a maioria das 
carreiras políticas que 
conhecemos no Brasil e 
no mundo. Mas é um ele-
mento importante para 
compreendermos o que 
se pode chamar de políti-
ca da mulher.  Um modo 
feminino de se fazer polí-
tica, que trouxe uma nova 
dinâmica às organizações 
públicas com algumas ca-
racterísticas marcantes: 
sensibilidade; escuta e 

diálogo; criatividade e ver-
satilidade, expressa na ca-
pacidade de estabelecer, 
planejar e articular diver-
sas frentes de execução.

 A democracia só existi-
rá, de fato, se as mulheres 
estiverem mais represen-
tadas em nosso cenário 
político tornando nossa 
sociedade mais igualitá-
ria, justa e inclusiva. De-
pois de mais de 25 anos 
da instituição da primei-
ra política afirmativa para 
maior representação polí-
tica de mulheres no Brasil, 
as estatísticas continuam 
a indicar um quadro de de-
sigualdade avassalador. 

 O Brasil ocupa os pio-
res lugares em rankings 
mundiais que avaliam a 
participação feminina na 
política. Realizado pela Or-
ganização das Nações Uni-
das (ONU)6  junto à União 
Interparlamentar, o mapa 
Mulheres na Polí tica 2020 
aponta que o Brasil ocupa 
a 140ª posição do ranking 
de representatividade fe-
minina entre 193 nações. 
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 • Atualmente, a representação fe-
minina no Congresso brasileiro é de 
somente 15%. Apenas 14,6% de mu-
lheres na Câmara dos Deputados e 
13,6% no Senado. 

 • Dos 81 senadores eleitos em 
2018 no Brasil, 12 são mulheres. Na 
Câmara, as mulheres ocupam 77 das 
513 cadeiras.7 

Entre as nações da América Latina, 
o Brasil ocupa o penúltimo lugar 
no ranking de representatividade 

feminina medido pela pesquisa 
“Mulheres na Política 2020”, 

divulgada pela ONU Mulheres, em 
2020. O país fica à frente apenas 
de Belize e Haiti, que estão em 

penúltimo e último lugares.

Apesar de representarem mais de 51,8% da 
população e mais de 52% do eleitorado brasileiro, as 

mulheres ainda são minoria na política

 • Em 2020, nas eleições munici-
pais, a proporção de mulheres eleitas 
não ficou muito diferente das eleições 
de 2016 e a sub-representação nos es-
paços de poder permanece. Levanta-
mento da Gênero e Número aponta que 
apenas 13% das mais de 5 mil prefeitu-
ras do Brasil passaram a ser comanda-
das por mulheres em 2021. Nas eleições 
de 2016, esse número foi de 11,57% (Tri-
bunal Superior Eleitoral/TSE)8.      

 • Em 2020, apenas 1 a cada 10 candidaturas 
para as prefeituras foi de mulher (Tribunal Supe-
rior Eleitoral/TSE9). No total, foram eleitas no Bra-
sil 658 prefeitas (13%) e 4.800 prefeitos (87%). O 
segundo turno foi especialmente difícil para as 
candidatas. Das cinco mulheres que disputavam 
capitais, nenhuma conseguiu se eleger. Todavia, 
do total de 57 cidades com segundo turno, 20 ele-
geram prefeitas. Apenas uma capital elegeu uma 
mulher para prefeitura: Palmas/TO.

Em 53% das cidades brasileiras, nenhuma 
mulher negra passou a ocupar a Câmara 

Municipal em 2021

 • Mulheres negras, maior grupo demográfico 
do país (28%), segundo o IBGE, foram apenas 6% 
dos eleitos para vereança e prefeitura em 2020, se-
gundo análise da Gênero e Número, feita com da-
dos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)10.

