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“O horizonte, linha perfeita e segura, fronteira do 

destino que se renova eternamente e que abriga 

nossos objetivos, passou a ser meu ponto de apoio e 

companheiro de viagem. Enquanto estivesse à vista, 

sentia-me disposto e em segurança; mas, quando 

desaparecia ou tornava-se ondulado, sabia que era 

melhor amarrar bem os remos antes de ir dormir”.  

(AMYR KLINK, “Cem dias entre céu e mar). 

 

 

 

 

Aos militantes anônimos deste PT que fundamos. 
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ALGUMAS PALAVRAS AO LEITOR 

 

Antes de começar a escrever estas memórias, quero dizer que acredito que elas não 

devem ser feitas principalmente a partir de documentos ou testemunhos, embora esses 

sejam necessários. Memórias retratam o que uma pessoa viveu, ou pensou ter vivido – já 

que muitas vezes reescrevemos de outra maneira acontecimentos que nos são muito caros 

ou que foram muito ruins para nós. Foi com o que me lembro que escrevi este livro. Quem 

discordar, que escreva suas memórias. Deixo aos historiadores a tarefa de dizer o que, de 

fato, se passou – se forem capazes. 

 Para começar a escrever sobre o que eu vivi, tenho de mencionar todo o apoio que 

recebi, ao longo desses anos, da parte dos que trabalharam comigo especialmente em 

campanhas ou no exercício de mandatos e cargos. Não tenho como mencionar um a um. 

Foram todos muito importantes, mas também me deram às vezes muito trabalho, pois se 

tratava, de um lado, na verdade, de pequenas micro-empresas e não é sopa dirigir o trabalho 

de tanta gente; e, de outro lado, porque a maioria era militante e queria opinar com o 

mesmo direito que eu própria.  

A velha mania de democracia dos primórdios do PT, Graças a Deus!... 

 

 

 

Fevereiro de 2008 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

PUXANDO FIOS DA MEADA 

 

Acabei convencida de que minhas memórias do PT teriam de ter puxados alguns 

fios da meada – embora não se trate, de forma alguma, de memórias da  minha história de 

vida. É que, de repente, ficava meio sem sentido explicar como fui parar na fundação do PT 

e na militância política. E isso, certamente, teve muitos começos, uns comigo, outros com 

familiares ou amigos meus. 

A família de meu pai, Benedito Starling, tradicionalmente tem-se dedicado à 

magistratura. Mas, ainda assim, alguns bebericaram nas fontes da política. Meu avô, 

Alonso Starling, antes de tornar-se juiz e vir a ocupar um lugar no Tribunal de Justiça do 

Estado de Minas Gerais, foi deputado constituinte estadual, entre 1905 e 1907, tendo 

exercido mandato em duas legislaturas. 

Seguramente, porém, o primeiro fio a que me vejo ligada vem do início do século 

passado, na cidade de Caratinga, Minas Gerais, conhecida nacionalmente como terra do 

cartunista Ziraldo, onde moravam meus avós maternos e sua enorme filharada. Meu avô  

era um dos chefes políticos locais, naqueles tempos em que as cidades brasileiras se 

dividiam entre duas famílias dominantes. A uma semana das eleições municipais de certo 

ano, meu avô teve um ataque cardíaco fulminante ao saber ter sido traído por seu principal 

cabo eleitoral, que bandeara para a seara do adversário. Tragédia total. Às vésperas da 

eleição, minhas duas tias mais velhas, uma com 17, outra com 16 anos de idade, ficaram 

sabendo que o adversário estava preparando uns lacinhos de fita verde para colocar em 

todos os seus eleitores no dia seguinte, a fim de começar, desde cedo, a saborear a vitória. 

Não tiveram dúvida: numa cidade daquele porte, não foi difícil descobrir qual fora a fita 

escolhida e elas passaram a noite fabricando laços idênticos, para também colocar no 

eleitorado do lado de cá. No dia seguinte, Caratinga era um mar de lacinhos verdes. Mais 

tarde, alguém descobriu as autoras do golpe e elas, cercadas na rua, quase foram linchadas 

pelos cabos eleitorais da família adversária. Foram salvas por um caixeiro-viajante que 

passava, por acaso, pelo local; e, por acaso, o caixeiro-viajante acabou se casando com uma 

delas...  

Tento ainda hoje imaginar as circunstâncias que teriam levado meu avô ao colapso 

cardíaco. Farmacêutico, lutou muito para conquistar o reconhecimento social. Era negro. 
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Os familiares de minha avó, Cecília, chamavam-no de “cabrito”. Quando se casou com 

minha avó, o sogro dele, ou seja, meu bisavô, inconformado, determinou que a casa fosse 

totalmente enfaixada em largas tiras de panos negros... Por muitos anos, minha avó, viúva, 

ainda sustentaria a família, gerenciando um hotel em Caratinga, o Hotel Magnólia. Nesse 

hotel, passou a sua infância um filho da lavadeira que, anos mais tarde,  se tornaria torneiro 

mecânico e, depois, um cantor famoso e, por ironia, meu colega e adversário na Câmara 

dos Deputados. Seu nome, Agnaldo Timóteo. 

  Sendo obrigada a desfazer-se do imóvel em que funcionava o hotel, minha avó 

muda-se para Belo Horizonte, onde minha mãe conheceria meu pai. Casaram-se e, em 

seguida, mudaram-se para Alvinópolis, no Vale do Rio Piracicaba, para onde meu pai havia 

sido designado para exercer a magistratura. Antes já havia sido juiz em Pedra Azul, no Vale 

do Jequitinhonha. Essa passagem de meu pai por Pedra Azul rendeu-me uma situação 

nebulosa e embaraçosa em 1982. Eu, candidata ao governo de Minas Gerais,  preparava-me 

para um comício em Almenara, cidade próxima de Pedra Azul, quando alguém me avisou 

que meu irmão “Sandro”, de Pedra Azul, estava ali, atrás do palanque, querendo me 

conhecer. 

Fiquei perplexa. Primeiro, porque jamais havia ouvido qualquer menção à 

existência de um meio-irmão, fruto de alguma relação de meu pai, antes do casamento. 

Segundo, porque, de fato, tenho um irmão chamado Sandro, havido por minha mãe, depois 

de mim, mas que, naquele dia, encontrava-se em Belo Horizonte, a mais de mil quilômetros 

de distância de Almenara. Um novo irmão e, ainda por cima, com o mesmo nome do outro? 

Era demais para mim. Respondi que, antes do comício, não poderia ficar abalada por esse 

fato inusitado e que, se ele quisesse, me procurasse depois daquele ato público. Terminado 

o comício, o sujeito não apareceu e, até hoje, não sei se, afinal, tenho ou não um irmão 

nascido em Pedra Azul.   

Em Alvinópolis, terminei o grupo escolar com oito anos de idade, isto é, quando as 

crianças de minha idade deveriam estar apenas no segundo ano. E tirei o primeiro lugar na 

classificação geral dos formandos. O prêmio? Uma viagem de teco-teco, recém-chegado ao 

aeroporto construído na cidade. Até hoje escuto o ronco do motor dando voltas sobre minha 

cabeça de menina, levando o menino que fora o segundo colocado, porque meu pai não 

achou certo que uma menina andasse pelos céus sozinha com um piloto... Virei feminista 



 7 

aí.  Aí também, ao que parece, começou meu medo de avião. E completei minha formação, 

contrária à submissão das mulheres, jurando nunca fazer por homem algum o que minha 

mãe fazia pelo meu pai: ele entrava no banheiro  para tomar banho só com o corpo e, lá de 

dentro, ficava assoviando para ela levar o sabonete, a toalha, a cueca e por aí afora. 

Esse pai tão conservador no comportamento familiar – exceto quando me protegia 

para que eu pudesse ler sossegada, enquanto a mãe queria que eu largasse os livros para 

fazer tarefas domésticas, ou, inusitado, quando ostentava seu chapéu tirolês e sua gravata 

borboleta – esse pai tinha outros comportamentos completamente opostos no desempenho 

de sua profissão. Quando eu ainda era muito menina, levou para morar conosco (éramos 

seis irmãos), um menino de rua, na esperança de livrá-lo dos pequenos furtos que vinha 

cometendo. Geraldo, era o seu nome. Com Geraldo tive minha primeira experiência de 

conhecer o mundo dos excluídos: eu ficava boquiaberta com as histórias que ele me 

contava de como era a vida lá fora. Quase morri, quando ele se suicidou, descoberto pelo 

comerciante de frente de nossa casa, cometendo mais um dos furtos a que se acostumara.  

Minha memória registra outras temeridades de meu pai: certa vez, indignado com a 

polícia, na cidade de Santa Luzia, que maltratava um acusado de incêndio criminoso no 

frigorífico da Frimisa, em construção, levou o preso lá pra casa e o colocou em seu próprio 

escritório, sob sua proteção, dia e noite. Foi um escândalo na cidade. Afinal, o negro, vigia 

da obra, já era tido como facínora perigosíssimo, e como é que o juiz o deixava morando 

numa casa com tantos filhos menores, inclusive duas meninas?  

Por fim, já juiz em Belo Horizonte, meu pai escandalizou a tradicional família 

mineira dando ganho de causa ao músico Célio Balona, que abrira a boate Uai, em uma 

casa do famoso empresário Antonio Luciano, personagem de “Hilda Furacão”, de Roberto 

Drummond, e que, àquela época, já era o maior proprietário de imóveis do município. Além 

de ser a primeira da cidade, a boate ficava pertinho de um colégio de freiras. Indignadas, 

elas recorreram à justiça, pedindo  seu fechamento.  

Guardo de Santa Luzia o meu primeiro momento de consciência da política, já 

marcado pelo selo da tragédia. O suicídio do presidente Getúlio Vargas, anunciado aos 

berros, na ladeira da Rua Direita, pelo vigário local, Padre Candinho, fervoroso lacerdista. 
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Por onde mais perambulei, nas matinês de domingo, sempre torci pelos bandidos e 

os índios. Claro que me encantava com os heróis, mas achava muito injusta a diferença de 

armas entre uns e outros (os brancos e os índios) e o azar dos perseguidos. 

 Tive a sorte de ter morado, ainda menina, até meus 17 anos, em Diamantina. 

Considero Diamantina, até hoje, a verdadeira Macondo de que nos fala Gabriel Garcia 

Márquez em “Cem Anos de Solidão”. Tudo lá é pura magia e tudo ao contrário do que se 

possa pensar. Moças que suspiram anos por seus amados; amados que largam mulher e 

filhos para se tornarem músicos e para viverem com outra mulher – enquanto a primeira 

mulher, mãe de seus muitos filhos, até hoje mantém a placa com o nome do marido e sua 

profissão na porta de casa, esperando seu retorno; os mais velhos que, após uma certa idade 

(nem tanto assim), recolhem-se a suas casas para esperar o dia da morte... Lá, um rapaz 

tímido vindo da Bahia encantou-se por mim. Passava tardes e noitinhas cantarolando suas 

músicas, frente à minha janela, para irritação de meu pai. Um dia, sumiu, até que chegou à 

cidade o seu primeiro long-play, com seu retrato estampado: “Chega de Saudade”. Era ele 

mesmo: João Gilberto. 

A minha Macondo era uma cidade onde o arcebispo vigiava, até proibir, a 

publicação de crônicas de uma menina de 14 anos, julgando seus temas muito avançados. 

Isso aconteceu comigo, posta pra fora do jornal  Estrela Polar por dom Sigaud – o mesmo 

que ostentava finíssimos sapatos de verniz, que me fascinavam, quando, de joelhos, eu o 

via passar na procissão  do dia da Ressurreição. O mesmo que, anos mais tarde, denunciaria 

padres e bispos comprometidos com os mais pobres e excluídos, como “comunistas” 

infiltrados na Igreja Católica. 

Nesse período, Juscelino Kubitschek era presidente da República e pude presenciar 

uma cena, muito interessante, que nunca vi relatada em lugar algum. JK fazia uma visita à 

cidade e, dentre as homenagens, foi-lhe oferecido um banquete no, à época, moderníssimo 

Hotel de Turismo, hoje denominado Hotel Tijuco. Como juiz de Direito, meu pai fora 

convidado, e eu o acompanhei. Estavam presentes todas as altas autoridades “civis, 

militares e eclesiásticas”. Tudo quanto era padre estava ali. Os organizadores do evento 

haviam convidado cantores famosos da época, Blecaute, Carminha Mascarenhas... acho que 

também Dóris Monteiro. Na hora em que o Blecaute começou a cantar, cantou uma música 

da qual só me lembro de alguns trechos – “o homem deve ter uma mulher pra um dia de 
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sol, outra pra uma noite de lua, outra...”. Os padres, indignados, se levantaram, em sinal de 

protesto contra o conteúdo da música, e acabou-se o jantar. Foi um constrangimento geral.  

Mas foi lá também que pelas mãos do Padre Geraldo Magela Teixeira, vigário da 

Matriz, comecei a ser introduzida nos temas da esquerda católica, aprendendo na JEC 

(Juventude Estudantil Católica) a perceber a exclusão social e a necessidade de a gente não 

tratar apenas dos assuntos do Céu, mas também de lutar pela justiça na Terra. Foi com ele, 

pelas mãos dele, que acabei fazendo minha primeira conferência pública, num seminário no 

Serro. O tema? “A Fome no Mundo”, toda baseada em Josué de Castro e nos dados da 

FAO, órgão das Nações Unidas.  

 No ano de 1962, deixei minha Macondo e fui para Belo Horizonte, pensando em 

fazer um curso superior, mas acabei tendo de trabalhar em jornada integral, porque o 

dinheiro que meu pai nos mandava – éramos três irmãos lá – não dava para todos e, eu... 

bem... eu era mulher e com certeza minha prioridade deveria ser o casamento... Primeiro, 

tentei fazer um concurso público no Tribunal Regional Eleitoral. Imaginem: não sabia 

datilografia, mas o papai comprou uma Olivetti portátil e um daqueles livretos “aprenda 

sozinho”, pois não tinha como pagar um curso de datilografia. E lá fiquei eu, batendo as 

teclas o dia inteiro e estudando feito uma louca. Na primeira prova, sobre Direito Eleitoral, 

invoquei com uma pergunta: “Pode o marido impedir sua mulher de votar em um 

candidato, por discordar da escolha partidária dela?” Depois de muito pensar sobre o que 

me parecia errado, na formulação da questão, acabei respondendo que o marido poderia sim 

impedi-la de votar, prendendo-a em casa, tirando a chave e indo para a rua. Tirei nota 

cinco, um  ponto a menos do que o necessário para me classificar. Papai foi para Belo 

Horizonte, saber o que acontecera. Defendi meu ponto de vista: a pergunta estava errada e 

respondi à altura. O examinador esquecera-se de dizer: “Pode o marido, legalmente, 

impedir...”. Aí, papai me deu razão e recorremos. Acabei ganhando a parada, e lá fui eu 

para as demais provas. Estava em primeiro lugar (éramos quase dois mil candidatos no 

início e, na última prova, estávamos reduzidos a apenas 70). Eu me preparava para o 

concurso com a filha de um desembargador que sabia datilografia tanto quanto eu. No fim 

das contas, ela passou e eu, não. Eu perdera tempo. Afinal, ela era filha de desembargador e 

meu pai não passava de um juiz de comarca do interior.  
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 Nessa época, nos finais de semana, eu ainda freqüentava os encontros e festinhas da 

Juventude Estudantil Católica, na Igreja São José, no centro de Belo Horizonte, e no 

Mosteiro dos Frades Dominicanos, alto da Rua do Ouro, no Bairro da Serra. Poucos anos 

mais tarde, esse mosteiro passaria a ser alvo de atenção dos órgãos de repressão do regime 

militar. Quem por lá passasse, tempos depois, já nos anos oitenta, poderia ainda ver 

vestígios das pichações  provocativas dos grupos anticomunistas nas pedras amareladas de 

seu muro exterior. 

Corria o ano de 1962. Por indicação de um famoso professor e advogado 

criminalista, Jair Leonardo Lopes, amigo de meu pai, fui trabalhar na Petrobras. E descobri 

algo que me seguiria vida afora: nunca dizia que não sabia alguma coisa. Sempre respondia 

que sim, e depois me virava. Por exemplo: meu chefe na obra de construção do Oleoduto 

Rio-Belo Horizonte, doutor Sebastião Gil Ribeiro, um dia me perguntou se eu sabia 

controlar um pequeno Livro-Caixa. Sabia lá eu o que era isso? Respondi que sim. Ele então 

disse que, a partir do dia seguinte, eu controlaria o caixa do escritório. Corri para pedir 

ajuda ao meu amigo Adail Lana, que era o tesoureiro. Passei a noite estudando 

fundamentos de contabilidade, tais como fazer lançamentos de débito e crédito, haver e 

dever, como me ensinara o amigo.  

Lá acabei me metendo com a fundação do sindicato. Na época, antes de fundar um 

sindicato, os trabalhadores deviam organizar, primeiramente, a associação profissional, e 

partimos para a escolha da primeira diretoria. Tornei-me candidata a presidente e acabei 

empatando com um outro candidato, um engenheiro, dado o apoio generalizado da 

peãozada a mim. Deu aquele branco na Assembléia: eu tinha apenas 18 anos e nada sabia 

da realidade das lutas sindicais. Acabaram adotando, na hora, uma regra de desempate: o 

escolhido seria o mais velho. Virei secretária-geral. Mais tarde, já no sindicato, acabei no 

conselho fiscal, o que deu, como resultado, minha cassação como sindicalista no primeiro 

listão dos cassados de Castelo Branco, em 11 de maio de 1964.  

Caí nesse meio sindical guiada pela minha intuição e pelas minhas idéias católicas, 

mas completamente ignorante em relação à existência de partidos e organizações de 

esquerda no movimento sindical. No caso, Partido Comunista Brasileiro (PCB), o Partidão, 

e Política Operária (Polop) se digladiavam pela direção do sindicato. Sob a influência da 

Polop (que eu, na verdade desconhecia), acabei fazendo alguma interferência, de que não 
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me lembro mais, e que levou à convocação de uma Assembléia Extraordinária, para 

destituir o então presidente. Enquanto o pau comia entre os associados, que vinham lotando 

o auditório da assembléia, eu andava pra lá e pra cá, recitando Carlos Drummond de 

Andrade: “Casa entre laranjeiras, pomar, amor, cantar...” Meu colega , o hoje escritor 

Sérgio Sant’Anna, me gozou: “Você apronta essa confusão toda, e agora recita poesia nessa 

tranqüilidade?!” 

  Em 1963, recebo um convite para integrar uma comissão do sindicato que viajaria a 

Moscou para o Congresso de Mulheres. Fiquei toda feliz e liguei para minha casa, em 

Diamantina, para contar a novidade. Doce ilusão! No dia seguinte, rumava meu pai para 

Belo Horizonte, desesperado com essa informação. Ele chegou à noite em nosso 

apartamento e eu já estava deitada, porque levantava muito cedo para trabalhar. Ele 

acendeu a luz do quarto, me fez assentar na cama e responder a esta pergunta: “Você virou 

comunista, minha filha?” E assim fez, várias e várias vezes, apesar de minhas negativas. 

Acabei não indo à Rússia. 

 Estava no sindicato uma tarde, quando chegou um senhor parecendo um trabalhador 

rural e que logo foi  recebido pelo presidente do sindicato. Minutos depois, este chamou e 

pediu-me ajuda. Aquele homem era, nada mais nada menos, que Francisco Julião, o líder 

das Ligas Camponesas. Ele estava indo para a região de Governador Valadares e precisava 

de alguém que servisse de intermediário para receber um comunicado de uma pessoa que 

lhe mandaria armas do Rio de Janeiro. Topei. E adotei o nome de Sandra Silveira. Lembro-

me de ter recebido uma primeira carta, mas logo depois veio o golpe. 

 Quando a direção do sindicato tomou conhecimento da queda de Jango, convocou 

uma reunião da diretoria e do conselho fiscal. A reunião foi um caos. Lembro-me de uma 

das propostas, para lá de esquisita: botar fogo no Teatro Francisco Nunes, do Parque 

Municipal de Belo Horizonte. Vivíamos a ilusão da força dos sindicatos e do esquema 

militar pró-Jango. Confiávamos na reação popular. Resolvemos convocar uma Assembléia 

Geral e enviar alguns companheiros ao Rio para receber informações nacionais. Segundo 

um desses companheiros, eles só não foram todos presos porque deu tempo de ver que o 

sindicato no Rio já estava ocupado pelos militares. 
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Fizemos a assembléia, e a decretamos “permanente”, até recebermos as diretrizes 

nacionais para agir. Essas diretrizes nunca chegaram. Ficamos em assembléia permanente 

até meados da década de 80. 

 Na época, eu namorava uma pessoa com quem, mais tarde, me casaria. Embora 

gostássemos um do outro, ele não compartilhava minhas intuições políticas. No golpe de 

64, ficamos cada um de um lado. Nessa época, eu estava trabalhando na Refinaria Gabriel 

Passos, que recebera todos os ex-funcionários da obra de construção do oleoduto, depois 

que este ficara pronto. Lá o clima era muito tenso, desde os primeiros dias após o golpe. 

Todo dia aparecia um camburão da Polícia Militar, que rodava, rodava no caminho de ida 

para a sede do escritório e nós, sindicalistas, ficávamos apavorados com medo de 

intervenção militar. Fui procurar o médico da empresa, o doutor Moisés Abrahão, que me 

deu uma licença médica até que eu me acalmasse um pouco. Doce ilusão: logo no primeiro 

dia que fico em casa, quase tenho um ataque de coração, porque minha tia, Carminha, 

getulista doente (andava com um telegrama do Getúlio na bolsa, prometendo arrumar um 

emprego para seu marido), entra no apartamento aos berros, xingando os que haviam 

deposto João Goulart. Fiz a ela sinal de silêncio e quando consegui que ela se calasse, me 

contou que, pouco antes, dera o maior escândalo dentro do ônibus, defendendo o retorno do 

presidente deposto. Se, no ônibus, houvesse um militar... 

 Poucos dias depois de minha volta à Petrobras, o Exército ocupa a refinaria e 

começam os interrogatórios. Quase todos que eram chamados a depor vinham depois a 

minha sala me contar como fora, e muitos me disseram que os militares haviam mostrado 

meu retrato e perguntado se eu participava das atividades subversivas. 

   Depois de tantos avisos e insinuações, eu confesso que fiquei com muito medo de 

ser presa e demitida sumariamente da empresa (o que acabou acontecendo com quase todos 

os integrantes do sindicato). Sob irresistível pressão, pedi demissão. Anos mais tarde, soube 

que a presidência da Petrobras já mandara me suspender para instauração de inquérito para 

apuração de falta grave e que o Departamento de Ordem Social e Política (DOPS) vinha me 

vigiando há muito tempo. 