Quantidade de pessoas trans eleitas em 2020 
é quatro vezes maior do que em 2016

 • Segundo mapeamento da Associação Nacio-
nal de Transexuais e Travestis11, são 30 as candida-
turas trans eleitas em 2020, sendo que sete foram 
as mais votadas em suas cidades. Há quatro anos, 
apenas oito chegaram às câmaras municipais.
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Você Sabia?
CONFIRA

7 Site do Senado Federal. www.senado.leg.br 8 Site do Tribunal Superior Eleitoral. www.tse.jus.br

9 Site do Tribunal Superior Eleitoral. www.tse.jus.br10 Portal Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE. www.ibge.gov.br11 Levantamento feito pelo portal Gênero e Número.
 www.generonumero.media

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/women-in-politics-map-2020-en.pdf?la=es&vs=827
http://www.senado.leg.br
http:// www.tse.jus.br
http:// www.tse.jus.br
http://www.ibge.gov.br
http://www.generonumero.media
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REPRESENTAÇÃO 
FEMININA NA 
POLÍTICA 

 A chamada Lei das Eleições, de 
1997, que estabelece normas para os 
processos eleitorais e está em vigor até 
hoje, foi a primeira a trazer uma suges-
tão de cotas de candidaturas para mu-
lheres. O texto falava em um mínimo de 
preenchimento de 30% e um máximo 
de 70% de candidatos para cada sexo 
dentro dos partidos nas eleições pro-
porcionais. Mas a palavra usada na le-
gislação era “reservar”. Com isso, gran-
de parte dos partidos argumentava que 
havia reservado vagas, mas não as tinha 
preenchido porque não haviam encon-
trado candidatas suficientes. 

 Apenas em 2009, com a minirrefor-
ma eleitoral, a palavra “reservar” foi 
substituída por “preencher”, e houve, 
de fato, uma obrigação para que a regra 

fosse cumprida. Ainda assim, nas elei-
ções de 2010, o número de deputadas 
federais eleitas se manteve o mesmo 
em relação ao pleito de 2006: 45. Em 
2014, esse número subiu para 51.

 Foi em 2018, quando o STF (Supre-
mo Tribunal Federal)12 decidiu que o 
dinheiro dado às candidatas mulheres 
deveria seguir essa proporcionalida-
de, ou seja, deveria haver um repasse 
de, no mínimo, 30% da verba partidá-
ria para elas, que esse número teve um 
aumento um pouco mais significativo. 
Nas eleições de 2018, 77 mulheres fo-
ram eleitas para a Câmara de Deputa-
dos, um aumento de 50% em relação à 
eleição anterior, mostrando que dinhei-
ro é essencial para que uma candidatu-
ra seja competitiva.

12 Site do Tribunal Superior Eleitoral. www.tse.jus.br 13 Movimento Tansparência Partidária. www.transparenciapartidaria.org14 Site do Tribunal Superior Eleitoral. www.tse.jus.br

 Levantamento feito pela ONG Movimento Transpa-
rência Partidária13, em 2018, mostrou que 80% das pes-
soas que ocupam cargos de direção nos partidos, in-
cluindo escritórios regionais e nacionais, são homens. 
Além disso, 75% dessas pessoas eram as mesmas há, 
pelo menos, dez anos. Todavia, os números do Tribunal 
Superior Eleitoral14 mostram que 50% dos filiados a par-
tidos são mulheres.

  A manutenção de uma estrutura liderada por uma 
maioria de homens e que já está há muito tempo no 
cargo dificulta que novos nomes sejam contempla-
dos com apoio do partido, e não apenas durante as 
eleições. O grande problema é que essa baixa repre-
sentatividade se reflete, na maioria das vezes, em fal-
ta de investimento.

 A necessidade de um equilíbrio entre homens e mu-
lheres nos espaços de representação política; o cresci-
mento do número de mulheres interessadas em ocupar 
estes cargos; e um investimento “verdadeiro” dos parti-
dos no sentido de incluir as mulheres tornam-se impres-
cindíveis para a mudança deste quadro.

 Levantamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
revela que, no último pleito municipal, em 2020, 65% 
dos 5.297 concorrentes que não tiveram um voto sequer 
eram mulheres. O fato de 14.417 candidatas terem vota-
ção zerada reforça que elas compuseram as chapas so-
mente para cumprir a legislação.

 Dessa forma, se não houver um processo de compro-
metimento, renovação e mudança de cultura partidária, 
as legislações atuais ainda não são suficientes para ga-
rantir um espaço de direito e disputa efetivos para a re-
presentatividade das mulheres na política brasileira.

http:// www.tse.jus.br
http://www.transparenciapartidaria.org
http:// www.tse.jus.br
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DEPUTADAS FEDERAIS

DEPUTADAS ESTADUAIS

Lídice da Mata
BA

Rosana Valle
SP

SENADORAVICE GOVERNADORA

Leila do Vôlei 
DF

Jacqueline Moraes
ES

Liziane Bayer
RS

Maria Aparecida Ramos 
PB

Delegada Gleide Ângelo 
PE

Pollyana Dutra 
PB

Fabíola Mansur 
BA

Cristina Almeida
AP

Estela Bezerra 
PB

Simone Santana 
PE

Franciane Bayer 
RS

MULHERES SOCIALISTAS NO PODER



FALE COM ELA  •   IN  FORMAÇÃO POLÍTICA FALE COM ELA  •   IN  FORMAÇÃO POLÍTICA

2020  •   a mulher na polít ica e a polít ica da mulher a mulher na polít ica e a polít ica da mulher   •   2020

60 61

PARA ALÉM DA URNA, 
A VITÓRIA DA

BOA LUTA 
Elas se candidataram pelo PSB 
no DF e não foram eleitas, mas 
consideraram a experiência 
transformadora. Não só pela 
bagagem política adquirida em 
uma eleição, mas principalmente 
pelo aprendizado humano que 
tiveram na vivência de uma 
campanha. Fortalecimento, 
coragem, transformação, por si 
sós, já são uma grande vitória. 
Para aquelas que permanecem na 
trilha política, a experiência sem 
dúvida trará mais força, corpo e 
qualidade para a 
próxima candidatura.
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A experiência foi transformadora, saí mais fortalecida, melhor como pessoa 
por passar por situações que jamais havia passado, pude conhecer mais 
profundamente os problemas da população.

Raissa Rossiter 
(candidata a Deputada Distrital em 2018)

Fui candidata em 2014. Para mim foi muito útil, adquiri muito 
conhecimento, já que encaramos um desafio desse sem ter traquejo 
político. No dia a dia, a gente escuta falar muito de política, mas a 
única forma de a gente saber e aprender é participando, vendo como é 
que a coisa funciona.

Suely Rocha 
(candidata a Deputada Distrital em 2014)

Fui candidata, em 2014, e posso afirmar que foi uma experiência para nunca 
esquecer, particularmente porque tive falta de amparo, recebi material, no entanto 
não tinha recursos financeiros.

Cláudia Constâncio  
(candidata a Deputada Distrital em 2014)

Foi interessante participar como candidata a deputada distrital, tivemos conversas 
entre as demais candidatas, nos harmonizando e assim evitando tirar eleitor da 
colega ou do colega candidato, já que entendíamos que o voto é do partido.

Etel Monteiro 
(candidata a Deputada Distrital em 2018)

Olha, foi loucura (risos). Eu tive um mês e meio para fazer campanha e 
ainda obtive 580 votos, que, na minha visão, representaram 20 mil.

Iara Rezende 
(candidata a Deputada Distrital em 2014)

Uma coisa que mexeu comigo foi quando eu vi que 1.259 pessoas acreditaram 
em mim e se sentiram representadas, mas nenhum se compara ao momento que 
pessoas LGBT, sobretudo pessoas trans me encontravam nas ruas e muitas ficavam 
emocionadas pois era um espaço jamais sonhado. Foi realmente uma experiência 
maravilhosa e transformadora.