Naqueles dias, meu futuro sogro pairava acima de qualquer suspeita, como ex-

prefeito de Belo Horizonte e membro do Partido Democrata Cristão, que apoiara a 

derrubada de João Goulart. Seu nome? Celso Mello de Azevedo. A casa dele era um ótimo 
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lugar para esconder alguém. Escondi ali, por uma semana, com a cumplicidade do meu 

noivo, um militante comunista procurado pelo Exército e pela Polícia Militar por todo lado, 

chamado Everardo Bezerra. Todo dia eu ia à casa do meu noivo levar comida para ele. 

Depois ele fugiu e só vim a revê-lo quando a ditadura já havia acabado. Também intercedi, 

junto ao meu sogro, com êxito, por muitos presos – que acabavam soltos e fugiam do país. 

 De outra feita,  estava toda a família almoçando num domingo, na casa de meu 

noivo, quando o telefone tocou, e atendi: “Aqui é o marechal Castelo Branco”. Pus a mão 

no bocal e disse ao meu sogro: “Diz que é o presidente Castelo Branco”. E era. Começava 

ali o fracassado movimento feito por Castelo Branco para tentar impedir que Israel Pinheiro 

viesse a ser governador de Minas Gerais nas eleições de 1965. O mais engraçado é que a 

artimanha era construir uma chapa rachando o PSD: o vice seria desse partido, enquanto 

meu sogro encabeçaria a chapa. Isso só não aconteceu porque o escolhido no PSD, Paulo 

Pinheiro Chagas, não quis dividir seu partido e não aceitou a proposta. Depois disso, o PTB 

acabou de melar tudo, querendo impor o vice João Herculino, político de Sete Lagoas, e 

assim inviabilizando a tentativa de acordo. Cheguei a presenciar um bate-boca entre ele e 

José Aparecido de Oliveira, no banheiro privativo de meus futuros sogros. O mais incrível é 

que essa enorme frustração que meu sogro viveu teve origem no vacilo de um primo de 

meu futuro segundo marido... 

  Como escreveu Drummond, “não veio a utopia e tudo acabou e tudo fugiu e tudo 

mofou”. Diferentemente do poeta, estávamos, sim, taciturnos, mas não nutríamos grandes 

esperanças. Já não me entusiasmava com a política. Em julho de 1965 me casei. Durante os 

13 anos seguintes, morei nos Estados Unidos, fiz o curso de Direito na UFMG, tive meus 

três filhos  e fui feliz. No auge das jornadas de 68, eu dividia meu tempo entre afazeres 

domésticos e a Faculdade de Direito. Estudava muito. Certo dia, chego à “Casa de Afonso 

Pena” e a vejo cercada pela Polícia Militar. Insisto em entrar, pois não poderia perder a 

aula. Os soldados entreolhavam-se, imaginando tratar-se de uma marciana que caíra há 

pouco por ali. E, com sorrisos irônicos, me mandaram circular.  

Mas acabei deixando tudo por muitas razões, entre as quais uma incapacidade de 

esquecer o sofrimento dos “de baixo”. Para isso, contribuíram, sobremaneira, as imagens do 

golpe de Estado no Chile, que culminou com o suicídio de Salvador Allende, no Palácio de 

La Moneda, no dia 11 de setembro de 1973. A propósito desse sentimento, lembro-me de 
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um episódio muito engraçado. Tínhamos um grupo de casais, todos mais ou menos da 

mesma idade. Reuníamo-nos, a cada fim de semana, em casa de um de nós. Dentre todos, 

me causava implicância o conservadorismo, reacionarismo mesmo, de uma das esposas, 

cujo berço de ouro a impedia de ver um só palmo adiante do nariz, no que dizia respeito aos 

problemas do mundo. Uma noite em que o encontro seria lá em casa, resolvi enfrentá-la e 

servir torradas com caviar – só que em vez de caviar, eu poria nas torradas sementes de 

mamão. Tinha certeza que, mesmo percebendo a diferença, ela jamais reclamaria, porque 

sabia que, à época, eu podia comprar qualquer caviar importado. Meu marido quase caiu 

duro com a idéia e me pediu, encarecidamente, que não fizesse aquela afronta. 

Concluída a graduação, em 1972, fui logo aceita no curso de doutorado da mesma 

Faculdade de Direito da UFMG. Afinal, fora laureada com a “Medalha  Rio Branco”, 

conferida ao melhor aluno do curso. Muitos professores anteviam para mim uma brilhante  

carreira jurídica. Mas fui me cansando das firulas jurídicas; abandonei o doutorado e fui 

fazer o mestrado em Ciências Políticas, no início de 1974. Fui comunicar minha decisão ao 

professor de Direito que eu mais admirava, Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena. Dele recebi o 

seguinte comentário que até hoje me deixa desassossegada: “Quando você morrer vamos 

colocar na sua lápide: aqui jaz uma potência. Você não pára em lugar algum”. Presságio? 

Maldição? Prefiro ser mais complacente comigo mesma: sou uma eterna aprendiz. 

 No novo curso, tive de correr feito uma louca, para dar conta de acompanhar o que 

já sabiam meus colegas, todos oriundos das áreas de Economia e Ciências Sociais. 

Estudava noite e dia para ir de Edgar Carone e Celso Furtado a Marx e Engels, aos quais fui 

aí apresentada. E imaginem a confusão em minha cabeça, porque enquanto eu lutava para 

saber quem eram os clássicos, as grandes discussões já tratavam das heresias de  Althusser, 

Poulantzas, Adorno, Lukács e sei mais lá quantas variantes. Sem contar as primeiras 

incursões na obra de Antonio Gramsci. Comecei citando Edgar Carone e Celso Furtado 

porque eu também nada sabia da história do Brasil. Quando fiz o ensino médio,  quase não 

se passava da Revolução de 30, e dela também a gente só lia a história oficial. Para tentar 

saber algo mais, acabei dedicando-me a estudar a história do movimento sindical e da 

legislação trabalhista, esta para aproveitar meus conhecimentos de Direito. Apesar de todo 

o meu esforço, era muito engraçado: tínhamos um grupo de estudo, discutíamos juntos e eu 

era sempre indicada relatora. No fim, eu tirava nota menor que a dos demais participantes. 
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Talvez porque, com receio de dar qualquer fora, eu mal abria a boca nos seminários gerais 

da turma com os professores e, ao mesmo tempo, ficava de queixo caído com uma colega, 

de nome Aurora, que conseguia começar uma frase com “todavia”. Achava aquilo o 

máximo. 

 Aí, fiz minha nova estréia como conferencista (depois daquela sobre “A Fome no 

Mundo”), desta vez convidada pelo Diretório Acadêmico da Faculdade de Filosofia e 

Ciências Humanas (Fafich) e pelo DCE da Universidade Federal para falar de meus estudos 

sobre o movimento operário sindical e a CLT getulista. Eu tremia, feito vara verde, 

inclusive porque, ostensivamente, na primeira fila, estavam conhecidos agentes da 

repressão, gravando tudo. De repente, o som pifou e isso me levou a abandonar o texto 

escrito – sei lá porque – o que fez melhorar enormemente a qualidade de minha oratória. 

Fui aclamada com delírio. Mas a única cópia do trabalho que me restou foi roubada de 

minha sala de aluna do mestrado, que amanheceu arrombada no dia seguinte. 

 Passados alguns anos, começo a lecionar na PUC/MG, campus Coração Eucarístico, 

dando aulas nos cursos de Comunicação e de Serviço Social. E logo estoura a primeira 

greve pós-68, justo no Serviço Social. Para tentar salvar os estudantes da repressão, todos 

nós, professores, pedimos demissão. Nessa época, reencontro o padre Geraldo Magela, que, 

na ocasião, ocupava a pró-reitoria de graduação da universidade. Convidou-me para 

assumir a coordenação do curso básico da área de Ciências Humanas. O convite me deixou 

lisonjeada, mas o recusei. Magela nunca entendeu a razão desse ato. Considerou estranha a 

recusa, em face de  nossa amizade, pois ele confiava em mim e precisava de uma pessoa de 

confiança para ocupar o cargo. Nunca declinei as minhas razões. Na verdade, eu já 

circulava na periferia de uma organização clandestina de esquerda de que falarei mais 

adiante. Sabedores da possibilidade de indicação para o preenchimento desse cargo, os 

dirigentes de  tal organização determinaram que eu me abstivesse de aceitá-lo, para que 

envidassem esforços na indicação de um quadro militante para preenchê-lo.  

Depois fui convidada a lecionar Introdução ao Estudo do Direito, que, embora fosse 

disciplina do Curso de Direito da UFMG, era ministrado no “Ciclo Básico” da Faculdade 

de Filosofia e Ciências Humanas (Fafich). Daí foi apenas um passo para eu começar a 

participar das ações do Movimento Feminino pela Anistia e a colaborar na imprensa 

alternativa. No jornal Movimento eu vendia assinaturas e participava das reuniões de 
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elaboração de pauta e de avaliação do semanário. Depois, ajudei a fundar o Em Tempo, 

onde também escrevi meus primeiros artigos, além de distribuir exemplares para a venda 

em bancas e de vender o jornal, toda sexta-feira, à tarde, na porta da FMB, em Betim. 

Mergulhei na militância, acompanhando a greve dos operários da construção civil (como 

chorei vendo o massacre jurídico dos sindicalistas na audiência do Dissídio Coletivo, no 

Tribunal Regional do Trabalho, em Belo Horizonte) e acompanhando, dia a dia, a grande 

greve dos trabalhadores do ensino, que gerou a fundação da União dos Trabalhadores do 

Ensino (hoje Sind-UTE). Também colaborei na fundação da Associação dos Professores 

Universitários de Belo Horizonte (APUBH). Fazia muitos debates, sobre temas diversos, 

em praticamente todas as escolas da Universidade Federal de Minas Gerais. Lembro-me 

bem de uma análise que fiz sobre a nova lei de Segurança Nacional, editada no Governo 

Figueiredo, e que tive de percorrer todas as faculdades, apresentando-a. Viajava também 

para o interior de Minas  e até para fora do estado. Os meus filhos menores, Paula e Duda, 

começaram a reclamar, e resolvi levá-los comigo a São José dos Campos. Viagem de 

ônibus e direto: Belo Horizonte/São Paulo, São Paulo/São José, um sanduíche para matar a 

fome e retorno. Ficaram exaustos e nunca mais quiseram ir comigo a lugar nenhum. 

 Quando eu já estava no PT, um dia fui participar de um debate com a Rose Marie 

Muraro e a Martha Suplicy sobre os direitos da mulher. Morri de vergonha, porque minha 

filha mais velha, Simone, na hora das perguntas, foi ao microfone e me entregou: disse, 

com todas as letras, que eu só era democrática no meio do público, porque em casa eles não 

tinham direito de me interpelar, nem para se queixar de minhas ausências... 

 Para chegar até o PT, não posso deixar de reconhecer a mão que me foi dada pela 

Maria Dirlene Trindade Marques e seu marido, Aluísio Marques. Mas para não deixar de 

mostrar que também aprendi com outras cabeças, basta lembrar que meu orientador de 

dissertação, no mestrado, foi o professor Fábio Wanderley Reis, de cuja amizade 

compartilho até hoje. Faço a referência, porque, ao nosso tempo de alunos do mestrado, ele 

era tido como o mais conservador dos professores. Escolhi-o para orientador pelo desafio 

de ter de debater com uma cabeça diferente da minha, e com muito mais conhecimento do 

que jamais possuí.  

 Agora, acho que já dá pra começar a história que eu vivi no PT. 
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PRIMEIROS TEMPOS 

 

Lembro-me de muito pouca coisa do final dos anos 70, quando começamos a 

organizar o PT. Eu era, então, uma entre muitos. Primeiro, porque eu não era sindicalista, 

nem líder de movimento social, não pertencia a nenhuma comunidade de base e não era 

uma intelectual de renome. Como hoje já é sabido, o PT nasceu da confluência do 

movimento social, sobretudo sindical urbano, mas também rural, das comunidades eclesiais 

de base da Igreja Católica e da intelectualidade de esquerda, inclusive das universidades, 

agrupada ou não em organizações clandestinas. Em segundo lugar, porque, como militante 

da Organização Revolucionária Marxista-Leninista Democracia Socialista (depois 

conhecida como DS, no PT, e Centelha, no Movimento Estudantil), eu estava submetida à 

hierarquia interna e não pertencia aos círculos dirigentes.  

Recordo-me apenas de alguns fatos: a fundação do Movimento pró-PT, como uma 

sociedade civil sem fins lucrativos; a rejeição, por maciça maioria, da opção por um Partido 

Socialista ou por um Partido Popular e, sobretudo, a rejeição da alternativa de se fundar um 

partido a partir de certo número de deputados e senadores (hipótese de que eu, 

pessoalmente, cogitei junto com Maurício Borges Lemos, em artigo para o jornal  Em 

Tempo). É que a nova legislação sobre partidos políticos, adotada no Governo Figueiredo 

continha inúmeros dispositivos tendentes a manter sob controle as novas siglas que 

poderiam vir a ser constituídas, fazendo exigências draconianas quanto ao número mínimo 

de filiados, embora também oferecesse a oportunidade de facilitar o surgimento de uma 

nova sigla, caso por ela viessem a manifestar-se certo número de parlamentares oriundos do 

anterior bi-partidarismo. Certamente, uma maneira de tentar, pelo menos, já ter informação 

sobre a ideologia e o comportamento político de figuras públicas conhecidas: afinal, muitas 

delas haviam cooperado em alguma fase da implantação da ditadura pós-64.  

Uma outra lembrança: a briga de foice no movimento  sindical entre os que eram a 

favor e contra a fundação do PT. Em Minas Gerais, o episódio ficou marcado pela recusa 

de João Paulo Pires de Vasconcelos – um dos dirigentes sindicais mineiros mais respeitados 

– a aceitar a posição de Lula, dos sindicalistas do ABC e de Wagner Benevides, presidente 
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do Sindicato dos Petroleiros, por exemplo. Coordenei uma mesa de debates entre Lula e 

João Paulo, sobre o tema, promovida pelo Sinttel (Sindicato dos Trabalhadores em 

Telecomunicações do Estado de Minas Gerais) e realizada na Faculdade de Direito da 

UFMG. O evento foi registrado, como capa, no primeiro número do jornal O Bode, editado 

pelo sindicato. Não tenho absoluta certeza, mas, ao que parece, essa divergência é que 

esteve na raiz da saída do movimento pró-PT de militantes como Nilmário Miranda, Tilden 

Santiago e João Batista dos Mares Guia, que se abrigaram, temporariamente, no PMDB. 

Havia muitas dúvidas sobre se o combate à ditadura devesse ser feito via uma saída 

negociada, por dentro dos partidos existentes, ou se já existiam condições para um 

enfrentamento mais direto. Essa a origem do PT e também a razão pela qual lutamos, tão 

intransigentemente, para nos diferenciarmos, seja dos partidos tradicionais, seja da herança 

da esquerda, vinculada ao socialismo real, tanto em sua versão stalinista, na qual o partido 

domina o Estado, quanto na versão castrista, em que o Estado domina o partido e os 

movimentos sociais. 

Eram tempos de transição, que começara no Governo Geisel, com o processo de 

distensão (depois “abertura” lenta, gradual e segura, com Figueiredo). No aparelho de 

Estado travava-se a luta entre os radicais que pretendiam manter firme controle sobre a 

sociedade civil e sobre os rumos da economia e da política brasileira e os que percebiam 

que era melhor perder os anéis para tentar segurar os dedos. Pelo menos, essa foi a 

interpretação que dei sobre o processo de distensão na tese de  mestrado que defendi em 

meados de 1984, sobre o tema. 

  Desde 1975 o movimento estudantil retomara suas lutas – uma das primeiras, como 

já mencionei, foi exatamente a greve na Escola de Serviço Social da PUC-Coração 

Eucarístico, onde eu lecionava. Depois vieram a criação do Movimento Feminino pela 

Anistia, o Comitê Brasileiro pela Anistia e as primeiras greves, tanto operárias como no 

setor de serviços e no funcionalismo público. Era intensa a militância de esquerda nos 

jornais alternativos. Aqui em Minas Gerais, o De Fato, e em nível nacional os jornais 

Opinião,  Movimento e depois o Em Tempo.  Em relação a essa época de militância em 

jornais alternativos, dois fatos me marcaram muito: o primeiro deles, a pendência no Em 

Tempo sobre se criaríamos uma sociedade anônima (minha posição) ou uma companhia 

limitada. A reunião era em São Paulo e, por mais que discutíssemos, não se chegava a uma 



 19 

maioria. Havia um grupo baiano, outro paulista, outro carioca e nós de Minas Gerais (aqui, 

todos da DS). Por São Paulo, a linha de frente era constituída por Maria Mantega e seu 

irmão Guido Mantega. Não podem ser esquecidos os nomes de Éder Sader e Marco Aurélio 

Garcia. Lá pelas tantas, alguém sugere que a pendenga fosse levada ao eminente jurista 

Modesto Carvalhosa, sumidade em Direito Comercial, e, pelo trato, a opinião dele seria 

aceita por todas as partes. Fui representando os que defendiam uma S/A e, Guido Mantega, 

a Ltda. Meu argumento central era o dos direitos de minoria, consagrados pela então nova 

Lei das S/A, que eu pensava poderia vir a nos defender, a nós mineiros, em futuras 

eventuais divergências. Argumentamos, um de cada vez, e minha posição prevaleceu. Anos 

mais tarde, diante de um impasse, o que eu preparara acabou dando aos  mineiros o controle 

do jornal. A outra lembrança demonstra minha insegurança diante dos luminares que 

participavam das discussões e avaliações do jornal. Maria Rita Kehl era colaboradora 

permanente e muito festejada. Confesso que não entendia  os artigos por ela produzidos. Aí 

ouvi do professor João Antônio de Paula o comentário de que a Maria Rita tinha a 

“profundidade de um pires”. Passei o resto da minha vida sempre perseguida por essa frase 

e sempre achando que ela se aplicava a tudo quanto eu pensava e escrevia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

 

 

A FUNDAÇÃO DO PT ou  

“SÓ TENHO ENXADA E TÍTULO DE ELEITOR” 

 

Em 1980, começa, de fato, minha participação maior no PT. Eu era formada em 

Direito, o que não só era uma raridade na esquerda, como motivo de zombaria. A maioria 

dos militantes era composta de sociólogos e economistas – quando tinham curso superior – 

e só mais à frente fundaríamos um “núcleo” de advogados. Entre os poucos dessa primeira 

fase, devo citar Élcio Reis e Fabrício Soares, antigo militante do PSB, deputado estadual no 

período anterior a 1964. Em razão da minha formação profissional, quando Figueiredo 

baixou a lei sobre partidos políticos, cheia de obstáculos para evitar o surgimento de um 

partido de esquerda, fiquei importante na Organização e no próprio movimento pró-PT. A 

Democracia Socialista (DS) determinou-me fazer o estudo da nova lei e a preparação de 

uma proposta de Estatuto. Afinal, como leninistas que éramos (no nome), pois a DS se 

filiava mesmo ao trotskismo, considerávamos extremamente importantes as questões 

organizativas, como acontecera no início do século na Rússia ao se separarem bolcheviques 

e mencheviques. Comecei a desempenhar minha nova missão no carnaval em Diamantina, 

para onde fora com meus três filhos pequenos. Tarefa adorável, em que pese o feriado, 

porque desafiadora: ler o avesso da lei, procurar brechas para introduzir táticas 

organizativas da esquerda marxista numa legislação feita em plena ditadura militar! 

Dediquei-me ao máximo a essa “antileitura”. 

Para ter interlocução do ponto de vista jurídico, porque, politicamente, os que 

mandavam eram os dirigentes da Organização, o Aluísio Marques me apresentou a Élcio 

Reis, advogado tributarista e professor, durante uma viagem para São Paulo. Não me 

esquecerei jamais desse encontro. Assentamo-nos juntos no ônibus fretado. E mal o ônibus 

saiu, o Élcio desatou a contar sua vida em detalhes, desde o episódio em criança, pondo 

fogo num cinema em Campo Belo, às suas peripécias na ORM-Polop (Organização 

Revolucionária Marxista – Política Operária). Contou-me de suas fugas dos policiais do 

Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) e das Forças Armadas – assistindo, sem 

parar, o mesmo filme em sucessivas sessões de cinema, ou embrenhando-se em pastos em 
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sua terra natal –, até sua vida contemporânea. Fiquei boquiaberta. Mas o mais engraçado ou 

estranho ainda estava por vir: acabada sua longa narrativa, Élcio me pediu para também lhe 

contar minha vida... Claro que mudei de assunto, queixei-me de sono e tratei de dormir, 

achando que aquele advogado era uma das pessoas mais diferentes  que eu já conhecera até 

então. 

Mas demos conta do recado. Seria impossível lembrar os nomes de todos os que 

trabalharam a proposta de estatuto. Sei que o Fernando Miranda, que nem advogado era, foi 

peça-chave. Ele sempre teve uma cabeça jurídica de primeira. Produzimos a proposta de 

estatuto, conseguimos aprová-la como proposta de Minas Gerais e fomos para o encontro 

de fundação nacional do PT para defendê-la. Os pontos centrais da proposta eram o poder 

deliberativo dos núcleos de base, núcleos por local de trabalho (e não por local de moradia) 

e a criação de departamentos estudantil e de trabalhadores, para evitar que as direções 

eventualmente excluíssem esses setores, já que, pela lei, quando existissem esses 

departamentos, eles teriam automaticamente representação nas instâncias de direção 

(diretórios e executivas) e garantia de legenda para lançar candidato próprio.Hoje, diga-se 

de passagem, avalio como ruim esta parte da proposta, pois ela poderia, ao contrário do que 

eu defendia à época, levar operários e estudantes para guetos partidários. Mas vá lá. 

  A Organização me designara como a defensora principal da proposta, de maneira 

que passei a véspera da votação correndo de um lado para o outro entre os grupos de 

discussão, tentando aprovar nosso Estatuto. O tempo era pouquíssimo.  Aliás – talvez por 

minha insistência –, só o grupo do qual participei como membro efetivo chegou ao final 

dessa deliberação. Nos outros grupos a discussão do Programa predominara. Fiquei toda 

alegre com minha façanha. Só que, naquela noite, diante das previsíveis dificuldades para 

aprová-la no plenário, e por que a direção da Organização temia maiores dificuldades com 

Lula e o pessoal do ABC (eles tinham outra proposta), ela desistiu de apresentá-la e me 

determinou retirá-la. Fiquei no desalento. Mais que isso, fiquei irada. Tanto estudo, tanto 

trabalho, tamanha dedicação – para nada. Aí tive a idéia de pedir à direção da DS para 

apresentá-la. Afinal, a proposta fora aprovada em Minas Gerais e, por isso, estava 

credenciada a ir para a discussão em plenário. Obtive o consentimento. Acho que a direção 

da DS não fazia mesmo fé na possibilidade de eu ganhar. 
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Havia três propostas em discussão: a de MG, a do Osmarzinho (Osmar Mendonça) 

– na verdade, a proposta dos sindicalistas, inclusive Lula - e a do Marco Aurélio Ribeiro, 

deputado estadual de SP, recém-vindo do PMDB, e representando a ala mais moderada dos 

fundadores. Iniciamos a defesa das propostas. Lula não se achava  presente. Aliás, os 

“capas-pretas” estavam todos ausentes; em grande parte, por conta do desinteresse pelo 

tema (desinteresse que mudou mais tarde no Diretório Nacional) e, em maior parte ainda, 

por causa das articulações em torno da formação do primeiro Diretório Nacional do novo 

partido. Esta, aliás, viria a ser uma prática constante na trajetória do PT: as lideranças 

pouco participavam nos grupos e nas plenárias. Cada grupo punha ali alguém para 

representar sua posição, e os demais caciques faziam suas reuniões fora dos grupos e do 

plenário.  

Quando encerramos nossas falas e se iniciou o processo de votação, eis que me 

adentra o plenário, afoitamente, o Lula – e grita: “Os 11 votos de São Bernardo são para a 

proposta defendida pelo Osmarzinho”. Meu sangue ferveu. Achei o cúmulo do 

autoritarismo: ele não tinha a menor idéia da proposta de MG, não participara das 

discussões e, como já era a estrela máxima do partido, certamente influenciaria os votantes 

com aquela intervenção abrupta e fora das regras do jogo. Mas um milagre aconteceu. 

Ganhei a votação, fazendo uma concessão que bolei ali na hora. Quando senti que a balança 

pendia ligeiramente para mim, procurei os oponentes e propus uma conciliação: nenhuma 

proposta seria ali aprovada. O plenário criaria uma comissão composta pelos defensores de 

cada proposta ou quem estes indicassem, e esta comissão formularia uma proposta o mais 

consensual possível, com base nas três apresentadas, para ser levada à primeira reunião do 

Diretório que seria eleito naquele dia. 

Esta proposta foi aceita – e até hoje acho que ela foi, em boa hora, formulada – pois, 

se aprovado qualquer estatuto, este não seria respeitado, por que a diferença entre as três 

propostas, em matéria de votos, seria mínima. Aconteceria a clássica situação de ganhar e 

não levar. 

Embora não pensasse nisso naquele momento, esse fato permitiu que eu conhecesse 

de perto o partido que estávamos fundando, e que convivesse com os figurões, tornando-me 

assim, por acaso, uma das poucas mulheres a ter “vez e voz” no período inicial de 

existência do PT. 
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É claro que depois dessa vitória, a Organização sentiu que a oportunidade era 

excelente para tentar passar suas posições e, daí pra frente, todas as minhas intervenções na 

Comissão criada tinham de ser submetidas ao crivo da Organização Revolucionária 

Marxista-Leninista Democracia Socialista (ORMLDS). 

Aqui se faz necessária uma explicação: já em ocasiões anteriores, durante minha 

participação no jornal Em Tempo, eu tivera choques com a hierarquia da DS sobre as 

decisões a que uma militante de base tinha de se submeter. Meu maior problema era ter que 

encaminhar uma dada posição, mesmo diante de novas condições ou variáveis, que sempre 

apareciam, ou quase sempre apareciam, na hora de implementar aquela decisão tomada 

anteriormente. Por exemplo: se na defesa da proposta de estatuto eu a tivesse feito em nome 

da Organização, jamais poderia ter feito a conciliação sem o acordo dos dirigentes – o que 

nem sempre é possível em uma situação de fato, no calor das disputas e na rapidez com que 

tudo se passa. Vem daí a minha fama de encrenqueira e de possuir um temperamento 

explosivo, o que levaria mais tarde a que eu tivesse o apelido de “Dona Onça”, primeiro, e 

depois, muito depois, de “Conceição Tavares de Minas Gerais”. 

Apesar da alegria de ganhar aquela votação, não engoli de forma alguma a 

intervenção do Lula. Sou, no geral, uma pessoa tímida (embora não pareça), exceto quando 

pisam no meu pé, isto é, quando fico com raiva devido à sensação de ter sido injustiçada. 

Foi o que senti. Então decidi ir, no dia seguinte do término do encontro, a São Bernardo 

falar com o Lula e cobrar dele aquela atitude. Afinal, estávamos fundando um partido 

democrático, “de baixo para cima”, como dizíamos , sem caciquismos, e aquela intervenção 

pareceu-me ferir todos esses princípios. Peguei um ônibus e fui ao Sindicato dos 

Metalúrgicos em São Bernardo. Pedi para falar com  Lula, que era à época o presidente do 

sindicato. Esperei bem umas duas horas. Havia um rebuliço enorme na sala de espera, 

porque haviam chegado vários correspondentes estrangeiros, interessados em entrevistar o 

agora também primeiro presidente eleito do Partido dos Trabalhadores. 

Sou razoavelmente perseverante. Espero séculos, se estou convencida de que devo 

fazer algo. Sinto que teria ficado ali per saecula saeculorum, até que ele me recebesse. 

Quando me mandaram entrar, fui logo dizendo o assunto: “Estou aqui por que você não 

ouviu a proposta de Minas Gerais, que eu defendi, e no entanto votou contra, e ainda jogou 

os votos de São Bernardo para o Osmarzinho”. Com toda sinceridade, não me recordo do 
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que ele falou. Talvez eu tivesse ido lá apenas para botar para fora minha insatisfação. Em 

seguida comecei a falar sobre os pontos principais da proposta, sobretudo questões nela 

inseridas para tentar driblar os nós que Golbery do Couto e Silva (real autor da nova lei) 

havia introduzido para impedir a criação de partidos mais democráticos. Terminada a 

exposição, me retirei. A impressão que me ficou é a de que o Lula não apreciou a 

petulância e, por isso, desde então, sempre teve um pé atrás comigo, com a única exceção 

daquele comício de encerramento da campanha contra o Collor, muito tempo depois, logo 

que ele ficou sabendo da fita com a Miriam Cordeiro. Mas isso fica pra depois. 

Outro momento que havia me desagradado muito naquele encontro foi o das regras 

aprovadas no Regimento Interno relativas à escolha da primeira direção partidária. Lembro-

me muito bem: eu estava assentada no plenário ao lado do cartunista Lor, que é médico de 

profissão, quando anunciaram a proibição de que qualquer filiado fizesse parte de mais de 

uma chapa. Comentei: “Está tudo resolvido. A chapa vencedora será tal”. O Lor virou-se 

para mim e perguntou: “Mas como é que você sabe?”. Respondi: “Óbvio, se um filiado só 

pode estar em uma chapa, a que tiver o Lula vai ganhar de barbada. Ou você pensa que 

alguém vai ousar não escolhê-lo para presidente?”. Dito e feito. A chamada, desde então, 

“esquerda do PT”, composta por militantes das inúmeras organizações clandestinas que 

apoiaram a fundação do PT, lançou chapa própria apenas para marcar posição. O futuro 

prefeito de Porto Alegre, Raul Pont, a encabeçou. Eleito, Lula fez um dos discursos de que 

eu menos gostei na vida. Falou contra a esquerda e contra os intelectuais. Fiquei bicanca. 

A tal Comissão do Estatuto começou a reunir-se em São Paulo. Marco Aurélio 

Ribeiro, José Mentor (representando os sindicalistas) e eu. Em certos momentos, também o 

Plínio de Arruda Sampaio trazia sua contribuição. Foi dele, por exemplo, a idéia de impedir 

que os Conselhos de Ética – em todos os níveis – pudessem vir a serem compostos por 

quem fazia parte da direção partidária. Até hoje acho essa idéia genial, porque evita 

pressões dos que têm mais poder ou sejam mais reconhecidos. Pena que nem sempre esta 

parte do Estatuto tenha sido cumprida entre nós. 

O trabalho era estafante. Para mim, além de tudo, porque exigia que eu ficasse 

vários dias em São Paulo, matando aula e dormindo cada vez na casa de um companheiro. 

Sem eira nem beira. Ademais, trabalhávamos apenas depois do expediente de Mentor e 

Marco Aurélio, até altas horas da noite, ou até o raiar do dia, no gabinete do deputado. 
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Imaginem a chatura: eu passava praticamente o dia todo à toa, zanzando pelos corredores 

da Assembléia Legislativa de São Paulo ou sozinha na casa do militante que me hospedava 

e, quando já estava cansada de ficar assim, é que começávamos a trabalhar. Muitas e muitas 

vezes, o Marco Aurélio mandava o carro oficial levar-me em casa porque o dia já estava 

clareando ou porque era alta madrugada. Quando me lembro que as viagens para São Paulo 

eram, em sua maioria,  feitas de ônibus, vez por outra pagas pelo PT, a maioria de meu 

bolso mesmo, nem consigo imaginar como dei conta. Aliás, naquele início, quem podia 

arcava com todas as despesas de viagens, alimentação, e muitos ainda faziam todo tipo de 

doação para o partido. Eu mesma doei uma máquina de escrever elétrica, uma portátil, e 

ainda vendi minha cota na Faculdade Milton Campos para poder realizar minhas tarefas e, 

ainda por cima, dei ao partido a poupança de meus filhos. 

O trabalho era estafante, mas trouxe algumas compensações. Foi nessa época que 

conheci o Henfil, de quem fiquei amiga, e ainda guardo muitas cartas, uma das quais 

falando dos lindos pés de minha filha Simone. O Henfil era assim: louco por pés bonitos de 

mulher...Uma vez fiquei hospedada no apartamento dele e, à noite, fomos a um restaurante 

badalado de São Paulo, isto é, badalado pelos intelectuais e artistas de esquerda. Lá havia 

um livro para as personalidades deixarem suas mensagens. Acabamos, os dois, escrevendo 

ali.  O nome do restaurante? Pirandello. Será que esse livro ainda existe? 

Rapidamente, consegui captar os principais pontos de conflito no que tange às três 

propostas de estatuto. Àquela altura, eu não tinha nenhuma experiência prática de política, 

mas deu para perceber o que nos dividia. Havia a questão do poder de decisão pelos 

núcleos de base, havia a questão do critério de formação dos núcleos (se por lugar de 

produção ou local de moradia) e a questão do grau de autonomia dos movimentos sociais 

ou de quem militasse num movimento social vis a vis as decisões partidárias. E havia – 

magna questão – a preocupação em evitar que o PT se constituísse como Frente de 

Esquerda e não como um partido. Essas divergências camuflavam as questões de fundo: ser 

ou não ser uma agremiação de características leninistas, reconhecer ou não a existência  de 

um sujeito histórico da revolução socialista e ter ou não ter controle sobre o conjunto dos 

militantes, além de aceitar ou não a participação esporádica de filiados nas grandes 

decisões. O resto dava para acomodar por consenso. Nesses pontos aí decidimos deixar o 
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pepino para o Diretório Nacional resolver. Só sei que essas divergências iriam nos dividir 

por anos e anos... 

Finda a tarefa, veio a reunião do Diretório Nacional. Fomos de ônibus para um sítio 

em uma pequena cidade perto de São Paulo: Taboão da Serra. Eu estava maravilhada em 

meio a tantas estrelas. Particularmente, me lembro da Beth Mendes, atriz da Globo e nossa 

filiada que fora convidada e acompanhava o marido, membro da direção nacional. 

Imaginem minha cabeça vendo em carne e osso e me preparando para participar de um 

debate com pessoas como Weffort, Apolônio de Carvalho, Perseu Abramo, José Ibrahim – 

o famoso líder operário de Osasco – e tantos outros. 

A reunião foi tensa e disputada. Como eu previra, as questões sem consenso deram 

pano para manga e acabou prevalecendo o caráter de partido (e não de frente), a mistura de 

núcleos por local de trabalho e por local de moradia, a inexistência de poder deliberativo 

para os núcleos de base. Quanto a esta questão, o poder deliberativo foi concentrado em 

encontros prévios, municipais, estaduais, e nacional, e não nas convenções ou diretórios 

como previa a lei. Houve, portanto, implicitamente, uma rejeição à tese de haver um sujeito 

histórico da transformação social – com a aprovação de núcleos por local de moradia – uma 

abertura para a participação de quem não militava cotidianamente e o claro recado de que 

tensões haveriam de surgir no interior do Partido em função das decisões centralizadas das 

organizações clandestinas abrigadas no PT.  

Àquela altura, portanto, já tínhamos nosso programa (que parto, a decisão de 

intitular o PT como um “partido socialista”), nosso manifesto (um partido que dava “vez e 

voz” à base, “criado de baixo para cima” e vocacionado a fazer as mudanças  sociais 

necessárias) e agora nosso estatuto. 

E aí entramos em uma das fases mais difíceis: a Lei nº 6767, de 20 de dezembro de 

1979, exigia conseguir um número mínimo de filiados em nove estados e em 1/5 de seus 

municípios e, nestes, em número proporcional ao eleitorado.  Uma verdadeira guerra santa. 

Cada um de nós se enfiou nessa tarefa, viajando feito louco e fazendo, ou tentando fazer, o 

necessário para dar conta do recado. Tudo era feito do nosso próprio bolso ou vendendo as 

famosas estrelinhas... Aliás, em Belo Horizonte, uma hoje famosa artesã foi quem fez as 

estrelinhas para a campanha de 1982. 
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  As lembranças me vêm aos punhados: em Ouro Branco, sede da Açominas, fundei o 

PT com o veterinário Jardel Lopes, assentados no chão, ao pé de uma árvore, porque não 

conseguimos sequer um espaço para nos reunir. Em 2004, o PT elegeria lá o prefeito 

municipal: o Padre Rogério Oliveira. Daqueles tempos difíceis, me vem à memória o nome 

de Alonso, um desses abnegados militantes de primeira hora do PT, primeiro filiado em 

Ouro Branco. Em Diamantina, a reunião foi assistida (vigiada, na realidade) o tempo todo 

pelo marido da futura presidente do Diretório Municipal, dona Tereza Antunes, ambos pais 

do líder estudantil Américo Antunes. Ela, do PT; ele, prefeito eleito pelo PDS. A cena era 

cômica: Dr. João Antunes fingia que lia um livro, enquanto nós discutíamos os documentos 

programáticos e organizativos...  

Élcio Reis costumava viajar nos fins de semana, levando uma máquina de escrever 

portátil, e fazia filiações no meio da rua. Organizamos verdadeiras brigadas de estudantes 

que também se encarregaram de disseminar as idéias e organizar o partido onde pudessem. 

Meu futuro marido, como secretário-geral do Centro Acadêmico Afonso Pena, estava entre 

eles. Todo fim de semana eu entrava em um ônibus na sexta à noite e voltava na segunda-

feira pela manhã, direto para a sala de aula.Viajei muito com o seu Alcides de Oliveira, 

velho marceneiro e sindicalista, sobretudo nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Fui por 

várias vezes a Ataléia e Pavão, sempre contando ali com a ajuda de sacerdotes de Teófilo 

Otoni. Em Ataléia, conheci um dos mais nobres militantes do PT. Tratava-se de um 

trabalhador rural, o seu Daniel, homem de profunda sapiência, embora de pouca educação 

formal.  

Para enfrentar o rojão, de viajar a noite inteira num ônibus sem nenhum conforto, 

tomávamos goles de cachaça que a gente ganhava naqueles sertões. Em Araçuaí, nossa 

referência era o Paiada.  

Figura extraordinária, que, hoje, admiro muito mais, porque conseguiu transitar, 

naqueles primeiros momentos, diante de tantos pensamentos distintos, foi o Ignácio 

Hernandez, nosso primeiro presidente. Ex-sacerdote, oriundo da oposição sindical dos 

metalúrgicos, era incansável, com sua Adélia, mulher de fibra e muito guerreira. Já nesses 

primeiros momentos, as divergências começaram a aparecer e todo mundo desconfiava do 

secretário de organização, temendo que ele, ou sua corrente, se apropriasse de informações 
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que lhe dessem o controle sobre as bases. Decidimos dividir esse poder e criamos uma 

Secretaria de Organização com três dirigentes: Nilmário Miranda, Jorge Nahas e eu. 

  Aqui em  Minas Gerais, decidimos fazer uma cartilha ensinando como formar um 

diretório, cartilha que foi adotada nacionalmente.Várias pessoas participaram de sua 

confecção: Aluísio Marques, Élcio Reis, Fernando Miranda, vários cartunistas. Viajei 

adoidado para São Paulo, Rio e Brasília, explicando os aspectos legais e estatutários para os 

filiados. O PT do Rio de Janeiro era composto por miríades de grupos, correntes, 

grupelhos. As reuniões lá pareciam verdadeira Torre de Babel. Não é de se estranhar que 

Benedita da Silva – para além da mística de “mulher, negra e favelada” – acabasse, com a 

força de suas bases evangélicas, hegemonizando o partido com os inúmeros filiados que 

arregimentou. Conheci-a, pessoalmente, durante a campanha de 82, quando viajei ao Rio de 

Janeiro para um debate com Marilena Chauí, no Teatro Ipanema. Depois, houve uma 

comemoração no bar que Nelson Rodrigues Filho montou após sair da prisão, com o 

advento da anistia.  

Para não cometermos nenhum equívoco que impedisse o registro formal do PT, o 

Aluísio teve a idéia de mandar-me a Brasília para tentar conversar com o diretor geral do 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Episódio engraçadíssimo. Levei um vestido, porque nos 

Tribunais, naquela época, era proibida mulher de calça comprida (e eu só tinha um vestido) 

e, na cara de pau, pedi uma audiência ao doutor Costa Manso, que ocupava aquele cargo. 

Preparei um caderno cheio de perguntas e lá fui eu, sem cogitar se o homem me receberia 

ou não, se responderia ou não às perguntas. Mandaram-me entrar e a cena me chocou: era 

uma sala enorme com uma mesa pequena e um homenzinho baixo e careca e nada mais em 

volta. Ele parecia uma borboleta pousada num canto da sala. Pedi licença, apresentei-me, e 

que surpresa agradável! Acho que ele tinha uma solidão danada ou tinha uma enorme 

satisfação em ensinar, o fato é que fiquei mais de três horas sabatinando o doutor Costa 

Manso. Ao final, ele me deu seus telefones, inclusive pessoal, e se colocou a meu inteiro 

dispor a qualquer dia e a qualquer hora. Esse contato foi de extrema valia no processo todo. 

Volta e meia eu ligava para o Tribunal ou para a casa dele, e o homem me atendia com a 

maior boa-vontade.Uma das discussões mais interessantes que tive com ele foi sobre o 

nome  Partido dos Trabalhadores, se ele conflitava, ou não, com a proibição legal de que a 

sigla  induzisse à luta de classes. Aprendi uma lição: “Trabalhadores são todos, empresários 
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e seus funcionários, logo...”. Anos mais tarde, em debate como candidata ao governo de 

Minas, pelo PT, ouviria o mesmo, em tom de crítica, na poderosa Federação das Indústrias 

de Minas Gerais. Mas já seriam outros tempos. 

Começamos, então, a etapa seguinte, a do registro, propriamente dito, com a entrega 

de fichas de filiação no TSE, atas, registros regionais. Ficamos meio perdidos com a feitura 

da Ata de Minas, morrendo de medo de cometer um equívoco. Até que chegamos a um 

limite: reunimos um grupo de militantes em minha casa da Rua Lavras, principalmente 

mulheres (afinal, não temos melhor caligrafia?!...) e mandamos ver. Viramos a noite 

transcrevendo as atas. A abertura do livro foi feita por mim, e escrevi até cansar. Passei 

para a Beatriz,  depois outra e outro, e aí voltava outra vez para os que já haviam 

descansado. Para nosso desespero, poucos dias antes de darmos entrada no papelório, 

ficamos sabendo que algumas fichas de filiação haviam sumido no Diretório Nacional e, 

por conta disso, não sei quem havia rasurado o livro de atas. Fui chamada a São Paulo para 

a reunião que deliberaria se corríamos ou não o risco de entrar com o livro daquele jeito. 

Fui contra. Muita gente influente era a favor de correr o risco, mas eu e apenas mais um, 

Olívio Dutra, insistíamos na ponderação de que, na situação política em que vivíamos, não 

valia a pena darmos o pretexto para eles não aceitarem o registro do PT. Sugerimos que o 

diretório designasse alguém para percorrer o país, recolhendo de novo as assinaturas dos 

fundadores. Acabamos influenciando Lula e, como fora sugerido, Altino Dantas saiu 

viajando às  carreiras, por aí afora.  

Nesse período de fundação, eu hospedava muita gente em minha casa, tanto de 

Minas Gerais (Vicente Nica, por exemplo), quanto de outros estados. Uma vez hospedei o 

José Maria Crispim, sobre quem eu nada sabia. Ele passou comigo uma semana inteira, 

tentando doutrinar-me para uma atuação mais radicalizada no PT. Mal eu chegava da 

faculdade e lá vinha ele com seus planos mirabolantes. Um belo dia, encontro meu filho 

Duda tentando levá-lo para um passeio pela Savassi. Imagine só, um revolucionário, 

olhando vitrines naquele centro de moda de Belo Horizonte!! Fiquei muito amiga do César 

Benjamim, o Cesinha, que me pediu para receber um grupo de cariocas que viriam para 

uma reunião sobre a criação de um jornal. Dentre os que chegaram, estava uma outra figura 

da esquerda nos anos de chumbo, salvo engano, ex-dirigente máximo da Polop. 

Resolvemos fazer uma festa, e rolou tanta vodka que eu esqueci a chave do lado de fora da 
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porta da rua. Chegando no dia seguinte muito cedo, o Cesinha perguntou-me que costume 

estranho era aquele: tamanha hospitalidade ele nunca tinha visto na vida, isto é, deixar a 

chave na porta para o hóspede... Data daí também minha amizade com o Zé Dirceu, cujo 

aniversário comemoramos com um bolo improvisado, feito pela cozinheira, e com alguns 

amigos, dentre os quais a Beth Fleury. Ele, certa vez, me disse que haveria de ser a pessoa 

mais importante do PT, depois do Lula. 

Essa referência a que eu costumava, nessa época, hospedar muita gente em minha 

casa tinha a ver com as condições nas quais realizávamos nossos encontros. Não havia 

dinheiro para pagar hotel, pensão ou o que quer que fosse para abrigar os nossos delegados 

municipais (quando vinham para os encontros estaduais) ou delegados estaduais (que iam 

para os encontros nacionais). Então nos repartíamos pelas casas e apartamentos uns dos 

outros, muitas vezes em péssimas condições de conforto. Durante os encontros, as refeições 

eram feitas com marmitex – as mais baratas que podíamos encontrar. Tenho lembrança de 

inúmeros fins de semana em que eu e o Thales deixávamos os maravilhosos almoços da 

casa da mãe dele e ficávamos onde estava sendo o encontro (no início, salões de igreja ou 

espaço em colégios, posteriormente, no plenário da Assembléia Legislativa), comendo 

aquela gororoba. Geralmente, macarrão e uns pedaços de frango, daqueles branquelos, sem 

gosto algum. Mas eram muitas vezes emocionantes os momentos em que as delegações 

cantavam músicas populares, tocavam violão e por aí afora. “Só tenho enxada e título de 

eleitor, para votar em seu Fulano engravatado, que nada faz pelo pobre agricultor que não 

tem terra pra fazer o seu roçado...”. Quantas e quantas vezes ouvi emocionada essa música, 

entoada pelo pessoal do campo.  