Paula Benett 
(candidata a Deputada Distrital em 2018)

Foi um momento valioso, escutar pessoas nas ruas, vivenciar o corpo 
a corpo, poder contar a minha história, o porquê de eu estar sendo 
candidata, quais os meus objetivos, a minha vontade de mudar a cara 
dessa Câmara Legislativa de Brasília. Eu não tinha verba, entrei com a 
cara e a coragem!

Jaqueline Mesquita 
(candidata a Deputada Distrital em 2014)
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DE PSB

 Em seus 40 anos em Brasília, o PSB 
desenvolveu uma história de profundo 
comprometimento com a capital. Seu 
papel foi determinante na luta demo-
crática brasileira, nas Diretas Já, na 
elaboração da Constituinte de 1988, 
bem como na constituição de um blo-
co alternativo de esquerda no Brasil, 

com participação expressiva nas elei-
ções presidenciais de 1989, na chapa 
de Luiz Inácio Lula da Silva (PT/SP) e 
do senador gaúcho, José Paulo Bisol 
(PSB/SP), na primeira eleição direta à 
Presidência após o período ditatorial.

 Entre os vários parlamentares do 
PSB que atuaram e/ou continuam a 

atuar por Brasília, temos uma vasta 
pauta de matérias e normas decisivas 
para o ordenamento territorial do DF, 
como o combate ao crime de grilagem 
de terras; a descentralização dos in-
vestimentos, de forma a ultrapassar os 
limites do Plano Piloto e contemplar 
o conjunto da região metropolitana; o 

investimento expressivo em educação, 
ciência e tecnologia; a defesa e promo-
ção dos direitos humanos; a atuação 
pelos recursos hídricos e ambientais; a 
promoção da arte, da cultura e da di-
versidade cultural e o incentivo ao tu-
rismo e ao esporte.

Foto: Tony Winston/Agência Brasília

Inauguração do II Bloco do Hospital da Criança

PARA BSB
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Entre 2015 e 2018, Rodrigo 
Rollemberg, fundador do PSB, 
governou o Distrito Federal, com o 
apoio de Márcia Rollemberg, sua 
esposa e colaboradora voluntária, que 
nos apresentou, em sua entrevista, 
uma síntese dos principais avanços 
e desafios: “Brasília é a Catedral 
do Planalto, farol de esperança, em 
suas raízes está a saga pioneira de 
tantos e tantas que para cá vieram, 
há mais de seis décadas, plantando 
prosperidade. Não dá para pensar o 
Centro-Oeste sem Brasília, o Brasil 
sem Brasília, a América do Sul sem 
Brasília, o planeta sem Brasília. 
Somos singulares. E por amá-la, 
trabalhamos muito no Governo de 
Brasília (2015-2018) para vê-la como 
a capital da Criança Candanga, um 
Programa de integração de políticas 
e iniciativas, como o novo Hospital da 
Criança. Fizemos um Pacto pela vida 
e conseguimos significativa redução 
da violência e fomos premiados como 
a Cidade Mundial da Paz, atuamos 
pela dignidade humana e pela 
sustentabilidade ambiental, com 

o fechamento do lixão e a inclusão 
dos catadores, pela mobilidade com 
o Bilhete Único e as obras da saída 
norte. Conquistamos mais segurança 
hídrica, priorizamos o saneamento de 
áreas mais pobres, a modernidade e 
a inovação com o Parque Tecnológico, 
uma política de cultura ousada 
e estruturante. Exercitamos a 
cidadania, ao devolver a Orla do 
Lago ao público e ao promovermos a 
cultura da participação solidária no 
Portal do Voluntariado. Trabalhamos 
arduamente por uma Brasília 
Cidadã e inclusiva. Podemos ser a 
Capital da cooperação do mundo no 
Hemisfério Sul, ao concentrar cerca 
de 135 representações diplomáticas 
e importantes organismos 
internacionais. Em dois anos, 50 
Embaixadas ficaram de Portas 
Abertas para as escolas, que também 
foram visitadas pelos casais de 
diplomatas, tivemos duas edições da 
Feira Internacional das Embaixadas e 
outras iniciativas. Enfrentamos muitos 
desafios, a maior crise econômica, 
além dos bilhões em dívidas e da 