Obtido o registro do partido, respiramos aliviados – e eu pensei que poderia daí pra 

frente cuidar da minha vida. Eu havia obtido uma bolsa do CNPQ para escrever minha tese 

de mestrado e já corria contra o tempo. Fui para o Rio aonde cheguei exatamente no 

momento da internação no Hospital Miguel Couto do militar sobrevivente da tentativa de 

bomba no show do Riocentro, que foi socorrido por Andréa, neta de Tancredo Neves. 

Minha irmã, em casa de quem eu me hospedava, morava exatamente em frente ao hospital, 

que estava cercado. O episódio mostrava que a ditadura ainda tinha forças.  

Minha ida para o Rio me permitiria escrever com calma sobre o Governo Geisel, 

tema de minha dissertação. Lá eu ficaria livre dos filhos que ainda me exigiam certos 
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cuidados. Tirei licença da universidade, entregando os meninos aos cuidados da mamãe. 

Pretendia iniciar novos tempos, aprofundando minha carreira universitária. Estava lá, quieta 

no meu canto, quando recebi um telefonema do Aluísio Marques pedindo que eu deixasse 

meu nome ser indicado para o Diretório Estadual, pois faltava uma pessoa para completar o 

número estatutário. Meio relutante, acabei cedendo. E assim pus fim a minha temporada 

carioca , adiando meus planos, e vindo para Minas participar das reuniões e dos encontros 

que se sucediam. Teve início assim a maratona de reuniões em minha vida. Intermináveis 

noites em que todas as correntes, DS, Movimento de Emancipação do Proletariado, 

Liberdade e Luta (Libelu), igreja, independentes (se é que havia isso), debatíamos ponto 

por ponto tudo. Ignácio Hernandez, Luiz Dulci, Apolo Heringer, João Batista dos Mares 

Guia, Aluísio Marques, Milton Freitas, Tilden Santiago, dona Helena Grecco e tantos, 

tantos outros. Petista é assim: reunião para agendar reunião, para discutir detalhe por 

detalhe o que deveria ser feito, para brigar pela pauta. Um inferno. Outra marca registrada 

nossa naquele tempo era a de não respeitar fim de semana nem feriado. Só não chegamos a 

fazer reunião no Natal. Nas outras datas, inclusive na Semana Santa, sempre havia um 

compromisso. Até no Dia das Mães. Cansei de fazer intervenções para protestar contra 

aquele “partido sem mãe”. Anos e anos a fio. Naquela época eram poucas as mulheres que 

participavam, e nunca punham creche para as que tinham filhos pequenos, de modo que as 

reuniões eram eminentemente masculinas. Embora o partido tenha sido criado defendendo 

os direitos das mulheres, muita água teve de passar debaixo da ponte para que nós 

pudéssemos ser reconhecidas. Operário e trabalhador rural, via de regra, são muito 

machistas, muito mais do que eu pensava, tendo como tinha, naquela época, uma visão 

meio romântica sobre o proletariado e os pobres em geral. Sindicalista então, nem se fala, 

tamanho o machismo. O problema é que me acostumei com os interlocutores masculinos e 

passei a ter certa preguiça com as reuniões das mulheres, sobretudo por causa da mania de 

se fazer teatrinho, jogral e coisas que nos faziam parecer imbecis ou infantilizadas (com 

perdão das crianças). 

Pelo calendário eleitoral imposto pelo Governo Figueiredo, em 1982 haveria a 

primeira eleição direta para governadores, senadores, deputados federais e estaduais, 

prefeitos (exceto nas capitais e estâncias hidrominerais) e vereadores. As regras eram 

rígidas: voto vinculado de cabo a rabo, Lei Falcão na propaganda eleitoral (só a foto e a 
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biografia do candidato) e apoio de 5% do eleitorado, distribuído por nove estados, com um 

mínimo de 3% dos votos em cada estado. Começamos a nos preparar para esse primeiro 

teste. 
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O LULA QUE CONHECI 

 

Ao longo das páginas deste livro, mencionarei as principais passagens nas quais, por 

alguma razão, tive um contato mais direto com o Lula. Assim, já me referi a minha ida ao 

sindicato de São Bernardo, em 1980, para “tomar satisfação com ele”, por ter cabresteado 

os votos dos delegados daquele município, em favor da proposta de estatuto apresentada 

pelo Osmarzinho, no encontro convocado para aprovar o estatuto, o programa e a primeira 

direção nacional do PT (maio de 1980).  

Depois me referi ao momento em que Lula convocou a São Paulo várias lideranças,  

quando íamos dar entrada ao pedido de registro no TSE, e em que quis saber a opinião de 

cada um sobre se entrava ou não com o livro de atas rasurado, acabando por acatar proposta 

minha e do Olívio Dutra. Também vou me referir ao momento mais ternamente humano 

(ou muito sofrido), em que ele me perguntou o que deveria fazer em relação à informação 

de que o Collor apresentaria na TV  denúncias caluniosas da Miriam Cordeiro, mãe de sua 

filha Lurian. E por aí afora. Mas quero retratá-lo por inteiro, da maneira como sempre o vi. 

Claro que não fui diferente da maioria dos petistas para quem o líder sindicalista sempre 

apareceu como a principal e mais importante figura do novo partido. Mas nunca fui 

“lulista”, e sim “petista”. Isso faz muita diferença no interior do PT, no seu dia a dia. Já o 

cercava, desde o início, a aura de sindicalista que enfrentava a ditadura militar e que vinha 

articulando em vários momentos a construção de um partido político que rompesse com a 

tradição anterior de “partido criado de cima para baixo”.  

Acho que essa expressão designava para ele tanto a experiência getulista, com a 

criação do PTB em 1945, quanto – percebi depois – os partidos de tradição leninista, nos 

quais a classe operária precisava ser conduzida pelos que já possuíam “consciência de 

classe”. Ele me parecia, no entanto, demasiado preocupado em não ser enrolado pelos 

intelectuais do partido, fossem eles intelectuais mesmo ou apenas pessoas que tinham tido 

formação superior ou formação política, sobretudo marxista. Lembro-me, por exemplo, do 

pé atrás que ele parecia ter em relação ao Paulo Skromov, do Sindicato dos Coureiros de 

São Paulo, operário como ele mas conhecedor da literatura revolucionária. Nessa época, ele 
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sempre andava rodeado pela sua turma: Osmarzinho, Jacó Bittar, Olívio Dutra, Wagner 

Benevides e José Ibrahim – mais ou menos esses aí. Depois, muito depois, é que 

apareceram os que eu chamava de seus “anjos da guarda”,  como Weffort, Frei Betto e 

Gushiken, que não tinham, todos eles, origem sindicalista. À exceção de Gushiken, os 

“anjos” sempre variaram. Parece que Lula, definitivamente, temia virar refém de quem quer 

que seja. Assim, sempre respeitou figuras como José Dirceu: sabia que não podia ficar sem 

ele, mas parecia ficar sempre armado. Sua fixação na origem sindicalista – que perdura até 

hoje, mesmo agora que é o presidente da República (pelo que revelam certos interlocutores) 

– pode ser medida pela expressão que, certa vez, usou em minha casa. Diante de uma frase 

minha relembrando meus tempos de fundadora do Sindipetro, exclamou: “Mas por que 

você não me disse que era sindicalista?!”. Senti claramente, em seu tom, que isso 

significava que talvez ele tivesse me levado mais em conta se soubesse desse fato sobre 

minha história de vida.  

Achava-o fantástico como orador. Aliás, nunca ouvi orador assim. Muitos falam do 

dom de oratória de Fidel Castro. Como não o conheci, tomo por  parâmetro oradores que 

conheci aqui no Brasil... Lula é, sem dúvida, um encantador de serpentes, isto é, alguém 

que sabe a hora e como dizer aquilo que o público quer ouvir ou o que pode surpreender. 

Acho até que, na Presidência, talvez por influência do Duda Mendonça, com essa mania de 

metáforas futebolísticas e sobre a administração de um lar, ele andou perdendo a “verve” 

que possuía antes, usando frases que o identificavam não só com os trabalhadores, mas 

também, e principalmente, com os que queriam mudar tudo no Brasil. Já falei que aprendi 

com ele como fazer um comício... Em compensação, nunca o admirei em uma reunião de 

dirigentes. Por várias razões: raramente opinava, não entrava em bola dividida e usava 

muito de argumento de autoridade – e não da autoridade do argumento – para acabar com 

uma boa polêmica. Nisso, era bem autoritário. Ou então não se manifestava, e a gente 

muitas vezes ficava sem saber qual era sua posição sobre questões muito importantes. Saía 

de fininho ou chegava atrasado nas reuniões mais empepinadas... Gostava de mandar e ver 

as coisas resolvidas. Era pragmático, mas tinha verdadeira ojeriza a monitorar, no dia-a-dia, 

detalhes procedimentais, filigranas burocráticas, acertos políticos. Certa vez eu dei uma 

entrevista a uma revista, afirmando que se enganam os que pensam que ele não governa, 

embora seja o presidente. Ele pode não gostar – e não gosta mesmo – de assinar papel, de 
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conferir relatórios, de acompanhar o jogo político parlamentar, mas sabe muito bem para 

onde quer conduzir o barco. Sabe, sobretudo, levar os outros a “tirar a sardinha da brasa”. 

Não bate de frente com ninguém. Põe alguém para fazer esse papel ou então finge que não 

tem nada a ver com isso... E adora uma bajulação. Daí por que os áulicos se dão bem com 

ele. Críticas contundentes, ainda que fraternas e sinceras, não. Esse, a meu ver, seu maior 

defeito, porque quem governa tem sempre que ouvir as críticas e não se cercar só de quem 

concorda com você. Mas não posso ser tão cruel assim, porque conheço pessoas muito 

íntimas dele (como o Kotscho, por exemplo) que não acredito terem sido bajuladores. Acho 

que o Duda Mendonça fez algumas intervenções sobre o comportamento dele que o 

revelaram (o “Lulinha Paz e Amor”, certamente, faz mais o seu tipo que o barbudinho 

nervoso dos primeiros tempos). Entretanto, a dose foi meio longe demais ao criar o tipo 

marido-que-não-consegue-ficar-sem-a-esposa. Eu nunca tinha visto a dona Marisa Letícia 

“ao vivo e a cores” em nenhum dos inúmeros encontros e reuniões dos quais participei, 

pelo menos de 1979 até 1996, que foi o ano em que fui a um encontro nacional pela última 

vez.  Aquela história de que a bandeira do PT foi bolada pela Marisa... sei lá... Mas é 

indubitável que Lula possui uma intuição do cão e que, às vezes, tem iniciativas que até 

Deus duvida. Escrevi sobre ele, na Copa do Mundo de 2006. Quando perguntou se o 

Ronaldo estava gordo (na célebre conversa com o Parreira), expressou o que todo o povo 

pensava e não podia fazer. Isso torna a pessoa inesquecível, se ela ocupa algum cargo de 

relevância. Vi-o e ouvi-o fazendo coisas parecidas inúmeras vezes na minha vida. Aliás, 

mesmo a resposta de Ronaldo sobre os gostos etílicos do presidente da República não 

abalou sua sintonia com o povo. O episódio só me lembrou de uma campanha eleitoral em 

que alguém, do palanque, falou mal de um governador mineiro, chamando-o de 

“cachaceiro”. No meio do povo, alguém gritou: “Pode até falar do homem, mas não fala 

mal da cachaça!”. Pelo amor de Deus, lá isso é motivo para discriminar alguém? Basta ler 

as biografias de Churchill ou de Roosevelt para ver que gostar de beber nada tem a ver com 

o fato de ser ou não ser operário... 
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ANOS HERÓICOS ou “O BÊBADO E A EQUILIBRISTA” 

 

No final de 1981, mais precisamente, no Dia de Todos os Santos, houve um 

encontro estadual para fazer a lista prévia de nossos candidatos a candidatos majoritários 

(governador, vice, senador e seus suplentes). Nunca havia passado pela minha cabeça ser 

candidata a qualquer cargo público. De mais a mais, eu estava reconstruindo a minha vida 

amorosa e preparando-me para casar com o Thales no início do ano seguinte, começando a 

viver com mais tranqüilidade depois da borrasca que havia sido meu período de divorciada. 

Ansiava por sossego, queria curtir meu novo amor. No encontro um gaiato qualquer – não 

me lembro mais quem – sugeriu meu nome, “porque tinha de ter mais mulheres na lista”. 

Entramos eu e dona Helena Grecco. Fui a 33a de uma lista de 33 nomes. Achei que era 

bobagem não aceitar. Já tínhamos, à época, um nome de consenso para o governo, e deixei 

o meu ficar. O encontro definiu a data de 27 de março do ano seguinte para o lançamento 

dos candidatos. Àquela altura, no PT de Minas, todos tínhamos o nome de João Batista dos 

Mares Guia como nosso futuro candidato a governador. Ele era nosso mais brilhante orador 

e com pique total para a tarefa. Assim, na realidade, apenas marcáramos o encontro que 

confirmaria o nome dele. Escolher os demais cargos não seria difícil, pensávamos nós. 

Ledo engano... 

No final de 1981, mais precisamente, no Dia de Todos os Santos, houve um 

encontro estadual para fazer a lista prévia de nossos candidatos a candidatos majoritários 

(governador, vice, senador e seus suplentes). Nunca havia passado pela minha cabeça ser 

candidata a qualquer cargo público. De mais a mais, eu estava reconstruindo a minha vida 

amorosa e preparando-me para casar com o Thales no início do ano seguinte, começando a 

viver com mais tranqüilidade depois da borrasca que havia sido meu período de divorciada. 

Ansiava por sossego, queria curtir meu novo amor. No encontro um gaiato qualquer – não 

me lembro mais quem – sugeriu meu nome, “porque tinha de ter mais mulheres na lista”. 

Entramos eu e dona Helena Grecco. Fui a 33a de uma lista de 33 nomes. Achei que era 

bobagem não aceitar. Já tínhamos, à época, um nome de consenso para o governo, e deixei 

o meu ficar. O encontro definiu a data de 27 de março do ano seguinte para o lançamento 
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dos candidatos. Àquela altura, no PT de Minas, todos tínhamos o nome de João Batista dos 

Mares Guia como nosso futuro candidato a governador.  O que fazer daí a uma semana? 

Como nossa militância receberia o fato? Ficamos literalmente loucos, todos nós da direção 

partidária, e as reuniões se sucederam, em busca de uma solução. Uns tentavam fazer João 

Batista voltar atrás, outros vociferavam contra ele, alguns davam uma de bombeiro. 

Aí veio o encontro, e o João Batista foi literalmente esmagado pelas críticas, 

cobranças e vaias. Foi a primeira vez em que vi um verdadeiro líder ser crucificado pelas 

bases. O Élcio Reis, por exemplo, fez um duríssimo discurso contra o gesto do João Batista, 

levantando suspeitas de que ele fizera aquilo para concorrer a um cargo com maior 

viabilidade eleitoral. O tumulto era generalizado. Inscrevi-me para falar em defesa de João 

Batista, argumentando que as questões pessoais tinham que ser levadas em conta em um 

partido democrático. Mal sabia eu o final da história. Mal sabia eu que o Élcio tinha razão, 

como fomos saber da boca do próprio João Batista, três anos mais tarde... A confusão foi 

tamanha que ele teve também de renunciar ao cargo de secretário-geral do partido, e a DS 

indicou o Luiz Dulci para seu lugar. Como encaminhamento, o encontro decidiu selecionar, 

dentre os 33 da lista de novembro, cerca de oito nomes para serem submetidos às bases, em 

encontros regionais, e a decisão foi jogada para o dia 30 de maio. Nessa nova lista, com a 

mesma argumentação de antes, o meu nome foi incluído, também em último lugar. Não 

havia clima para não aceitar. Mas eu não tinha a menor intenção de virar candidata a nada. 

Acabara de me casar com o Thales e só pensava na nova vida. 

Em abril, começou o inferno. Todas as noites, literalmente todas, o Aluísio 

Marques, ou alguém do PT, ia a meu apartamento pressionar-me para ser a candidata ao 

governo. Toda noite, literalmente toda noite, eu dizia não e chorava feito uma doida, sem 

querer assumir aquela tarefa. Eu já havia me desligado da DS desde o ano anterior. Mas 

eram principalmente os integrantes da Organização que me pressionavam mais. Como a DS 

detinha à época a hegemonia no PT-MG, sentia-me cada vez mais acuada: neles ainda 

estavam todas as minhas referências políticas e meus laços pessoais.  

E aí começaram as viagens dos oito pré-candidatos através das regionais do estado. 

Apesar de não querer ser a candidata, nunca fui capaz de falar em público sem preparar-me 

antes, pesquisando algo sobre o assunto a ser discutido e pensando na melhor forma de 

transmitir aquele conteúdo para um dado tipo de público. Afinal de contas, sempre fui 
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professora (“tem alma de professora”, dizem meus amigos; “é professoral”, acusam os 

inimigos) e não havia meio de me sair muito mal nas intervenções. Sou boa de debate e 

consigo fazer rir ou agredir violentamente. Começou a ficar mais ou menos claro que a 

escolha recairia em mim. Percebi isso quando os outros, ou alguns dos outros candidatos, 

começaram a referir-se a mim ou a contestarem-me com exclusividade. 

Lembro-me muito bem. Exatamente no dia 1o de maio, avaliei comigo mesma que 

eu era, nas condições da época, quem melhor poderia capitanear a chapa petista. A partir 

dessa decisão, avisei ao Aluísio Marques e pedi que eu própria fizesse a defesa de meu 

nome nas reuniões da Executiva e do Diretório, que antecederiam ao encontro para o 

lançamento das candidaturas. Foi o que fiz. 

Como na maioria das disputas no PT, às vésperas do Encontro todo mundo já sabia 

que eu ganharia a indicação, pois possuía o apoio das principais correntes e lideranças 

daquela época. Mesmo assim, e também conforme antiga tradição do partido, deram alguns 

minutos para cada candidato expor suas idéias e as razões por que queria encabeçar a 

chapa. Fiz tudo nos conformes. Já disse que sou boa oradora. Falo pouco. Não tenho o 

talento de um Wladimir Palmeira, nem o do Zé Dirceu, nos seus grandes dias, mas consigo 

transmitir bem o que penso e sei combinar, razoavelmente, as doses de análise e de emoção 

que o discurso político precisa ter. É claro que ainda não tinha o pique que adquiri depois. 

Naquela época, ainda tinha de  pensar antes o que falar, mas costumava, mesmo assim, 

empolgar a platéia.  

Fui recebida com verdadeiro delírio. Só muito depois descobri que não era  em 

definitivo a força de minha persuasão que me garantiu, durante tanto tempo, os maiores 

aplausos no interior do partido e a fama de excelente oradora. Em primeiro lugar, eu tinha, 

dentre os diversos agrupamentos internos, quem me apoiasse. Em segundo lugar, naquele 

momento, eu me tornava a “salvadora da pátria”. Revendo, hoje, aqueles primeiros 

momentos e o meu progressivo isolamento político, não posso deixar de sentir um certo quê 

de Geni depois da partida do comandante do zepelim prateado. Ou de lembrar-me de uma 

regra de ouro da política, descrita por César Lima, meu antigo assessor parlamentar: na 

política, os companheiros que não mais servem são como bagaço da laranja: sorvido todo 

suco, joga-se fora o que restou. 
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A chapa mais apoiada era constituída pelo meu nome para o governo e o do 

metalúrgico aposentado Joaquim de Oliveira, o seu Joaquim, para o Senado. Seu Joaquim 

merece uma consideração à parte e, farei isso mais tarde. Feita a votação ganhamos por 

clara maioria: 180 votos contra 40 dados ao Élcio Reis e um punhado para o marceneiro 

Milton de Freitas, o seu Milton, que acabou ficando como meu vice. 

Nada entendíamos sobre como funcionam as coisas em uma eleição e pensávamos 

que bastava apresentar o novo e o bom (e só nós éramos o novo e o bom), para garantir o 

apoio popular. Uma mulher para o governo, um marceneiro para vice e, o candidato ao 

Senado, um antigo militante socialista e sindicalista e, ainda por cima, negro. Nada 

entendíamos de Minas Gerais. Para Minas, tudo inusitado e, portanto, inaceitável.  Só que 

nossa audácia fora tanta, que pelo menos começaram a nos noticiar, ao contrário do que 

acontece hoje com candidaturas de minoria, sem chance de concorrer. 

Terminado o encontro, fomos em passeata com nossas bandeiras até a Praça Sete, 

no centro da capital, onde fiz um discurso, pendurada na base do obelisco chamado de 

“Pirulito”. Só quem não conheceu a Belo Horizonte dos anos 80 pode compreender nossa 

loucura. Nas noites de domingo, quase não havia viva alma nas ruas do centro, salvo um ou 

outro bêbado, um mendigo, meia dúzia de jovens saindo do cinema. E nós, crentes que 

estávamos mostrando nossa força com aquela mísera passeata. 

No dia seguinte, fui, como sempre, às 7 horas da manhã, para a Fafich, dar aula. 

Comecei a falar, naturalmente, quando bateram à porta, e era uma equipe de televisão para 

me entrevistar. Aí é que me dei conta de como minha vida mudara. Tive de interromper a 

aula, pedir desculpas aos alunos boquiabertos e sair para dar a entrevista. À tarde, já estava 

marcada uma coletiva na Assembléia Legislativa com toda a direção partidária e os nossos 

demais candidatos. Na minha santa ignorância, não sabia que só eu seria o centro das 

atenções e que os repórteres iriam tentar, de toda maneira, me pegar em contradição, me 

pôr em choque com a base do partido (por exemplo, insistindo sobre temas polêmicos como 

o aborto, a maconha) e me fazer falar que minha candidatura era de mentirinha. Antes da 

coletiva, em casa, na hora do almoço, percebi que não tinha uma roupa adequada para o 

papel de candidata ao governo. Saí correndo e comprei uma saia, uma blusa e acho que 

também sapatos de salto e uma bolsa mais alinhada. É que àquela época minha 

indumentária, como de resto a indumentária de toda professora, consistia em calças jeans e 
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camiseta de malha, com tênis e bolsa bem grande, para guardar os livros. É bem verdade 

que eu ainda era das únicas que tinha uma ou outra roupa mais fina, para as noites de sexta-

feira; mas, roupa de candidata ao governo é outra coisa, pensava. Como fui perceber mais 

tarde, eu comprara tudo errado. A blusa era de lã e no abafamento da sala de imprensa e 

mais os holofotes, quase derreti de tanto calor. Mas me saí bem na coletiva. Ninguém 

conseguiu publicar uma frase que pudesse dar a entender que nossa chapa não concorria pra 

valer. Como disse, as perguntas mais difíceis eram aquelas tratando dos então chamados 

“temas malditos” no PT: aborto, uso de drogas, e por aí afora. Como o partido não tinha 

posição sobre essas questões, muito polêmicas, por causa da Igreja Católica, safei-me 

dizendo que tinha posição pessoal sobre todos eles mas não revelaria, porque, a partir 

daquele momento, eu era a representante do partido. Pensando retroativamente,  até que foi 

uma saída e tanto. Quantos figurões pagam até hoje pela indiscrição de um repórter!... 

Durante a semana, montamos o CEU (Comitê Eleitoral Unificado) que viraria para 

mim verdadeiro inferno, pois ele era encarregado de decidir tudo, exceto se houvesse 

recurso para a Executiva. Naquela época, candidato não apitava nada de nada. A gente só 

tinha de cumprir o que o CEU decidia. Só para antecipar com um exemplo: reta final de 

campanha. Exaustão total. Estava em BH e deveria fazer um comício de encerramento à 

noite em Juiz de Fora. Ligam de Cataguases exigindo que eu passasse antes por lá. Bati o 

pé que não daria conta. O CEU acolheu minhas razões, mas teve de remeter o impasse para 

a Executiva, onde perdi feio. Tive de viajar (troquei mais de cinco camisetas no caminho, 

tanto eu suava de cansaço) e só entrei na praça em Juiz de Fora depois das 11 da noite, 

enquanto Paulo Delgado, no microfone, aos berros, tentava segurar os populares 

presentes... 

Nosso primeiro compromisso de campanha, meu e do seu Joaquim, seria em Juiz de 

Fora no final da semana. Olha a coincidência... Recebemos do CEU duas passagens de 

ônibus para o horário das 6 da manhã. Não sei o que me deu na cabeça mas percebi, de 

imediato, que se saísse assim, sem ao menos estar em um carro, seria difícil manter a idéia 

de candidatura séria. Recusei-me a ir. Seu Joaquim foi sozinho e todo mundo no PT caiu de 

pau em mim, mas mantive-me firme, e daí pra frente começaram a arranjar carro para me 

levar aos compromissos. Ora era o meu próprio Fusca, ora o carro de algum militante, até 

que meu sogro, Jovelino Mineiro Machado Coelho, emprestou-me um confortável Ford 
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Corcel azul marinho, com chofer e tudo. E passou, além disso, a pagar a gasolina e a maior 

parte das despesas de viagem, minhas e de meus acompanhantes. Antes de Jovelino fazer 

isso, era um horror ficar procurando quem tinha gasolina pra ceder ou dinheiro para encher 

o tanque. Não fosse essa ajuda de meu sogro, e não sei como teríamos feito a campanha. O 

dinheiro que ele nos dava nem sempre era suficiente para todo o roteiro. Aí passávamos 

fome mesmo. Ou seja, uma única refeição, um sanduíche ou um pastel e, no resto do 

tempo, o seu Joaquim me ensinou a enganar o estômago com um pouco de sal misturado no 

azeite de oliva. Isso era fácil de conseguir: a gente parava num posto de gasolina pra ir ao 

banheiro e, de passagem, sobre as mesas, fazia o arranjo. Não foi à toa que emagreci 10 

quilos naquela campanha. 

Uma parte do pessoal do CEU ficou encarregada do Programa de Governo. Gente 

como o sociólogo Otávio Dulci, os economistas Maurício Borges Lemos e Afonso Borges, 

o professor Paulo Saturnino Figueiredo, o Paulinho da Fafich, por exemplo. Eu era tão crua 

em matéria de Minas Gerais que comecei a ler livros didáticos e preparar-me para as 

viagens e debates. Thales recortava nos jornais as notícias mais importantes, e eu as lia 

quando podia, à noite, dentro do carro, depois do almoço, quando me davam uma folguinha 

qualquer. De todos os assessores, quem melhor sabia preparar-me para temas econômicos 

era o Afonso Borges: o danado conseguia meter tudo em minha cabeça e ainda me 

preparava umas fichas, a que eu recorria, sempre que necessário. Agora, uma coisa é o 

saber acadêmico que todas essas pessoas tinham de sobra. Outra é lidar com as 

reivindicações vivas da própria população, como vim a saber mais tarde. Assim que 

registramos as candidaturas, licenciei-me da universidade, para dedicar-me inteiramente à 

campanha. Minto. Na verdade, muito antes do registro, por gentileza e companheirismo da 

Stael, mulher do Nilmário Miranda, fiquei livre das aulas, pois ela assumiu todas as minhas 

turmas. 

E começaram as viagens para o interior do estado. O primeiro problema que passei a 

enfrentar foi como armar um esquema de apoio a meus filhos (de 16,13 e 11 anos de idade), 

e acabamos por organizar uma espécie de rodízio entre militantes: minhas amigas Lucinha 

Mendes e Tereza Villas-Boas tomavam conta da casa e deles, sobretudo à noite, enquanto 

eu fazia as viagens.  
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Acho que erramos em começar do interior, deixando Belo Horizonte para o final da 

campanha. Cheguei a ter 15% das intenções de voto na capital, mas, quando voltei das 

longas viagens, a tese do voto útil já havia grassado. Cansei de dar autógrafos para 

professores, profissionais liberais, que pediam minha foto e meu autógrafo para seus filhos 

– a criançada era doida por mim – mas já iam logo avisando que eles, pais, votariam em 

Tancredo Neves para derrotar o candidato da ditadura, Eliseu Resende. Voto útil era isso aí: 

votar em quem pudesse de fato derrotar o candidato da ditadura. 

Nosso primeiro roteiro foi no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Nessa viagem, 

meu marido, Thales, nos acompanhou, a mim e ao seu Joaquim, mais o motorista. Esse foi 

outro erro: deveríamos ter separado o candidato ao Senado para podermos cobrir maior 

número de cidades. Esse primeiro roteiro foi o mais demorado: 13 dias. Ao final, seu 

Joaquim nos matou de rir, comentando que nunca ficara “tanto tempo fora da Miúda”; o 

velho era bem fogoso e ficou desesperado de saudades da mulher, que tinha o apelido de 

Miúda mas era gorda e alta. 

O primeiro comício foi em Monte Carmelo, aonde chegamos em plena crise da 

militância contra um dos candidatos a vereador, porque ele havia ganhado camisetas de um 

amigo e queria doá-las, mas nossa base não admitia isso, de maneira alguma. Achavam que 

agir assim era comprar votos. E nós não admitíamos a “compra de votos”. Como à época eu 

me transformara em unanimidade, respeitadíssima, a minha palavra resolvia qualquer 

questão, e, por isso, fizemos uma reunião às pressas. Nessa reunião, ficou decidido que o 

rapaz não doaria as camisetas e, sim, pediria uma contribuição para o partido. Assim 

apazigüei os ânimos. Na hora do comício, outro constrangimento: o tal candidato havia 

contratado um cantor para fazer um showmício, e o PT não admitia isso também. Solução: 

só subi ao palanque (um caminhão) depois que a cantoria acabou.  

A gente se hospedava em casa dos militantes. Não vou nunca mais me esquecer de 

Uberlândia. Lá o PT era dominado pela Libelu, e nos meteram num apartamento cheio de 

beliches, mas sem o menor asseio.  Lula e sua comitiva, que ali estavam para participar de 

uma atividade de campanha comigo, também teve que se ajeitar nesse apartamento. 

Enquanto íamos para os respectivos quartos, em nossa frente ia um chato do militante 

gravando nossas caras. Passei uma noite de cão por conta dos odores diversos que 

emanavam de tudo. Também lá, no dia seguinte, inventaram de fazer uma passeata ridícula, 
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com meia dúzia de gatos pingados, e ainda por cima, carregando cartazes de Lênin, Trotski 

e Marx. Eu tive de brecar. Em Santa Vitória, quase danço por causa do programa de 

governo. Puseram-me numa reunião de trabalhadores rurais bóias-frias, e fui logo falando 

de nossas propostas, que eram: exigir ônibus para eles serem  transportados, salário e 

jornada permanente, com todos os direitos trabalhistas. Fui percebendo um certo murmúrio 

na platéia, uma certa insatisfação, e aí decidi enrolar e não esticar muito a conversa. Foi 

minha sorte. Aquele pessoal era sem-terra recente e tudo quanto queria era... reforma 

agrária! Se eu tivesse prosseguido com aquela parte do programa, ia-me lascar. Foi um dos 

exemplos da diferença entre o que se estuda na universidade e a realidade local. Em 

Araguari, recebidos na casa da família da futura prefeita de Contagem, Marília Campos, 

uma experiência inesquecível: não havia ninguém em nosso comício. Ninguém mesmo. 

Fizemos uma consulta entre nós, e seu Joaquim se posicionou a favor de que falássemos, 

pois, como o som era muito bom (milagre de Deus), quem sabe alguém ouviria nossa 

mensagem de dentro de sua casa mesmo. Falamos. Antes de retornar a Belo Horizonte, 

fomos a Campina Verde, onde quem me hospedou era tão pobre que não havia sequer 

roupa de cama sobre o colchão de palha. Mas, àquela altura, eu estava tão cansada que 

dormi de qualquer jeito. Na campanha, Lula só apareceu em Minas Gerais duas vezes, em 

Uberlândia e em Ituiutaba. Na primeira dessas cidades, a presença dele foi muito boa para 

mim, pois me ajudou a afastar de vez um tormento que começava a incomodar-me. É que 

eu sempre gostei de me enfeitar com brincos, maquiagem e, se tivesse, camisa de boa 

qualidade. Comecei a receber críticas de militantes por causa dos meus brincos e minhas 

“sedas”. Quando  Lula soube disso, incluiu um puxão de orelhas na sua fala, dizendo que 

eu não era operária, que mesmo as operárias gostavam de pôr seu melhor vestido em dias 

importantes. Eu era uma professora e, portanto, não fazia sentido exigir que eu usasse 

aquilo com o qual não estava habituada. Anos mais tarde, nas campanhas presidenciais, 

sempre que eu o via enfiado num terno e gravata, lembrava-me do episódio e me 

perguntava se ele teria se acostumado com a mudança. Em Ituiutaba, o comício foi o maior 

sucesso e, daí pra frente, salvo exceções, nossos comícios começaram a atrair muita gente. 

Muito mais que os votos que receberíamos nas eleições. Penso que esse fato tinha a ver 

com o inusitado de uma mulher e um negro sendo lançados candidatos majoritários em um 

estado tão conservador como Minas. 
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Uma lembrança maravilhosa que guardo dessa viagem foi uma noite que passamos 

em Sacramento, hospedados no sítio do Carlos Alberto Cerchi, o professor Berto: até hoje 

ouço o barulho da cachoeira que a gente escutava do nosso quarto... 

Depois desse primeiro roteiro, minha cabeça já mistura viagens, e tudo vai ficando 

mais difícil de precisar, dado o cansaço total que começamos a sentir.  Mesmo assim, certas 

estórias permanecem vivas em minha memória. Lembro-me da viagem a Salinas e a 

Montes Claros. Em Salinas, as oligarquias locais anunciaram que não me deixariam falar. 

Não havia palanque nem caminhão, só uma mesa pequena que os petistas puseram no meio 

da rua para que eu nela subisse e fizesse meu discurso. Estávamos todos nervosos, com 

receio do que poderiam tentar fazer. Quando comecei a falar, de fato apareceu um 

cavaleiro, tentando tumultuar, mas nossa turma botou-o pra correr. Em Montes Claros, à 

noite, passei um dos muitos apertos que sempre enfrentava quando João Batista dos Mares 

Guia, candidato a deputado estadual, estava presente. Pela ordem, ele falava antes de mim; 

além disso, excelente orador, ele empolgava a platéia e, principalmente, empolgava a si 

próprio, e daí pra frente inventava números ou os exagerava para traçar o pior quadro 

possível sobre a situação do país. Isso me obrigava a ir mudando meu discurso, enquanto 

ele falava, para não desmenti-lo nos dados. Nessa época eu ainda acreditava que as pessoas, 

em comícios, prestavam atenção a dados, a números.  

Em Medina, na beira da Rio-Bahia, vivi momentos incríveis. Quando lá chegamos, 

o único lugar disponível para me receber era uma oficina mecânica, onde morava e 

trabalhava o candidato a prefeito pelo PT. A militância foi logo chegando para me ver, e aí 

me dei conta de que só havia dois cômodos na oficina – a própria oficina-quarto e um 

banheiro. Eu estava literalmente imunda, depois de uma viagem calorenta e cansativa, e 

precisava ardentemente de um banho. Pedi licença e fui pro banheiro.Logo que entrei, notei 

que não tinha telhado – o que achei até bonito, porque fui me esfregando, olhando para as 

estrelas. Mas o pior ainda estava por vir: o banheiro não possuía ralo e a água começou a 

subir. Como eu ia vestir, ali dentro, uma calça comprida? O que fazer? O jeito foi gritar e 

pedir que o povo saísse da oficina para que eu pudesse sair, enrolada na toalha. Não haviam 

preparado lugar para a gente dormir. Éramos Thales, seu Joaquim, eu e o motorista. 

Resolvi, na cara de pau, bater em casa de um farmacêutico que me disseram ser 

simpatizante do PT e pedir a ele para dormir aquela noite em sua casa. Fui atendida 
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gentilmente. Contei o dinheiro que nos restava e vi que só tínhamos o suficiente para pagar 

uma pensão para seu Joaquim e para o motorista. Assim que o comício terminou, fomos 

para um bar, tomar umas cervejas, e lá deixei o pessoal, porque estava exausta e precisava 

dormir logo. No dia seguinte, descubro que o motorista e seu Joaquim tinham dormido 

dentro do carro, porque o dinheiro da pensão, a militância bebeu todo na farra da noite 

anterior.  

Ali perto, em Jequitinhonha, tive que atravessar o rio do mesmo nome, para fazer 

um comício na localidade de São Pedro, em um barco que ameaçava virar ao menor 

movimento. Meu medo era tanto, pensando no retorno, que devo ter feito o discurso mais 

desconexo de minha vida. Também por aquela região, mais precisamente em Comercinho, 

vi populares morrendo de rir de um candidato a deputado estadual, Humberto Rezende, 

que, nos anos 80, já andava de cabelo com rabo de cavalo. Apolo Lisboa, candidato a 

deputado federal, desabafou: “Esse cabelo do Humberto vai afastar ainda mais os nossos 

poucos votos”!  

Em Diamantina, outra confusão. Fizeram lá um comício na parte mais pobre da 

cidade, no Pão de Santo Antônio, e nele deveriam falar, além dos majoritários, o candidato 

a deputado estadual da cidade, Américo Antunes, e o candidato a federal que dobrava com 

ele, Virgílio Guimarães. Em seu discurso, Virgílio resolveu comparar Tancredo e Eliseu ao 

diabo, o que chocou o sentimento religioso dos diamantinenses, mesmo os que nos 

apoiavam. Foi um horror. Virgílio teve de sair quase corrido de lá.  

Em Poté e em Teófilo Otoni, novas ameaças de bomba ou de pedradas em mim. 

O improviso era nossa marca registrada. Tudo era feito sem qualquer preparação 

prévia. Não sei a quantidade de vezes que fiquei ao relento, numa praça, ou quando muito 

em casa de alguém, esperando buscarem o caminhão, arrumarem o som e por aí afora. 

Nossa minguada carreata, em Além Paraíba, enroscou-se em outra, muito maior, de um 

candidato a deputado federal que, mergulhado no banco traseiro de um carro sofisticado, 

vidros fechados e ar-condicionado ligado, acenava para os transeuntes. Se não fossem os 

adesivos e cartazes, poucos saberiam que ali estava Magalhães Pinto, em final de mandato 

de senador e em busca de votos para a Câmara dos Deputados. Essa seria a sua última 

eleição. Em Campo Belo, acabei morrendo de rir. Eu me assentei no banco da praça do 

comício, enquanto o pessoal preparava tudo. Daí a pouco um bêbado (bêbado adora 
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político) sentou-se a meu lado e ficou cambaleante, com a cara quase enfiada na minha, me 

espiando, me espiando, até que me perguntou: “Solteira, casada, desquitada ou... tico-tico 

no fubá?”. Gargalhei. E respondi: “Se você me der seu voto, pode escolher.” No comício, 

mais tarde, outro momento, desta vez difícil. Em frente ao palanque, postou-se uma moça 

maluca, dessas que andam pelas ruas das cidades zanzando e falando sem parar, às vezes 

coisas sem nexo. Reparei que ela gritava e atrapalhava os oradores. Decidi mandar buscá-la 

para o caminhão e discursei com o braço em volta dela, que ficou ali quietinha e muito 

feliz. Aliás, volto a frisar, os bêbados, os loucos e as crianças são uma constante junto aos 

candidatos e sempre prontos a atrapalhar um comício. Tive de ir aos poucos aprendendo a 

lidar com eles. 

Sofri muito para aprender a falar em comício. Eu era uma professora, sabia dar aulas 

e fazer conferências ou participar de debates. Nunca enfrentara o público anônimo. Sofri 

demais. Nos primeiros tempos, fazia esquemas, como se fosse dar uma aula, e suava frio 

esperando o momento de falar. Depois comecei a prestar atenção naqueles de cujo discurso 

eu gostava. Sobretudo  Lula e o João Batista. Notei que, num comício, você tem que 

raciocinar com as pessoas, mas tem também de fazê-las se emocionarem e fazê-las rir. Fui 

armazenando finais de discurso, frases soltas e até piadas. Uma delas era sobre as casas 

populares que estavam sendo construídas por toda parte. Casas mínimas, pequeniníssimas. 

Aí eu criticava o tamanho e comparava com a imponência de outros gastos do governo e 

finalizava: “Essas casinhas são tão, tão pequenas, que se o Delfim Netto entrar no banheiro, 

o sabonete pula fora”. Verdadeiro delírio. Ou então, diante do slogan martelado pelo 

Governo Figueiredo para as populações rurais “Plante que o João garante”, eu retrucava: 

“Se o João garante, ele que plante”, criticando os juros escorchantes e a falta de crédito para 

a agricultura. Uma vez, em Juiz de Fora, quase me dei mal. Eu fazia uma piada com o 

antigo slogan “Vote no MDB, você sabe por quê”, criticando o candidato Tancredo Neves, 

e colocando a frase na negativa: “Não vote no MDB, você sabe por quê”. Só que eu sempre 

me esquecia do refrão. Aí escrevi num pedaço de papel e combinei com meu marido que, 

quando eu começasse a falar do Tancredo, ele ficasse atento. Na hora que eu virasse em sua 

direção, ele deveria soprar o refrão. Só que ele, encantado com meu discurso, esqueceu-se 

de ser “ponto” e, se não tenho a sorte de lembrar a frase, estaria até hoje esperando...  
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O final do discurso tem de empolgar. Usei muito estes versos: “Liberdade, 

liberdade, abra as asas sobre nós”. Era ainda a ditadura, e o tipo de público que me ouvia 

sabia entender o recado. 

No fim da campanha, eu já falava em qualquer lugar sem precisar pensar de 

antemão. As palavras brotavam espontaneamente. Aprendi também algo que me ajudou 

durante toda a minha vida pública: aprendi a falar muito, mas também a expressar meu 

pensamento em apenas uma frase. Isso me ajudou sempre, sobretudo na televisão, que é o 

veículo mais difícil de lidar. Por falar em televisão, só houve um debate entre os candidatos 

– Tancredo Neves, que já se preparava para patrocinar uma transição negociada, Eliseu 

Resende, que era o candidato oficial dos militares, Teothonio dos Santos, antigo militante 

das lutas contra a ditadura e, na época, representando o PDT, e eu. O momento pior foi 

quando, questionado insistentemente por mim, o Tancredo me chamou de “professorinha” e 

disse que eu tinha uma “inteligência perigosa”. Gelei: o que retrucar?  Chamá-lo de 

“vovôzinho”, só ia me pôr mal com os mais velhos. Deixei pra lá, mas senti o golpe. Por 

isso, quis tanto ter tido a oportunidade de enfrentar seu neto, Aécio Neves, para dar o troco. 

O comentário sobre minha inteligência me deixou vaidosa, porque, esquerdista como eu 

era, orgulhei-me de ser tratada como Mussolini tratara Antonio Gramsci. Vê lá se isso tem 

alguma importância em uma eleição...  

Outro momento interessante foi quando a Rede Globo resolveu entrevistar cada 

candidato, em separado, fazendo o sorteio da data. Primeiro, lembro que resolvi me 

maquiar e pentear e, para isso, chamei em casa um antigo cabeleireiro que costumava me 

atender nos idos de 70. Foi um desastre: quase na hora de ir para o estúdio, tive de tomar 

banho correndo e lavar a cabeça, porque nem eu mesma me reconhecia com a cara que ele 

me pôs. Mas o mais interessante foi que consegui responder com tanta objetividade à 

última pergunta, que deixei o entrevistador sem reação, pois ainda havia tempo e ele não 

soube o que fazer. Lauro Diniz, que era o editor-chefe, chamou-nos, acabado o programa, 

para vermos o teipe. E o Lauro mostrou a cena, criticando o entrevistador: era mesmo 

engraçado, eu olhando pra ele, rindo, e ele meio que boquiaberto sem saber o que falar.  

A imprensa escrita conseguiu apresentar todo o preconceito contra uma mulher que 

se candidatava ao governo (por coincidência, era a primeira vez que isso acontecia e 

éramos duas: eu, em Minas, e a Sandra Cavalcanti, no Rio de Janeiro). Na primeira vez que 
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fizeram uma charge, puseram-me como uma Luluzinha de rolo de pastel nas mãos, como se 

fosse bater em alguém. Depois, quando a campanha esquentou, passaram a retratar a 

disputa como um jogo de futebol e me punham de calção e chuteiras... Às vésperas da 

eleição, entrevistaram meu marido, apenas para saber se ele assumiria o Servas (Serviço 

Voluntário de Assistência Social), que era sempre dirigido pela primeira-dama do Estado 

de Minas Gerais. A resposta dele foi óbvia e adequada aos tempos: “Se essa for a tarefa 

designada pelo PT, não terei dúvida em assumir o Servas”.  

Um grande problema da campanha era que em Minas, nessa época, não havia uma 

repetidora que pegasse todo o território do estado. Então, havia regiões em que era 

transmitida a propaganda dos candidatos do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Vivi por conta 

disso uma situação inusitada: estava em campanha na Zona da Mata (onde a campanha 

transmitida era a do Rio de Janeiro) e, numa exceção absoluta, hospedada num hotelzinho. 