falta de orçamento, das 
centenas de manifestações 
nas esplanadas com 
depredações, a máquina 
antiga, com servidores 
desmotivados, com 
patrimônio público 
depreciado, mal preservado, 
o desmonte e as dívidas dos 
serviços de saúde, a histórica  
indústria das invasões, 
os servidores ávidos por 
aumento sem provimento,  e 
tudo mais, mas entregamos 
o Governo saneado, 
com responsabilidade 
fiscal, organizado com 
Sistema Eletrônico de 
Informações, com atenção 
básica ampliada, com 
reconhecimentos e 
premiações. Tenho orgulho 
do trabalho, tenho críticas 
também, e é sempre bom 
tê-las, mas tenho uma 
avaliação muito positiva dos 
resultados, os quais considero 
significativos e efetivos.”
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Orla Livre, com acesso para pedestres no Lago Sul
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Urbanização da Avenida das Palmeiras no Sol Nascente - trecho I

Foto: Tony Winston/Agência Brasília
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CRIAR, CUIDAR, GERIR 

 Mais mulheres reforçam, em seus depoimentos, que a política, principalmente, 
quando feita pelas mulheres, não se esgota em causas próprias. Elas têm em geral a 
qualidade de atuar sob um espectro mais amplo, com a capacidade de chegar efeti-
vamente na base. Mostram uma qualidade natural das mulheres, que é pensar e atuar 
de maneira transversal, justamente porque são versáteis, de forma a dotar a máquina 
pública de mais criatividade, inovação e diversidade de gestão. Este atributo, associa-
do à capacidade de escuta do gênero feminino, traz uma maneira especial de atuar 
politicamente. Traz, aos poucos, um novo lugar para a política, feito lado a lado, que 
se anuncia frente ao velho modo de fazer política, de cima pra baixo – ainda que extre-
mamente atual, sobretudo nesses tempos sombrios, sem brios, vividos pelo Brasil. 

 Mariana Salles reforçou a impor-
tância do diálogo. “A escuta nos reme-
te a um novo lugar, faz uma ponte entre 
você e o outro. Se a mulher unir compe-
tência à sensibilidade, ao acolhimento 
e à escuta, logo conseguirá atravessar 
esta ponte, sentir-se no lugar do outro e, 
portanto, ter elementos para fazer uma 
política com potencial para ser mais efe-
tiva e transformadora.”

 Etel Monteiro também entende a 
importância da escuta e nos relatou 
que “a principal contribuição do PSB 
para Brasília foi a ação política na bus-
ca uma nova alternativa. Quando, em 
2012/2013, participamos ativamen-
te das rodas de conversas que se ini-
ciaram em diversas cidades de Brasí-
lia, conversas com diferentes setores, 
para conhecermos as necessidades, 
as angústias, o desejo das pessoas. 
Acho que esse movimento que fizemos 
foi benéfico para cidade, para a popu-
lação, tanto é que o Rodrigo foi elei-
to o primeiro governador socialista do 
Distrito Federal. Ter dado um governo 
socialista, mesmo na conjuntura polí-
tico-econômica e social em que está-
vamos vivendo no país inteiro, acho 
que foi essencial. As pessoas depois 
vão olhar para trás e perceber que a 
nossa gestão foi uma organização, fei-
ta com seriedade.”
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 Por meio do diálogo, antigas reivin-
dicações da sociedade foram prioriza-
das, como nos contou Nathália Vascon-
cellos: “o governo PSB criou a Delegacia 
Especializada de Repressão aos Crimes 
por Discriminação Racial, Religiosa ou 
por Orientação Sexual, ou Contra a Pes-
soa Idosa, ou com Deficiência, cito tam-
bém o Ambulatório Trans, destinado a 
uma população que sempre foi esqueci-
da em gestões anteriores. Foi concreti-
zado também, no governo socialista, o 
Conselho LGBT, além da implementação 
de leis em favor do nosso movimento.” 