Estava saindo para o comício, quando chegou uma senhora bem vestida e cheia de jóias, 

que foi logo dizendo ser minha fã incondicional e que fazia questão de me acompanhar até 

o palanque (caminhão). Demos os braços e eu, deliciosamente encantada em ter uma 

eleitora de mais idade e de meio social de posses, até que, a certa altura, ela me perguntou: 

“E como vai o Miro?”. Só então percebi que ela estava me confundindo com a candidata do 

Rio, Sandra Cavalcanti, mas enrolei para ela não descobrir a confusão. Aliás, o presidente 

do PT em Machado, o professor Guilherme, verdadeiro homenzarrão, de quase dois metros 

de altura, era uma pessoa curiosa. Fui convidada a conhecer seu escritório de advogado. 

Logo na entrada, dois retratos suntuosos: Lênin e... Carlos Lacerda! 

 Na terra de nosso poeta maior, Itabira, havia um muro pintado: “Governadora 

Çandra”. Noutra, mais precisamente em Frei Inocêncio, aconteceu outro imprevisto: na 

hora do discurso, seu Joaquim disse que “trabalhador que votasse no PDS era sem-

vergonha”. Do meio da pequena multidão, aparece um homem que grita: “Sou trabalhador 

e sou do PDS. Ou o senhor pede desculpas pelo que falou, ou não sai vivo daqui”. 

Gelamos. Impossível fazer o seu Joaquim pedir desculpas, mas também não podíamos 

deixá-lo correr qualquer perigo. Fizemos uma pequena reunião na parte de trás do 

caminhão, enquanto um candidato discursava, e combinamos que, quando eu começasse a 

falar – porque eu prendia a atenção das pessoas – o Nilmário e o João Batista (candidatos a 

deputado estadual) desceriam com seu Joaquim por detrás e sumiriam com ele para 
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Governador Valadares, onde mais tarde eu os encontraria. Felizmente, tudo deu certinho e 

enganamos o desafeto. 

Um dos dias mais gostosos da campanha foi quando a Beth Mendes, então no PT, e 

artista Global, foi me dar apoio. Fizemos uma manifestação na Praça Sete e, de cima de um 

caminhão, cheio de balões lilás, todas nós vestindo camiseta em defesa dos direitos da 

mulher, fiquei emocionada, muito emocionada, quando um operário me entregou sua 

própria marmita, ainda com os restos de seu almoço. Cantávamos “O Bêbado e a 

Equilibrista”, com a Elis Regina, que eu transformara numa espécie de hino de minha 

campanha. De Elis Regina, guardo a melhor das recordações. Um pouco antes da fundação 

do PT, fazíamos uma campanha para arrecadação de fundos para o jornal Em Tempo. Elis 

estava em Belo Horizonte com o seu show “O Trem Azul”. Meu amigo Tutti Maravilha, 

jornalista e agitador cultural, era compadre dela. Pedi-lhe que intercedesse para que ela 

pudesse, de alguma forma, contribuir com a campanha. Elis doou-nos 100 ingressos! Mas 

pediu que não comentássemos, pois já havia tido problemas demais com a ditadura militar. 

Pouco tempo depois, Tutti me pedia para ser fiador no aluguel de um apartamento. Aceitei. 

Ao assinar o contrato, ele aproveitou para ler a minha mão, dando uma de quiromante. 

Avisou-me que eu receberia uma herança inesperada. Respondi-lhe: “Só se for herança de 

mim mesma, pois não tenho nenhum parente rico”. Em 1985, Aureliano Chaves, ministro 

das Minas e Energia no Governo Sarney, declara-me anistiada, como empregada da  

Petrobras. Acabei recebendo uma indenização, com a qual pude arcar com as despesas de 

minha eleição para deputada estadual, em 1986. Uma herança inesperada; herança de mim 

mesma! 

Vá lá saber o que se passa na cabeça dos militantes que apóiam um candidato. Dei 

muitos foras. E passei muitos apertos. Certa vez, ao entrar no quarto reservado para mim e 

para meu marido, deparei-me com uma cena inusitada: sobre a cama de casal jazia uma 

linda camisola toda transparente. Era para eu usar? Ou era apenas para o caso de que eu não 

tivesse levado a minha? Paramos para uma verdadeira conferência. Ao fim e ao cabo, 

decidimos que eu deveria usá-la, pois pior seria fazer uma desfeita. Noutra ocasião, cansada 

de tomar café, com uma azia de fazer dó, recusei o oferecimento. Levei a maior bronca do 

dono da casa que, entre magoado e agressivo, me falou do tempo que sua mulher havia 

esperado para me receber lá e poder me oferecer um cafezinho feito por ela. Aprendi a 
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lição: logo que chegava já ia avisando que não tomava café mas que adorava um “dedinho” 

de pinga da roça. Para quê?! Daí pra frente ganhei milhares e milhares de garrafas e 

garrafões de pinga, para satisfação do motorista, grande apreciador da aguardente. Hoje me 

arrependo de não tê-las guardado a todas, pois certamente teria agora uma das maiores (e 

melhores) coleções destas Minas Gerais, famosa por sua cachaça. 

O nosso amadorismo era amplo, geral e irrestrito. Nossos programas de televisão 

eram um horror. Vigorava a Lei Falcão que só permitia a foto e a biografia do candidato. 

Conseguiram fazer uma montagem com minha foto que começava séria e ia sorrindo, 

sorrindo, até o slogan final: “A liberdade vai chegar”! Um dia, vi o programa com meus 

filhos e uma das filhas perguntou-me porque eu só andava com bandido: é que a maioria 

dos candidatos falava de sua luta contra a ditadura militar: um tinha sido preso, outro fora 

banido, outro torturado... Com a reação da minha filha, imaginei o que pensava o povo em 

geral...  

Quando fui debater com técnicos de vários órgãos de planejamento do estado, tive 

de ir dirigindo o meu próprio Fusca, porque não havia ninguém disponível para me levar. 

De outra feita, acabei virando piada disseminada, contada e recontada aos quatro ventos, 

mesmo depois das eleições. Os artistas convidaram cada um dos candidatos para exporem, 

separadamente, sua plataforma para a cultura, no Teatro Marília. Lá fui eu. Auditório cheio, 

holofotes pra todo o lado e tome pergunta. Eu bebia água sem parar, tamanho o calor e o 

desconforto de tantas luzes. Comecei a ficar com vontade de fazer xixi e olhava angustiada, 

mas disfarçadamente, para o relógio, porque o debate estava programado para acabar às 11  

horas da noite. Não é que às 11 horas, alguém propõe continuar e eu não tive outro jeito: 

disse que poderia ficar, mas teria de ir antes ao banheiro. Gargalhadas gerais. Pensei: “Uai, 

e o povo acha que candidato não faz essas coisas?” Levaram-me ao camarim. Depois da 

vitória do Tancredo, houve um movimento dos artistas que se concentravam na Feira de 

Artesanato da Praça da Liberdade, no fim-de-semana, reivindicando um pipi-móvel, e o 

pedido foi encaminhado ao governador. Diziam que ele teria respondido: “Eu?! Pôr um 

pipi-móvel na praça para aquela mulher do PT inaugurar?!...”. Aliás, o problema de as 

pessoas se esquecerem que os candidatos são pessoas como outras quaisquer não é 

problema só do público em geral. O pessoal que fazia minha agenda, sistematicamente, 

esquecia que eu tinha de dormir, ir ao banheiro, almoçar e por aí afora. Fiquei com um 
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problema na coluna de tanto dormir assentada dentro do carro, pois este era um só e 

enchiam-no de caronas, todos, é claro, candidatos nossos que não tinham como se 

locomover. Comecei a ficar num cansaço enorme. Uma vez, dormi 32 horas seguidas. 

Chamaram um médico e o diagnóstico foi óbvio: exaustão. Eu só acordava para vomitar. E 

foi vomitando, entre um e outro comício, que dei conta da última rodada em Belo 

Horizonte, às vésperas da eleição.  Eu ficava quase louca de vontade de ter uma cama, e às 

vezes até isso se tornava difícil.  

Voltando de Montes Claros, paramos para dormir em Corinto. Barraram o seu 

Joaquim no hotel, por ele ser negro. Foi uma confusão procurar (ou ameaçar) procurar a 

polícia e por aí afora. Quando foi resolvido o incidente racista, o dia já ia clareando. 

Nos comícios eu ouvia coisas do arco-da-velha. Numa cidade do interior, o candidato a 

prefeito começou seu discurso pedindo desculpas ao povo porque ele nunca havia usado... 

um telefone. Gargalhadas gerais. Seu Joaquim, fosse qual fosse o público, sempre soltava 

sua filosofia de vida de trabalhador: “Filho de trabalhador não quer saber quem pintou o 

urubu de preto ou quem envernizou a asa da barata. Filho de trabalhador quer é comer”. O 

velho tinha um trauma que é  bem o retrato dos excluídos deste país. Ele perdera um filho, 

bebê ainda, e, segundo ele, no atestado de óbito constou a palavra “fome”. Ele nunca se 

conformou de ter perdido um filho de fome, tendo sido, como sempre foi, alguém que dava 

duro. E o velho dedicava-se com afinco à causa da classe. Nunca tirou um dia de descanso 

na campanha. Quando não tínhamos agenda, lá ia ele vender os vidros de tempero que sua 

mulher preparava e com cuja venda ele sustentava a casa, desempregado crônico em que se 

transformara, desde que fora um dos líderes da greve de 1968 em Contagem. Tinha uma 

enorme cicatriz na barriga, fruto da violência policial, em outra greve, nos anos 50, quando 

um soldado enfiara nele a baioneta. Eu gostava dele demais e fui aprendendo a admirá-lo 

cada vez mais: socialista, orgulhoso como ele só, dedicado e... machista. Certa vez, em Juiz 

de Fora (como refrescou minha memória o Jorge Ferreira, do Feitiço Mineiro, restaurante 

famoso em Brasília), nós fomos, juntos, para um debate estudantil e, após, no restaurante 

Brazeiro, onde, entre uma fala e outra dos estudantes, seu Joaquim falou claro que não 

concordava em nada com o que eu acabara de dizer sobre os direitos da mulher. Não 

conseguia aceitar que a filha fosse mãe solteira, ainda mais porque ele era pastor batista. E 

ficou furibundo quando tentei discutir com ele os fundamentos do feminismo. Também eu 
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o provoquei, perguntando o que ele faria se a mulher comunicasse a ele que estava 

apaixonada por outro. Respondeu, aos berros, que ela teria de escolher, ou rua! Retruquei 

dizendo que ele estava parecendo um patrão, exigindo que o trabalhador optasse pelo 

FGTS. Ficou possesso. No dia seguinte, cedinho, chamou o Thales para uma conversa em 

particular. Daí em diante, comparecia a todas as reuniões feministas, passou a aceitar o neto 

e a debater comigo sobre a emancipação da mulher. Todo ano, no seu aniversário, ele me 

chamava para uns salgadinhos. Na primeira vez reclamei que lá só tinha guaraná e que eu 

gostava de uma cervejinha. Imaginem cerveja em casa de um pastor. Pois daí pra frente, no 

dia do aniversário dele, sempre havia pelo menos duas garrafas de cerveja e só eu podia 

bebê-las. Morreu de desastre de carro, no único dia em que foi passear, num feriado (21 de 

abril), às vésperas de tirar “umas férias” para fazer minha campanha para deputada estadual 

em 1986. Foi enterrado com o último presente que eu e o Thales lhe demos: o terno para 

sua futura posse como senador da República. Que saudades do velho Joaquim!... Poucos 

dias antes de ele morrer, tivemos uma briga por telefone. Tinha havido um encontro do PT 

na antiga Câmara Municipal e o PT não tinha como pagar o almoço. Cada um foi pro seu 

lado. Chamei-o para almoçar conosco, um pequeno grupo de militantes. Respondeu que já 

tinha almoçado. Duvidei. “Como o senhor já almoçou se chegou aqui de manhã?” 

Manteve-se firme. Adverti-o que era terrível ser mentiroso e orgulhoso. Ficou pra trás. Na 

manhã seguinte me ligou cedinho para confessar que passara fome e que mentira para mim. 

Não se fazem pessoas como seu Joaquim. Uma das cenas mais incríveis que presenciei 

durante a campanha de 1982 foi a da discussão dele com o Vicente Nica. Ele era batista e, o 

Vicente, pentecostal. Discutiram à beça no carro com base na Bíblia, um afirmando e o 

outro contestando, com citações de capítulos e versículos, se tinha sido verdade que o 

homem fora à lua. Eu aparteava: “Mas o senhor viu na TV, como isso não aconteceu?!” E 

ele teimava e teimava. Mas não duvidava de que a TV estivesse transmitindo as partidas do 

Brasil no campeonato mundial daquele ano, na Espanha...  

Por falar no Vicente Nica – antes que me esqueça – tenho de relatar um caso 

engraçadíssimo. Já grassava o “voto útil” (escolher o candidato mais forte contra o 

candidato dos militares), sobretudo nos meios universitários e intelectuais, e a companheira 

Marilena Chauí saiu pelo Brasil afora, fazendo palestras que combatiam essa tese. Aliás, 

depois fiquei sabendo que o Tancredo também trabalhara essa tese, evidentemente a favor, 
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e trouxera à Universidade Federal de Minas Gerais (minha universidade) nada mais nada 

menos que a professora Maria da Conceição Tavares – hoje, uma das minhas maiores 

amigas – para defender o voto no PMDB. Como o Nica estava recebendo muito apoio nas 

universidades, sugeri que ele fosse ouvir a Marilena Chauí para aprender os argumentos. 

Ele foi e, no dia seguinte, em almoço em minha casa, disse que não gostara da palestra da 

professora. “Por que, Nica?” – “Porque ela tem muita mentalidade, mas pouca realidade”. 

Morri de rir da crítica espontânea do trabalhador rural em relação a nossa maior filósofa. E 

confesso que até hoje, quando leio textos dela que também não entendo direito, costumo 

usar a mesma frase. 

Em Pouso Alegre, passamos a maior vergonha. Era a reta final de campanha e a 

revista Veja resolveu cobrir nosso comício. Ficamos escondidos numa esquina, esperando 

que chegasse um pouco mais de gente, para não passarmos vexame. Enquanto isso, dois 

candidatos discutiam a respeito da partilha de uma bisnaga de pão! Reunida uma dúzia de 

eleitores, o candidato a prefeito começou seu discurso pedindo desculpas ao povo porque 

ele nunca havia usado... “um telefone”, quando queria dizer “microfone”. Gargalhadas 

gerais. 

Mas, ainda no Sul de Minas, vi que o PT começava a impor respeito, mesmo nos 

segmentos mais conservadores. Em Paraisópolis, tive uma recepção diferente. Primeiro, 

fiquei hospedada em uma casa muito chique, para os padrões do PT da época, situada na 

praça principal da cidade. Lá fui recebida pelos meus anfitriões que, alegremente, me 

deram boas-vindas, dizendo que o PT salvara a vida dos filhos deles e de muitas famílias da 

cidade: “Em vez de ficarem fumando maconha, nossos filhos agora só ficam fazendo 

reuniões do partido”. Cidade engraçada. Dois bares: um numa esquina, outro na outra. Um 

abria num dia, outro no outro. Entre os dois, um clube, onde todas as noites a juventude ia 

dançar, depois da meia-noite. 

Bela cidade! Tudo em ordem, tudo limpo. Na hora do comício, mais uma de nossas 

gafes. Seu Joaquim inicia seu discurso: “Povo dessa cidade, cujo nome eu esqueci...” 

Ponto alto da campanha foi uma caminhada que tentamos fazer em direção ao 

Palácio da Liberdade e que fora proibido pelos militares. Resolvemos enfrentá-los sem 

afrontá-los: fizemos a caminhada na Av. Afonso Pena, todos, inclusive eu, com uma tarja 
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negra na boca. Até deu imprensa . O Jornal do Brasil fez uma foto enorme na capa de sua 

edição do dia seguinte. 

Lá pelas tantas, a direção nacional do PT resolve promover um encontro de 

candidatos majoritários em Brasília. Para dar um Ibope. Fui de ônibus, porque não havia 

grana para o avião e, além disso, àquela época só  amarrada eu entrava em avião. O 

encontro deu o resultado de chamar a atenção sobre nós de várias maneiras: em primeiro 

lugar, deu imprensa e, em segundo, puseram algo na nossa comida (comemos no 

restaurante do Senado) e todos tivemos uma baita diarréia. Imagine o que é viajar de 

ônibus, tendo diarréia. Primeiro foi a Gisele Nogueira, minha assessora de imprensa, logo 

na saída da rodoviária. A minha diarréia bateu forte na entrada de Belo Horizonte. Ô 

sofrimento! 

  Mais pro final da campanha, recebo em casa um telefonema de um parente próximo 

dando, segundo ele, um recado do Eliseu Resende, via um outro político. Dispunha-se o 

PDS a botar dinheiro na minha campanha, certamente porque deviam ter informações de 

que era pequena a distância entre ele e o Tancredo e, se eu subisse, ele teria chances. Para 

isso, o CEU foi bom: entreguei o caso a eles, que, é claro, não aceitaram. 

  E chegou o dia da eleição.  

Com dez quilos a menos, votei em mim mesma (estranha sensação) , no seu 

Joaquim, no Edson Nunes (nosso candidato gay), no Joaquim de Poté (trabalhador rural) e 

em dona Helena Grecco. Isto é: quis sinalizar minha defesa dos excluídos. E por falar neles, 

outra lembrança inesquecível foi a do diálogo entre o Edson Nunes e o Vicente Nica. Edson 

queria ir ao Vale do Jequitinhonha fazer campanha, e abordou o Nica, sentado nos 

calcanhares , para saber da receptividade. Falou sobre a questão da homossexualidade e por 

aí afora. Vicente ouviu e assuntou: “Mas esse negócio aí num é o que lá no Val se chama 

veado”? “Sim”. “Olha, eu não tenho nada contra não, mas lá no Val eles estão matando...”. 

Algumas lembranças até hoje me deixam intrigada: já falei do amor das crianças por mim. 

Seguiam-me verdadeiras hordas de meninos de rua e, nos eventos mais gerais, sempre 

chegavam pais puxando suas crianças pela mão e me pedindo autógrafo para elas. Também, 

eu  recebia cartas e bilhetes apaixonados de homens e... de mulheres! Em Juiz de Fora, no 

último comício, tivemos de fazer um verdadeiro aparato de segurança, porque uma lésbica 

me havia escrito dizendo que daria de todo jeito um beijo na minha boca. Do palanque, deu 
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para saber quem era ela – que de fato saiu correndo atrás de mim (eu toda cercada de 

militantes, fazendo papel de segurança), mas ela ainda conseguiu agarrar minha mão, já 

dentro do carro. 

Depois de votar, apesar de exausta, fui percorrer algumas seções eleitorais, dar uma 

força aos nossos companheiros que faziam boca-de-urna. No Colégio Estadual Central, 

uma mulher, muito enfeitada de jóias ou bijuterias, gritou de longe: “Preciso ver de perto 

quem é essa que já foi rica e agora virou rainha dos trabalhadores”. O João Batista dos 

Mares Guia, que me acompanhava, com outros candidatos, tratou de afastá-la, com receio 

de que ela me agredisse. 

Perto da Fafich, encontro o José Aparecido de Oliveira que eu conhecia bem da casa 

do doutor Celso Mello de Azevedo. E ele, de braços abertos: “Salve a governadora dos 

homens livres!”. Não tive dúvida: “Então, Zé, já sei que vou perder, porque neste país os 

homens não são livres...”. 

No dia seguinte ao das eleições, sofri como um cão: não ter mais agenda a cumprir 

me deixou literalmente baratinada. De repente o silêncio do telefone, de repente o dia 

comprido, comprido, de repente o nada. Meu consolo veio, por acaso, lendo um poema de 

René Charr, que foi colocado como epígrafe por Hannah Arendt em um de seus livros e no 

qual ele falava do sentimento  “diante da cadeira vazia da liberdade”, onde ninguém mais se 

assentava, ao fim da Resistência Francesa na II Guerra Mundial. Engraçado, nessa etapa, 

foi apenas a idéia do Leônidas, um de nossos candidatos, cujo slogan tinha sido “1332, não 

deixe para depois”. Abertas as urnas e constatada a derrota, o danado voltou a pichar os 

muros: “1332, deixaram para depois”. Há sempre quem tenha bom humor, em ocasiões 

como essa, embora anos mais tarde eu tenha conhecido uma faceta dele muito diferente. 

Terminadas as eleições, começamos a avaliar nosso desempenho. Muitos me 

retaliaram então. Muitos abandonaram o partido. Poucos reconheceram que tínhamos nos 

enganado pensando que as multidões queriam “Terra, Trabalho e Liberdade” ou que se 

reconheciam na palavra de ordem “Vote 3, o resto é burguês”. Confesso que não me abati. 

Eu nunca alimentara nenhuma ilusão e, ao contrário dos companheiros, vibrei por ter obtido 

o terceiro melhor resultado do PT no Brasil inteiro, inclusive mais que o deputado Lisaneas 

Maciel, que havia disputado as eleições pelo Rio de Janeiro. Afinal, quando comecei, eu só 

era conhecida no saguão da Fafich e nunca havia me candidatado nem a síndica de prédio. 
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Dei-me por satisfeita. Não fizera feio, não comprometera o jovem partido. É verdade que só 

elegemos um deputado federal (Luiz Dulci) e um estadual (João Batista dos Mares Guia), 

além de dois vereadores em Belo Horizonte – a ex-presidente do Movimento Feminino pela 

Anistia, dona Helena Grecco, e o professor René Trindade. Dona Helena sempre me 

emocionou. Poucas vezes vi pessoa tão corajosa, como ela, nas lindas e duras jornadas de 

protesto contra a ditadura militar. Certa vez me pediram para acompanhá-la à Polícia 

Federal, onde estavam presos militantes do Jornal dos Bairros, dentre eles o Luís 

Henrique. Fui com as pernas bambas. Morria de medo, até porque não tinha nenhuma 

experiência como advogada, muito menos em circunstâncias como aquela. Depois de uma 

conversa muito áspera, permitiram que nós visitássemos os presos, que nos garantiram não 

estarem sendo torturados. A pressão de sempre, é claro. Mas, segundo o delegado – e isso 

acabou ocorrendo –, findos os depoimentos, todos seriam soltos. Já nos preparávamos para 

sair, quando dona Helena abriu sua bolsa e tirou de lá um punhado de cópias da 

“Declaração dos Direitos do Homem” e estendeu ao delegado, para que ele as distribuísse 

aos policiais. Aí o tempo ameaçou ficar quente, pois ele a questionou duramente sobre o 

significado daquele gesto.  E ela respondendo à altura, e eu doida para me ver livre daquele 

lugar, situado no Edifício JK. Vi dona Helena enfrentando sem sair do lugar policiais a 

cavalo, com cães...Êta mulher corajosa!!! 

Nas avaliações, ficamos, no geral, divididos entre os que não acreditavam que 

existisse um espaço para um partido de trabalhadores e os que lamentavam a derrota, mas 

se dispunham a continuar batalhando. Essa a grande clivagem. No mais, avaliações tópicas 

sobre erros na mensagem eleitoral, falta de garra da candidata ao governo no momento “x” 

ou  “y” – enfim, pormenores que não levavam a uma avaliação realmente rigorosa. Penso, 

sem exagero, que saímos daquela sem entender bem o porquê da derrota. 

Quatro anos depois da campanha, um amigo meu, o jornalista Afonso Borges, 

lançou uma experiência: tratava-se de um debate com alguém “famoso” em um bar de Belo 

Horizonte, o Tom Feijões. Iniciava-se ali a trajetória de sucesso: inicialmente, “Um Papo 

no Tom”; depois, “Sempre um Papo”. O convidado de estréia foi o escritor Oswaldo França 

Junior e, logo em seguida, eu! 

  O Oswaldo costumava votar em mim. A cada eleição, lá ia eu procurá-lo. Ele ficava 

em dúvida quanto a votar no PT, e discutíamos a questão em torno de umas tulipas de 
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chopp. Ao final, eu sempre continuava em dúvida acerca do voto dele para os majoritários 

do PT. Mas era uma grande pessoa e, sua conversa, sempre atraente. 

Tancredo toma posse. Vou à Praça da Liberdade assistir a seu primeiro discurso das 

sacadas do Palácio. Thales, de longe, vê ao lado de dona Risoleta a figura de sua tia-avó, 

Esther, irmã de seu avô, Thales Assis das Chagas. Ficávamos pensando como ficaria seu 

avô, naquelas eleições, sabendo que eu concorreria contra Tancredo, seu amigo de toda a 

vida. O avô de Thales, de mesmo nome, nascera em Oliveira, mas iniciou seus estudos em 

São João Del Rey, onde conheceu Tancredo. Foram colegas por toda a vida, graduando-se 

em Direito, pela então Universidade de Minas Gerais (UMG), no ano de 1932. Eram 

compadres, e Thales sempre tratava de abastecer financeiramente as campanhas de 

Tancredo. Meu marido conta que, quando seu avô morreu, em 1969, uma pessoa, no 

velório, conseguia chorar mais que as próprias filhas do finado e a viúva: era Inês Maria, 

filha de Tancredo e mãe de Aécio Neves. O mais engraçado é que, durante muitos anos, 

Thales havia ajudado também no sustento do outro candidato, naquelas eleições de 1982: 

Eliseu Resende, filho de uma família de poucas posses, de sua cidade natal, Oliveira. 

Poucos dias depois da posse, recebemos um convite inusitado. Tancredo e dona 

Risoleta jantariam na casa de meus sogros e, por insistência do governador, gostariam de 

contar com a nossa presença. Com todo o meu purismo, recusei o convite, deixando os 

meus sogros consternados. Soube, mais tarde, que Tancredo, durante o jantar, ficara 

lamentando a minha ausência, e insistiu que eu o visitasse no Palácio das Mangabeiras. Lá 

só pus os pés, muito mais tarde, quando Hélio Garcia desempenhava o seu segundo 

mandato, para tratar da liquidação da Minas Caixa. 
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O GRANDE CISMA ou “JÁ FOI LANÇADA UMA ESTRELA...” 

 

O ano de 1983 haveria de marcar para sempre o PT. Tratava-se de renovar a direção 

em todos os níveis e o partido dividiu-se de alto a baixo entre duas grandes facções: o “PT 

de massas, amplo e democrático” e o “PT na Luta pelo Socialismo”. Herança certamente da 

clivagem que tinha aparecido na discussão do estatuto e que agora ameaçava nos separar 

mesmo. Antes de se configurar a existência dos dois blocos, houve um movimento reunido 

em torno da figura do Lula e que se chamava “Os 113” (referência ao número mínimo de 

fundadores para a constituição de um partido político pela lei da época). Recebi de Luís 

Eduardo Greenghald a cópia do documento com o pedido de adesão. Mas achei que aquilo 

não ia dar certo. Quando veio a sucessão interna,  fui procurada por Dulci e João Batista, 

que me convidaram a encabeçar a chapa. Vi-me inicialmente com uma enorme dificuldade 

de decidir, pois todas as minhas referências políticas e pessoais se agrupavam no “PT na 

Luta pelo Socialismo”, dentre eles Virgílio Guimarães, Aluísio Marques, Dirlene, a própria 

dona Helena, Ignácio Hernandez, etc. Estes também me procuraram para ser a futura 

presidente. Estava em uma posição privilegiada mas que exigia, por isso mesmo, muito 

empenho em realizar uma análise sobre a situação. O clima era de guerra total. Falava-se 

em expulsão dos militantes “de duas camisas”, isto é, os que militavam em grupos de 

esquerda no interior do partido. Falava-se que os parlamentares estavam tomando conta do 

partido e afastando-o dos movimentos sociais. E assim por diante. Conversei muito com 

Thales e com o Eduardo Nascimento,  obviamente conhecido pelo apelido de seu xará, o 

Pelé, que era militante histórico e estava profissionalizado, à época, para trabalhar na 
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Secretaria do PT. Acabamos lançando um documento (“Já foi lançada uma estrela...”, 

extraído de uma canção de Pablo Milanés com versão de Chico Buarque), sem a menor 

perspectiva de se transformar em uma corrente, no qual sustentávamos que a fragilidade do 

partido, àquela altura, não suportaria um embate de tamanha proporção. Espécie de terceira 

via, pois acreditávamos que o PT poderia ser de luta e ser de massas, não havendo 

contradição entre esses dois objetivos. Ângela, militante e namorada do Pelé, também 

assinou a proposta. Era tarde demais: ela caiu no vazio. Eu ainda acreditava que as coisas 

partidárias se resolviam na persuasão... Logo, logo, descobriria a verdade. E olhe que eu já 

havia lido, àquela altura, todas as polêmicas dentro da I, da II e da III Internacional. Não 

ligava uma coisa à outra. Entendia o fundo da questão, mas não conseguia perceber que a 

concepção diferente poderia se transformar em quase absoluta incompatibilidade de 

convivência. 

Na escolha dos delegados municipais, o pau comeu. Lembro-me que o número 

enorme de representantes de Caraí, uma pequena cidade de Minas Gerais (delegados do 

“PT de Massas”), foi o pomo da discórdia, até que  “O PT na Luta pelo Socialismo” aceitou 

esses delegados em troca do número de delegados de Sete Lagoas, sobre cuja indicação 

pairavam também suspeitas. Em uma última tentativa de reconciliação, a direção nacional 

enviou a Minas Gerais o Apolônio de Carvalho, que sempre se hospedava comigo. Planejei 

um lanche com representantes das duas facções e deixei o Pelé encarregado de convidar o 

João Batista, Dulci e outros. Eu própria convidei o lado oposto: Aluísio, Robinson Ayres, 

Virgílio e outros. À noite, quando os convidados passaram a chegar, o caldo entornou para 

cima de mim. O Pelé se esquecera do que eu lhe pedira e, como só apareceu a turma do “PT 

na Luta pelo Socialismo”, o Apolônio pensou que eu preparara uma armadilha para colocá-

lo em má situação (até porque era meu hóspede). A briga foi total e eu perdi para sempre a 

amizade e a confiança do Apolônio. 

No dia do encontro, fiquei sozinha com o Thales, na galeria, pois, pela primeira vez, 

não era delegada e assisti, horrorizada, o confronto, que chegou a ter vias de fato entre 

alguns militantes. Fiquei fora da direção partidária. 

Algum tempo depois, outra convulsão ligada à mesma disputa marcou aqueles 

tempos de crise. O jornal O Estado de S. Paulo publicou uma matéria, acusando o PT de 

Minas de vender recibos de Imposto de Renda como expediente para fazer finanças e a 
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denúncia envolvia dois militantes a quem eu era muito chegada. Na época, a legislação do 

Imposto de Renda permitia um abatimento se a pessoa física fizesse alguma doação a 

partido político. A tal “venda de recibo”, segundo a denúncia do jornal, consistia em que o 

PT daria um recibo com uma quantia muito maior que a recebida como uma contribuição 

para sua tesouraria. Abriram processo contra os tais militantes e marcaram uma reunião do 

Diretório para expulsá-los do PT. A reunião seria num domingo e a expectativa era muito 

ruim. Na quinta-feira, antes dessa data, recebo em casa telefonema  de um velho militante, 

pedindo que eu o recebesse, pois tinha algo muito grave para me falar. Marquei para o dia 

seguinte, pois ele precisava se deslocar da cidade onde morava até Belo Horizonte. Para 

meu total espanto, quando ele chega, me mostra um recibo de Imposto de Renda, 

aparentemente nas mesmas condições do que envolvia os dois militantes de base, só que 

este era assinado por alguém muito importante nas fileiras partidárias de Minas. Para que se 

possa compreender a relação entre esse episódio e a disputa das duas grandes facções, os 

militantes de base eram do “PT na Luta pelo Socialismo” e, a tal liderança, ligada ao “PT 

de massas, amplo e democrático”. Omito detalhes. Mas logo providenciei para que o fato 

chegasse ao conhecimento de quem precisava saber. Não houve expulsão nenhuma e o 

expediente, ao que eu saiba, se foi de fato usado, nunca mais aconteceu. 

Em 1984, concluo, finalmente, minha dissertação de mestrado sobre o Governo 

Geisel. Três professores da UFMG foram fundamentais para que eu conseguisse superar o 

que um deles chamava, referindo-se a meu texto, de “raciocínio em espiral”: Antonio Mitre, 

William (Bill) Mallory [checar o nome] e o hoje famoso Marcos Coimbra, diretor do 

Instituto de Pesquisas Vox Populi. Coimbra foi quem, inclusive, cunhou o título do 

trabalho: “As salvaguardas visíveis e invisíveis do Projeto de Distensão do Governo 

Geisel”. A banca, formada por Fábio Wanderley Reis, Antônio Octávio Cintra e José 

Alfredo de Oliveira Baracho, aprovou-a “com louvor”. 

Em 1985, pela primeira vez depois do golpe de 1964, deveriam ser escolhidos, 

diretamente, os prefeitos das capitais. O único deputado estadual do PT em Minas, João 

Batista dos Mares Guia, do “PT de Massas...”, pleiteou a indicação, logo contestada pela 

corrente oposta, a da “Luta pelo Socialismo”. Passei a ser procurada, pela chamada 

esquerda, para enfrentar João Batista na disputa interna. Sofri do marido e dos filhos um 

ultimato: que não contasse com eles, se entrasse na parada. Foi ainda tentado um último 



 61 

acordo: o João Batista seria o candidato, se abrisse o cargo de vice para mim. Ele não 

aceitou. Diziam que pretendia abrir espaço para alguém de outro partido. A chamada 

esquerda, então, optou por lançar Virgílio Guimarães. Juntei-me a este, não só pelas 

ligações políticas, mas porque eu também avaliava que o João Batista andava “meio 

direitoso”. A batalha parecia de antemão perdida, pois o João, diziam, possuía muito mais 

apoios, além de ter iniciado – no que foi seguido também pelo outro lado – um louco 

processo de filiações em massa. Faltando três dias para o Encontro, acompanhei o Virgílio 

em um debate com o João Batista na Fafich e, depois, fomos ambos almoçar lá em casa. 

Contas feitas na ponta do lápis, o João ganharia de balaiada. Passamos a noite de sábado 

para domingo, eu e alguns militantes, fabricando lenços de papel crepom vermelho para 

colocarmos nos apoiadores do Virgílio, pois João Batista já tinha prontos todos os materiais 

possíveis: botons, faixas, estandartes, camisetas... 

Dia D. A quadra do Ginástico regurgitava de gente. Vieram Lula e Francisco 

Weffort, pela direção nacional. Primeira refrega: os partidários do João pedem inversão de 

pauta, de modo a que a escolha do nome antecedesse as infindáveis discussões sobre 

Programa. Peço para encaminhar contra. Ganho a votação. Logo que eu acabei de falar, o 

Lula virou-se para mim na mesa dos trabalhos, e disse, “estas vocês já levaram”, acho que 

se referindo ao tipo de argumento que usei, valendo-me muito do que restava do meu 

prestígio para lembrar nossas bandeiras da fundação, entre as quais a de que o programa 

deveria sempre prevalecer sobre nomes, sob pena de o PT virar um partido como outro 

qualquer. 

Minha versão do que se passou daí pra frente  não coincide com a do Virgílio, mas 

estou escrevendo minhas memórias e não as dele. Minha lembrança dos acontecimentos foi 

a de que, como havia jogo do Brasil a partir das 16 horas, o pessoal do João Batista, pouco 

acostumado às chatíssimas e longas reuniões, caiu fora, de modo que, quando fomos a 

votos, o Virgílio acabou ganhando por 33 votos de diferença. Diziam também no dia que, 

nos bastidores, de lado a lado, houve roubo de crachá, impugnação de filiado, etc e tal. 

Proclamado o resultado, a loucura foi total em nossas fileiras. Do lado oposto, consternação 

e, até mesmo, pessoas que vão parar em  hospital. O pai de João Batista, ao que soube, teve 

um infarto na hora. Na barafunda antes da votação do candidato a prefeito, sou indicada 

para vice-prefeito, a ser confirmada em outro encontro. Dias mais tarde, sou avisada de que 
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parte da Democracia Socialista, a quem Virgílio ainda pertencia, queria me rifar como vice 

e apresentar o nome de dona Helena Grecco em meu lugar, porque esta seria mais 

confiável. dona Helena procede comigo de maneira exemplar: avisa-me disso e, ainda, me 

convida para uma discussão em sua casa, onde o emissário dessa parte da DS tentaria 

convencê-la a me substituir. Avisa-me, também, que só aceitaria a incumbência, se eu 

desistisse dela. Compareço a tal reunião e tenho um duro diálogo com o militante da DS. 

Recuso-me a renunciar, dizendo que tinham me usado, isto é, usado o prestígio que eu 

ainda tinha, ao lançarem meu nome, na confusão da disputa com o João Batista. Nesse 

episódio, comecei a vivenciar o que significa ficar dentro do partido sem pertencer a 

nenhuma corrente interna, e sem ser amiga de nenhum poderoso. 

O Encontro para a escolha do vice (ou sua confirmação, a depender de quem 

participou de tudo), foi o maior vexame para mim. Revezavam-se os oradores, poucos me 

defendendo, muitos pedindo minha cabeça. O nó é que dona Helena só aceitava se eu 

renunciasse, e eu estava decidida a não renunciar. Não fiz nenhuma intervenção. Fiquei 

calada, assistindo ao espetáculo, ao lado de uma amiga do PCB, que eu convidara para que 

ela conhecesse como era o PT... Ela se mostrou horrorizada! Diante do impasse, a direção 

da DS foi obrigada a determinar a seus militantes que apoiassem meu nome. Saí de lá como 

vice, mas inteiramente humilhada. Outras ocasiões viriam... 

A questão, porém, não encerrara o problema. João Batista contesta o resultado do 

Encontro junto ao Diretório Nacional. Vamos eu, Virgílio e Robinson Ayres defender o 

resultado. Sem maiores detalhes sobre a reunião, pois a votação fora decidida por um único 

voto, e com muitas daquelas situações que cansei de presenciar, em que certas pessoas vão 

ao banheiro, ou não comparecem, para não se exporem. Talvez eu devesse ter sido assim. 

Nova tentativa de mudar o resultado: reunião em Belo Horizonte, na casa do 

saudoso advogado José Roberto Rezende, com a presença de Lula e Weffort. Nesse dia, 

ouço, da boca de João Batista, que ele não tinha sido candidato ao governo, em 1982, 

“porque não aceitava ser boi de piranha”, como eu tinha sido. Confesso que fiquei 

atordoada. Ali se confirmava, por ele mesmo, primeiro o que haviam dito dele no episódio 

de sua renúncia e no qual eu defendera o direito que qualquer um tinha de escolher sua 

própria vida; em segundo lugar, porque eu nunca pensara, nem por um momento, que 

alguém me apoiara para fazer tal papel. Aí também foi a primeira vez que decidi entrar no 
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jogo: chamei  Lula à parte e perguntei-lhe o que deveria fazer com o dinheiro para outdoor 

que eu já havia conseguido para o Virgílio. Não tinha dinheiro nenhum, exceto 10 mil 

cruzeiros, que era a minha parte, como vice, na campanha eleitoral. Recebi dele a 

aquiescência para botar o bloco na rua. Na saída da reunião, madrugada alta, um grupo de 

militantes do “PT de Massas” tenta agredir, fisicamente, o Virgílio. 

Dias melhores talvez viessem. 

Campanha dificílima. Minha primeira tarefa foi ir à televisão, desmentir um 

dirigente partidário que questionava a lisura da escolha. Foi também nesse período que ouvi 

uma expressão que só em 2004 entenderia o significado: alguém nessa ocasião me disse 

que era contra o Virgílio, porque este não tinha pathos nem physique de rôle. Nada entendi. 

Será que já sei?  

Um inferno a campanha. Tudo parecia dar errado: usamos a música do Chico 

Buarque “Vai Passar” no programa de televisão, sem consulta a ele. Resultado: ele ficou 

sabendo e tivemos de tirar a música do ar. No dia de gravar o primeiro programa, não 

tínhamos ninguém para ser nosso âncora. Aí, agora por sorte, chega a Belo Horizonte 

minha cunhada, a jornalista Regina Martinez, que, ao tempo, era apresentadora de TV e, 

para nossa felicidade, aceita gravar conosco. Como o rosto dela era conhecido, muita gente 

chegou a achar que tínhamos algum dinheiro. Dentro do estúdio, duas posições opostas se 

digladiavam para decidir como o Virgílio ia aparecer. O Tomaz Matta Machado mandava o 

Virgílio baixar o pau e o Julinho, encarregado da propaganda, dizia “piano, piano”, fazendo 

sinal com as mãos. O candidato, por isso, ora parecia um louco gritando slogans, ora 

parecia tranqüilo como ele nunca fora. Para meu gosto, tudo muito artificial. Ademais, 

Virgílio era péssimo de televisão, não transmitia confiança, não olhava nos olhos do 

telespectador. O PT não conseguia sair de 1% nas pesquisas e, a cada novo resultado, lá 

vinha o Virgílio com mais uma mirabolante proposta, tentando provar que poderia, pelo 

menos, fazer bonito. Dentre as atividades de campanha, uma da qual me lembro 

divertidamente foi a homenagem prestada a mim e ao Virgílio por gays e lésbicas que 

freqüentavam uma boate na Av. Bernardo Monteiro. Primeiro, ficamos na dúvida se Thales 

deveria ir ou não: qual seria a reação do público, se eu chegasse ostentando minha 

heterossexualidade? Aliás, durante toda essa campanha, o Virgílio vivia indagando-se ou 

me indagando sobre o que era correto fazer (para ganhar voto) e o que não era. Chegou a 
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redigir um pequeno manual sobre isso: “Isto pega bem ou pega mal?”. E esse manual 

continha pérolas, como a de o assessor-acompanhante ter de estar atento para pular na 

frente da pessoa que vinha cumprimentar o candidato, para perguntar: “Como é mesmo o 

seu nome?” Para evitar que o candidato desse um fora. O motorista tinha de conhecer o 

roteiro para onde ia tim-tim por tim-tim, pois “pegava mal” um candidato a prefeito que 

ficasse perguntando onde ficava tal rua ou tal bairro... Decidimos, em relação ao convite 

dos gays e lésbicas, que o Thales não ia. E lá fomos nós dois. Nessa época, o Virgílio era 

muito bonito, e quando chegamos à boate, de cara, uma lésbica (devia ser bissexual) 

encantou-se com ele e começou uma rusga ostensiva entre ela e sua companheira. A certa 

altura, a moça conseguiu aproximar-se de Virgílio e avisou que lhe daria um beijo na boca. 

Gelamos. E o que poderia acontecer depois? Lá pelas tantas, pararam a dança e nos 

entregaram um troféu de “amigos dos gays e lésbicas” e tocaram “Estava escrito nas 

estrelas”, com Tetê Espíndola, grande sucesso da época. Decidimos dançar, mas ficamos 

com medo de que a tal moça aproveitasse o momento para cumprir o prometido, já que 

estaríamos apenas nós dois na pista. Aí, resolvemos que nosso motorista, o André, ficaria 

como segurança, girando em torno de nós dois, enquanto dançávamos. De se ver a cena... 

No mais, panfletagens  e panfletagens, “brigadas vermelhas” (grupos de militantes 

carregando bandeiras do partido que nos acompanhavam na visita ao comércio), e tome 

debates em tudo quanto era colégio, faculdades. Porta de fábrica, saída de cursinhos para 

conversar com os eleitores. Uma peleja. 

  Tivemos 9,6% dos votos da cidade, mas ali começava uma bela disputa por uma das 

regiões mais importantes para um partido de trabalhadores em Belo Horizonte: o PT 

começou a ser construído no Barreiro, em plena região industrial. Nessa eleição, engordei 

muito, de tanto comer pizza e tomar cerveja em frente à antiga sede da TV Minas, na 

Avenida Assis Chateaubriand, onde ficávamos até altas madrugadas, esperando todo 

mundo sair para piratear a ilha de edição e fazermos os programas eleitorais. E uma coisa a 

gente aprendeu nessa experiência: o pessoal do “PT de Massas” não dava mesmo apoio a 

um candidato da chamada esquerda do partido.  
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UM PARTIDO NA INSTITUCIONALIDADE ou  

“ESTAVA ESCRITO NAS ESTRELAS” 

 

Em 1982, como disse, conseguimos eleger, em Minas Gerais, apenas um deputado 

federal, um deputado estadual e dois vereadores na capital. O resultado nacional também 

não fora lá essas coisas, mas a gente continuava achando que tinha de lutar. 

Aí começou a campanha das Diretas Já. Comento sempre, com quem me pergunta, 

que, para se sair bem num primeiro mandato federal, contam três hipóteses: no caso do PT, 

antigamente, falar mal do partido. Dava logo “páginas amarelas” da Veja. Nos demais 

casos, ir para Brasília já sendo um figurão, como Delfim Netto, Conceição Tavares e 

outros, ou dar a sorte de lançar um tema que ninguém pensou antes. Este foi o caso de 

Dante de Oliveira. Dizem que ele chegou ao Congresso Nacional meio perdido e resolveu 

pesquisar um tema importante. Acabou inventando a Emenda Constitucional das Eleições 

Diretas para Presidente, e logo, logo, virou figura de projeção nacional.  