 Lideranças do Movimento LGBT-
QI+, como Paula Benett, também fala-
ram do orgulho de ter participado de 
tudo isso, “desde o planejamento até a 
sua efetivação”.

 Para Bruna Rollemberg, “um dos 
grandes legados da gestão do PSB foi 
democratizar o acesso ao lago Paranoá. 
Viramos Brasília. Vivíamos de costas, 
pouquíssimas pessoas tinham acesso 
às margens do lago Paranoá, e hoje a 
realidade é completamente diferente. 
As pessoas de todas as cidades do DF e 
entorno ocupam o lago. A cidade se or-
gulha do lago!” 

 Da mesma forma, Raissa Rossiter 
lembrou que “a democratização da 
orla do Lago Paranoá expôs a coragem 
do governador, uma batalha do Poder 

Programa Embaixada de Portas Abertas
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Público contra pessoas que não que-
riam que a população tivesse acesso 
àquela área, numa questão que se ar-
rastava judicialmente há anos, porém, 
o governador peitou uma minoria en-
dinheirada que fazia barulho, por não 
querer ver a população desfrutar da-
quele espaço público.”

 Jaqueline Mesquita destacou 
ações de impacto do governo: “o PSB 
teve uma importância muito grande 

para Brasília, não só no sentido de or-
ganizar tudo o que estava bagunçado, 
fora do lugar, mas principalmente, em 
acabar com a corrupção, que já vinha 
de outros governos. A cidade ficou qua-
tro anos sem aparecer nas manchetes 
policiais. A outra questão é a prioridade 
dada pelo Governo do PSB às pessoas 
mais humildes, mais necessitadas, em 
lugares como Sol Nascente, Ponte Alta, 
Buritizinho, entre outras.” 

 E Raissa Rossiter complementou 
“conseguimos colocar em prática um pro-
jeto de sociedade, um projeto de capital 
federal inclusiva, que abraça realmente 
a sua vocação. Lembro de muitos feitos 
do PSB que se tornaram marco de ges-
tão pública, e nesta oportunidade, vou 
citou os de maior ressonância, tais como: 
o fechamento do Lixão da Estrutural, em 
janeiro de 2018, que era o local onde as 
pessoas viviam para poder sobreviver, 

mas de forma explicitamente desumana, 
e na mesma esteira, a gente atuou junto 
às mulheres, através das cooperativas de 
catadores de recicláveis.” 

 Neste sentido, Iolanda Garcez re-
sumiu que “o PSB trouxe de um gover-
no que fez uma Brasília mais justa, ho-
nesta, que nunca admitiu roubalheiras 
e que ainda hoje as pessoas falam que 
foi o que mais deu incentivo, mais deu 
apoio ao segmento cultural.” 

Foto: Gabriel Jabur/Agência Brasília

Encerramento das Atividades do Lixão da Estrutural
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O QUE 
QUEREMOS 
PARA 
BRASÍLIA?

Foto: Pedro Ventura/Agência Brasília
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Quem 
não vive 

para 
servir, 

não serve 
para 
viver.

 “Brasília é uma cidade que foi pro-
jetada à frente de seu tempo, que ser-
ve como vitrine para as demais cidades 
brasileiras e estrangeiras, pois é aqui 
que são tomadas as decisões e defini-
dos os novos rumos do País.” Paula Be-
nett acredita que Brasília vai continuar 
avançando, sendo referência mundial, 
mas tudo dependerá da população 
e suas escolhas, sejam elas políticas, 
sociais, culturais e sustentáveis, pois 
a maior mudança começa dentro das 
pessoas, seja na desconstrução de pre-
conceitos, seja na escolha de seus re-
presentantes e até mesmo no interesse 
de se politizar mais. Paula aponta um 
caminho: “Se não continuarmos com 
pensamentos anacrônicos embasados 
em machismo, racismo, LGBTfobia, in-
tolerância religiosa e conservadorismo 
fundamentalista, poderemos, sim, so-
nhar e ter esperança em uma Brasília 
consciente, sustentável, livre de precon-
ceito e violência e, principalmente, com 
mais qualidade de vida e igualdade 
para todas as pessoas, assim eu creio, 
acredito e luto por esta Brasília”.   

 Nádia Silva também deseja que, 
daqui a 60 anos, a cidade esteja bem 
melhor, que a situação socioeconômi-
ca das pessoas esteja melhor, que te-
nhamos melhores perspectivas e mais 
engajamento político, que tenhamos 

governos mais inspirados na questão 
social. Ela enfatiza: “governo sem priori-
zar o social não prospera.”

 Raissa Rossiter nos lembrou, com 
muito otimismo, que dispomos de mui-
tas lideranças, dezenas de partidos, o 
que nos impõe a necessidade de cons-
truirmos uma aliança progressista, a fim 
de concretizar as mudanças realmente 
democráticas.  Ela faz um alerta, quan-
do diz que: “temos de focar naquilo que 
nos une e não no que nos divide. (...) Idea-
lizo uma cidade mais justa e mais igua-
litária, com as mulheres influindo, cada 
vez, em todos os setores da sociedade.” 
Raissa, ressalta que Brasília é uma po-
tência em termos de sustentabilidade, 
inserida em um dos biomas mais im-
portantes, que é o Cerrado, por isso po-
demos e devemos atuar para preservar 
o cerrado como referência ambiental. 
Ela lembra que a cidade também tem 
uma vocação para as ações de ciência e 
tecnologia, para o empreendedorismo, 
porém, temos o maior índice de desi-
gualdade do país. 

 “Quem não vive para servir, não ser-
ve para viver”, nos lembra Teresa Rol-
lemberg, pioneira desta cidade, e Gló-
ria Gama reforça: “É uma cidade que 
realmente oferece muitas oportunida-
des, principalmente oportunidades de 

desenvolvimento, chamo a aten-
ção dos gestores e digo que Bra-
sília pode tudo, desde que haja 
uma gestão eficiente e sustentá-
vel, com um trabalho integrado.”

 A Brasília sonhada tem em 
seu projeto cidadão sua maior 
esperança de futuro. Como a civi-
lização em que verteria o leite e o 
mel, profetizada por Dom Bosco, 
Brasília guarda secretamente seu 
destino. Hoje, obra inacabada de 
civilidade. Amanhã, obra de arte 
de justiça, paz, desenvolvimento 
e humanidade. A revelação deste 
sonho depende do compromisso 
de todos, portanto, cada entrega 
generosa, cada gesto verdadeiro 
de servir, cada um ao seu modo, 
nesta caminhada, contribui para 
um propósito comum: servir 
para vir a ser a Brasília em que 
a gente quer viver. 
 Encerramos aqui nossa jor-
nada, certos de que a voz das 
mulheres socialistas chegará aos 
que buscam mensagens de luta, 
solidariedade, esperança e paz. 
Nas comemorações dos sessenta 
anos de Brasília, e dos quarenta 
anos do PSB, a Elas que partici-
param dessa caminhada, nossos 
sinceros agradecimentos. – Teresa Rollemberg
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A Todas Elas a singela homenagem do Partido 
Socialista Brasileiro do Distrito Federal.

Pronome pessoal: Ela
Versos nas lutas e na curva do sorriso dela

Do verbo querer, ser, tornar-se e é
Tudo é poesia em você mulher

E em meio a um patriarcado
De lirismos padronizados

Seus adjetivos suados
A tornaram sujeitos compostos

E lendo entre as linhas dos teus rostos
Tua força me fascina

Pois tudo é poesia em você menina

E ao observar tantas sujeitas
Escritas com tinta branca ou preta

O coração da poeta se deleita
A ponto de exclamar sem interrogação em dizer

Que tudo nessa trajetória
Absolutamente tudo da sua história

Tornam essa poesia: você!

Mayrla Silva
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