Mergulhamos todos de cabeça na campanha das Diretas Já. Sucediam-se os 

comícios, caminhadas, debates de toda espécie. No PT, nos dividimos em grupos para 

cobrirmos as diversas atividades. Minha decepção maior foi no comício de Belo Horizonte, 

no qual, embora tivesse sido convidada a subir no palanque, não fui feita oradora. Lembro-

me de Lula chegando e me perguntando, se eu não falaria. Depois, lamentou que em vários 

lugares havia sido assim: os primeiros candidatos ao governo haviam sido alijados em favor 

de outras lideranças. Também não foi a primeira vez: em todas as  eleições que disputei, 

sempre tive quase 60% de meus votos em Belo Horizonte, e nunca fui chamada a falar em 

qualquer comício. Ou não me davam vez, ou só me davam o tempo de uma frase, como era 
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dado a uma centena de candidatos. Por isso, invejava Sérgio Miranda, que, como 

representante do PC do B, não só falava sempre, como sempre tinha tempo privilegiado na 

TV. 

Dentre todos os comícios de que participei como oradora, o que mais me emocionou 

foi o de Juiz de Fora. Lá fiz toda a minha fala em torno da música do Milton Nascimento e 

de seu verso “esta é uma ira santa...”. 

Derrota da Emenda Dante de Oliveira, começa a disputa no terreno da ditadura, isto 

é, no Colégio Eleitoral. De um lado, Paulo Maluf, de outro, Tancredo Neves, a esta altura 

definitivamente guindado à condição de representante dos que desejavam o fim do 

autoritarismo. Na verdade, ele costurara, desde 1982, uma ampla frente que não era de todo 

insuportável para os militares, exceto, é claro, a chamada “linha dura”. Sua eleição cabia, 

perfeitamente, dentro da “abertura política” arquitetada por Geisel-Golbery, como “projeto 

de distensão” – isto é, uma transição pactuada, sem nenhuma ruptura. O PT decide 

denunciar o Colégio Eleitoral e se recusa a votar em Tancredo. Três dentre os nossos 

deputados federais (Ayrton Soares, Beth Mendes e José Eudes) insurgem-se contra essa 

posição e votam. Acabam sendo expulsos do PT. Da minha parte, ainda penso que a atitude 

do PT foi correta à época e contribuiu para ir construindo a imagem de um partido com 

feição própria e guiado por seu Programa e seu Manifesto. Recebemos críticas na época, de 

todo lado.  

Aí veio a data da posse, a doença de Tancredo e, de repente, José Sarney vira 

presidente do Brasil devido ao falecimento de Tancredo. Confesso que chorei na morte 

dele, por me dar conta da ironia da vida: alguém que quer tanto alguma coisa e, quando ela 

é conquistada, não tem tempo para usufruí-la. Minha decepção nada tinha a ver com 

qualquer esperança de um governo capaz de romper com os resquícios da ditadura militar. 

Afinal, eu lera com muito cuidado seu último discurso no Senado, antes de assumir o 

governo de Minas, acenando aos militares... E já tivera a própria experiência de um 

governo dele, o estadual em 1982, onde trabalhadores foram reprimidos (lembro-me da 

passeata dos metalúrgicos de João Monlevade, que não conseguiram ser recebidos por ele). 

A passeata que se organizou, após a derrota das Diretas, fora violentamente reprimida, pela 

Polícia Militar de Minas Gerais, na Praça da Rodoviária, em Belo Horizonte, deixando 

perplexos alguns dirigentes do próprio PMDB, como o professor Roberto Martins. 
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Cunhamos a expressão “Tancrazy, Never” e uns amigos mandaram fazer camisetas com 

esse lema, que a gente trajava orgulhosamente em certas manifestações. 

Quando Sarney convocou a Assembléia Nacional Constituinte, fiquei na maior 

fissura. Eu já havia estudado diversos processos constituintes, conhecia uma centena de 

constituições e sabia muito bem que o papel dela não é o de fazer uma revolução, mas, 

muito ao contrário, institucionalizar e frear o que surgia de novo ou de mudança em 

qualquer país. Conhecia, de cor, os recuos da velha Revolução Francesa de 1789, sobretudo 

o que ocorrera aos camponeses em 1792-3; lera e relera a experiência portuguesa desde a 

Revolução dos Cravos, já mergulhara nos diversos processos brasileiros, de 1823 em 

diante. Aí comecei a proferir palestras e a ser chamada a debates. Tive, inclusive, uma 

experiência que até hoje me comove: explicar o que é uma Constituinte para crianças do 

ensino fundamental. Expliquei a elas e, depois, pedi que escrevessem uma redação ou 

desenhassem algo. O resultado foi emocionante: elas haviam compreendido direitinho. Um 

menino desenhou uma gaiola amarela e pôs o Brasil dentro e apontou a Constituinte como 

uma porta para tirar o país dali. 

De outra feita, fui convidada a falar para operários. Decidi fazer uma simulação e os 

dividi em dois grupos, um dos quais fingindo serem patrões e, o outro, representando os 

operários. Pedi que tentassem formular o que uma Constituição deveria conter sobre 

direitos trabalhistas. Como não podia ser de outra forma, os “patrões” ganharam disparados 

dos “trabalhadores”: isto é, cortaram quase tudo que consta na Consolidação das Leis do 

Trabalho, enquanto os operários se dividiam em várias questões, como, por exemplo, se 

queriam continuar com o FGTS ou se prefeririam ter estabilidade garantida. Aí eu pude 

também mostrar por que aqueles sabem muito bem o que querem, e os trabalhadores se 

deixam enredar em problemas. 

Uma coleção muito difundida de livros didáticos acabou lançando “O Que é uma 

Constituinte?”, que eu comprei, li e não gostei. Aí, estimulada por meu amigo Aluísio 

Marques, escrevi um opúsculo que foi editado pela Segrac e que ainda hoje é mencionado 

por pessoas que dizem ter sido com ele que entenderam o processo. Maurício Tragtenberg, 

historiador famoso à época, também gostou do livro e pediu para me encontrar em São 

Paulo, tendo comentado o livrinho em uma coluna que mantinha no jornal Notícias 
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Populares. No fundo, no fundo, eu me preparava para ser candidata a deputada Constituinte 

pelo PT de Minas Gerais. 

Só não contava que, àquela época, também o Virgílio Guimarães havia feito aquela 

opção e, pior para mim, ele dispunha da DS e de outras tendências  para o apoiarem. Fiquei 

com um pequeno grupo, inclusive de militantes que haviam pertencido à DS, mas entrei em 

perfeito parafuso. Sabia que se candidatássemos ambos, ambos perderíamos. Portanto, 

alguém teria de ceder. 

Ele tinha mais apoios e mais recursos. Eu, tenho certeza, estava mais bem 

preparada, pois eu pensava que isso contava no Congresso Nacional. Mas senti que não 

ganharia a parada e optei por sair candidata à Assembléia do Estado de Minas Gerais. 

Não creio que minha opção estivesse errada, só que, desde 1985, eu já me fizera 

refém do Virgílio e dos que estavam em volta dele, sem o saber. Daí pra frente, nada que eu 

fizesse dependeria exclusivamente de mim, embora eu já não tivesse ou tivesse apenas 

tênues laços com as correntes internas do PT, incluindo a curta experiência na Vertente 

Socialista. Data daí ou de pouco antes, talvez, o fato de que, embora não sendo 

organicamente vinculada a nada e a ninguém, eu sempre tenha sido considerada uma pessoa 

radical, uma pessoa ligada à esquerda organizada do PT. Pessoa “incontrolável” para a 

esquerda, “não confiável” para os mais moderados. Mas, então, eu ainda não sabia nada 

disso. 

Para o governo do estado, lançamos um ex-presidente da União dos Trabalhadores 

do Ensino, o Fernando Cabral, e nosso mote era “Venha descobrir o Cabral”. Tentávamos 

ser mais alegres, e nossas condições de campanha já eram melhorzinhas. Lembro-me que 

ele hospedava-se em hotéis, mas, mesmo assim, eu procurava me solidarizar com ele, ao 

lembrar-me do que havia passado em 1982. 

Na campanha, gestos de solidariedade que nós não veríamos mais. Um dos 

candidatos a estadual, cujo pai tinha uma bela sala localizada no térreo e perto da Praça 

Raul Soares, de fácil acesso, dividiu-a comigo. Imaginem! Dois concorrentes que 

ocupavam o mesmo comitê. O nome desse meu amigo era Marcus Pereira. De quem sinto 

muita saudade, porque, enquanto viveu, foi sempre muito carinhoso comigo e pronto a me 

ajudar em tudo quanto eu precisava. 
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Claro que me elegi. Com menos votos do que esperava, mas ainda assim a segunda 

mais votada do PT, apenas abaixo da surpresa das eleições, que foi a votação obtida por 

Chico Ferramenta, ex-operário, sindicalista de oposição em Ipatinga, cuja ficha de filiação 

fora por mim abonada em 8 de março de 1986. 

 

 

 

 

 

 

OS CINCO DEPUTADOS ESTADUAIS DO PT ou  

“É A VIDA, É BONITA E É BONITA” 

 

Fizemos história. Chegamos à Assembléia, como o Chico Ferramenta se referia, 

“como cachorros que caíram do caminhão de mudança”. Cinco mosqueteiros: Chico, eu, 

Nilmário, Agostinho Valente e Raul Messias. Uma revolução para quem lá estava.  

O José Bonifácio Andrada, Zé Bodego, declarou em entrevista a uma aluna da PUC 

que eu até importara de São Paulo uma trotskista, para ser minha chefe de gabinete (referia-

se a Samira Zaydan, antiga militante da DS, ex-presidente do DCE, à época da ditadura 

militar). Um dia, à queima-roupa, perguntou-me se eu era mesmo contrária à propriedade 

privada, o que me ensejou responder-lhe que não o era, em se tratando de escovas de dente 

e outros objetos pessoais. Exibi, pela primeira vez na história do Parlamento mineiro, o 

meu contracheque, e fui ameaçada de morte, cara a cara, por um outro velho parlamentar. 

Noutra ocasião, fui à tribuna, homenagear a Rede Globo, em nome do PT, e terminei meu 

discurso (na verdade, uma crítica à emissora, escrito pelo Sindicato dos Jornalistas) citando 

Rosa Luxemburgo: “Liberdade só é liberdade para quem pensa de maneira diferente”. A 

direção da emissora ficou fula da vida comigo. Resultado: só entrei na Rede Globo Minas 

muitos anos mais tarde, por ocasião das comemorações dos 20 anos das Diretas Já. Ao fim 

de algum tempo, juntei dinheiro e dei de presente ao meu companheiro de chapa em 1982, 

ao meu vice-governador, seu Milton, uma viagem a Cuba, que ele tanto queria conhecer. 

Ele foi morto de alegria e, quando voltou, voltou mais comunista que nunca.  
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Os casos engraçados se sucediam: Chico Ferramenta nos mata de rir, quando 

responde a uma pessoa que se apresenta como palhaço, e que lhe pede uma lona de circo: 

“Eu também sou um palhaço”. Na eleição de um dos conselheiros do Tribunal de Contas do 

Estado, contra cuja indicação havíamos feito uma pesada obstrução, Chico Ferramenta, sem 

nada nos dizer, rouba a chave da urna e a confusão fica formada. Alguém propõe que os 

seguranças revistem os deputados. Recuso-me a ser revistada. A madrugada já vai alta, 

quando Chico nos conta o que fizera e me propõe desligar a chave de luz. Claro que aceito. 

Só alego que seria pega, porque não teria como voltar da garagem depois de cumprir minha 

missão. Finalmente, acabamos aceitando a violação da urna para que os votos fossem 

apurados. Raiava o dia. 

Uma gafe que dei, logo de cara, foi não votar no candidato indicado para presidente 

da Comissão de Constituição e Justiça. Como havia sido da Arena, achei que não devia 

votar nele. Não sabia que era praxe escolher um deputado do partido a quem caberia 

presidir cada comissão. E todos me olharam espantados quando proferi meu voto (ou 

quando apuraram e deram com um voto contra, não me recordo mais). Acontece que esse 

deputado, Luiz Vicente Calicchio, mais tarde filiado ao PSDB, acabou sendo meu melhor 

amigo durante todo o mandato. Aliás, amigo de todos nós, inclusive das saídas nossas para 

jantar ou simplesmente nossas rodas de cerveja ou uísque no restaurante da Assembléia, 

depois do expediente. 

Certa vez, a deputada Maria Elvira encontra-se com Ferramenta e pergunta-lhe sua 

idade. Este responde e complementa: “E a senhora?”. A deputada, famosa por nunca revelar 

a idade, sai pisando torto. Agostinho Valente não se conforma e promete dar-lhe o troco. 

Tempos depois, votávamos uma proposição do governador, quando a deputada, 

entusiasmada, diz da Tribuna lembrar-se dos antecedentes legais da proposta, porque era o 

ano tal e que ela, então com tantos anos, jogava vôlei no Minas Tênis Clube. Agostinho 

pula no microfone e rapidamente: “Parabéns, deputada, de tudo quanto a senhora disse, o 

único que prestou é que agora sabemos sua idade: 38 aninhos, heim?!!!” Gargalhadas 

gerais. 

Mas nem tudo eram flores. O governador, Newton Cardoso, parecia pronto a reviver 

as antigas práticas ditatoriais. Primeiramente, enfrentou o movimento dos professores com 

tamanha arbitrariedade, que conseguiu levar os grevistas ao paroxismo. Numa concentração 
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na Praça Sete e adjacências, achavam-se quase 50 mil pessoas. Nós, deputados, fomos 

separados em grupos, encarregados, cada um, de uma providência. Eu e dona Helena fomos 

ao secretário de Segurança, Sidney Safe Silveira, tentar evitar um confronto de graves 

proporções. Inútil. Daí que fiquei encarregada de levar feridos ao Pronto Socorro, cujos 

funcionários, também em greve, só atendiam em caso de emergência, tudo combinado com 

os dois comandos de greve. Até hoje tenho minha aliança de casamento entortada, de tanto 

levar empurrões, quando socorri uma mulher, que, muito nervosa depois de atendida, não 

queria ir para casa de jeito nenhum. Dei-lhe abrigo, e aí soube que o maior problema dela é 

que o marido não sabia que estava participando da greve, e a pobre coitada temia encontrá-

lo depois de ter sido filmada, toda machucada, pelas câmaras de televisão. 

Nós cinco participávamos de tudo. Claro que eu ficava mais em Belo Horizonte, 

mas em várias ocasiões todos comparecíamos a eventos de rua. Era o tempo da Metrobel, 

uma autarquia mais tarde substituída pela empresa estatal BHTrans, e nós assumíamos a 

luta popular por melhor e mais barato transporte coletivo. Cansei de participar de 

caminhadas no centro da cidade, carregando um caixão e acompanhando o André, meu 

motorista, que com seu vozeirão gritava: “E o que quer o povão?” E a gente respondia em 

coro: “Metrobel no caixão!” 

De outra feita, eu e dona Helena acompanhamos lideranças (cerca de 50) que 

pretendiam ser recebidas por Ruy Lage, presidente da Copasa, empresa estatal  que cuidava 

de água. Combinamos, e pedimos a audiência para nós duas. Quando o presidente nos 

recebeu, foi logo fazendo mesuras e dizendo do prazer de receber e discutir os problemas 

do povo. Quando ele acabou de dizer isso, levantei-me de um pulo e falei que, se era assim, 

eu ia buscar o povo. Ele ficou boquiaberto e eu corri lá fora, onde estavam as lideranças, e 

as pus para dentro da sala do presidente. Foram recebidas. 

Toda vez que a gente conseguia fazer algo pelos movimentos populares (nem que 

fosse conseguir na marra a audiência que queriam), ficávamos deveras satisfeitos com as 

portas que agora se abriam para nós, porque éramos detentores de mandatos!  

Lembro-me também de um momento extremamente difícil para mim. Houve um 

desabamento na Mina de Morro Velho e os mineiros recusavam-se a entrar na Mina 

Grande, com medo de que o fenômeno se alastrasse, a partir da Mina Velha. Requeri a 

formação de uma Comissão de Sindicância, mas o pior foi enfrentar a descida naquele 
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buraco. Pensei que ia morrer sufocada. O interior de uma mina antiga, como aquela, parece 

filme de horror, lugares onde se tem que andar abaixado, inclusive porque, à época, a fiação 

era descoberta e se podiam levar choques de sei lá quantos mil volts; um calor sufocante à 

medida que você vai descendo, chegando a 50 graus positivos no ponto mais extremo em 

que trabalhavam; e uma ventania louca, fria, fria, nos pontos de refrigeração. Tudo muito 

lúgubre. Examinei a marmita de alguns dos mineiros e fiquei horrorizada: passavam fome, 

na verdade. E na verdade, lá no fundo da mina, os mineiros ficam de cuecas e não com os 

macacões arrumadinhos que a gente vê nas propagandas. Acabei indo lá cerca de cinco 

vezes, cheguei a 2.600 metros de profundidade; portanto, abaixo do nível do mar. Mas nada 

se compara ao dia em que fui com um assessor, o Lourival Andrade. Ele era gordo e com 

uma cabeleira que lhe chegava à cintura. Parecia sósia do Obelix, o leal companheiro de 

Asterix, o gaulês. Eu usava o cabelo curtíssimo, o que me fazia parecer um homem com o 

capacete. Atrasamos na saída e os engenheiros que me acompanhavam começaram a gritar 

para os mineiros que corriam a pegar as “gaiolas”: “Cuidado, tem aqui uma deputada”. 

Entramos no elevador e todos se afastaram para o Lourival ficar à vontade. Eu, espremida 

entre tantos homens. Até que um deles viu o bigode do meu assessor e gritou: “Nunca vi 

mulher de bigode”. Aí deram conta de que a deputada era eu. 

Na Constituinte mineira, acabei sendo indicada para a Comissão de Sistematização 

e, também, relatora do capítulo sobre Ciência e Tecnologia. Quanto a esta, tratei logo de me 

informar sobre o que a Assembléia Nacional Constituinte deliberara (principalmente a 

emenda acolhida sobre o assunto, de autoria do meu futuro amigo Florestan Fernandes) e, 

também, sobre a situação desse tema em outros estados. Acabei conhecendo o que vigorava 

em São Paulo e que dava à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP) muito poder, pois havia verba orçamentária carimbada. Montei, então, um fórum 

de pesquisadores de órgãos estaduais e federais. A briga, de início, colocou de um lado os 

estaduais contra os federais, até que conseguimos montar uma fórmula do agrado geral, 

pois previa que, dos recursos da ordem de 3% do orçamento do Estado, 2/3 ficariam com o 

sistema estadual e o restante para quem trabalhasse em órgãos federais. Na hora de 

subscrever a proposta, fui franca e disse aos principais dirigentes de órgãos de pesquisa 

que, se eu mesma a assinasse, seríamos, na certa, derrotados. Propus que fossem atrás de 

outros deputados, de preferência da base governista, e que buscassem também o apoio da 
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Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), pois isso mexeria (bem) com o 

ego de quem fosse escolhido. Não deu outra: quando o governador Newton Cardoso tomou 

conhecimento da proposta e determinou que seu líder entrasse com uma emenda supressiva, 

Inês era morta. Sua própria base bancou o capítulo. De modo que, me orgulha muito termos 

saído vitoriosos, embora nenhum governador, desde a promulgação da Constituição 

Estadual, tenha cumprido a norma, que acabou sendo drasticamente mudada. O interessante 

é que se alguém for pesquisar os Anais da Constituinte, só vai encontrar o registro de que 

fui a relatora e nada mais em meu nome. Como eu dizia à época: não me importa quem seja 

o pai, ou a mãe, da criança, o que quero é que ela nasça... Uma das pessoas que mais ajudou 

em toda essa articulação foi o professor Paulo Paiva, da Faculdade de Ciências Econômicas 

da UFMG, que, anos mais tarde, já ministro de Fernando Henrique Cardoso, me diria do 

arrependimento que tivera por ter ajudado a fazer essa vinculação orçamentária. 

Participar da Constituinte levou-me a fazer algo que doeu muito. Havia um 

militante, muito amigo meu, que já mencionei, o César Lima, que tinha participado de todas 

as minhas campanhas e era agora meu assessor. Mas, para a nova tarefa,  eu precisava de 

alguém com conhecimentos jurídicos. Despedi o César e contratei o jurista José Edgard 

Amorim Pereira, que fez um excelente trabalho. Articulava muito com outro jovem 

advogado, Antônio Augusto Anastásia, assessor do relator geral, o deputado Bonifácio 

Mourão (PMDB), e hoje vice-governador de Minas Gerais. José Edgard, por sua vez, é hoje 

desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 

 Anos mais tarde, quando eu mesma fui exonerada de um cargo em confiança por 

amigos de cargos do partido, pude avaliar o sentimento de mágoa que César deve ter tido 

comigo. Mas ele conseguiu ter uma grandeza que poucos conseguem: quando, tempos 

depois, veio a vitória de Lula à Presidência da República, recebi dele o primeiro telefonema 

de comemoração, relembrando o sacrifício que eu fizera em 1982... 

Recordo-me de dois outros momentos especiais: alguns parlamentares, de diversos 

partidos, havíamos nos reunido para decidir nosso voto sobre a questão de emancipação de 

distritos. Quando íamos para a sala da comissão votar a matéria, alguém gritou do meio de 

uma pequena multidão para o deputado Manoel Resende, o Nelinho, ex-jogador de futebol 

do Cruzeiro, do Grêmio, do Atlético Mineiro e da Seleção Brasileira: “Olha lá, Nelinho, 

estamos de olho no seu voto”. Nelinho parou, logo na minha frente, e perguntou: “Quantos 
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vocês são?”. “Somos duas mil pessoas”. “Pois eu estou acostumado a ser vaiado por, pelo 

menos, 130 mil, no Maracanã. Meu voto é NÃO”, respondeu ele. Foi, para mim, uma das 

maiores lições de política que tive em minha vida, e dela fiz bom uso muitos anos mais 

tarde, como veremos. 

Estava na tribuna, defendendo minha emenda sobre a livre manifestação das 

galerias. Entre minhas anotações, trechos de um discurso pronunciado, em 1823, por 

Antônio Carlos Andrada, o Moço, diante da ameaça de fechamento, pelo Imperador, da 

Assembléia Constituinte, Antônio Carlos conclama a galeria, não apenas a se manifestar, 

mas a descer e ocupar o plenário, para, detrás das cadeiras dos constituintes, defenderem o 

direito de o povo garantir seus legítimos representantes. Aparteia-me o deputado José 

Bonifácio de Andrada, o Zé Bodego, do PDS, evidentemente, contrário à minha emenda. 

Saco o discurso e argumento em relação às tradições liberais de seu antepassado. O 

deputado sente o golpe. Vota comigo, resmungando: “Ele era muito exaltado, muito 

radical”. 

A galeria, que eu julgava devesse ser livre para se manifestar, me apupou várias 

vezes, porque eu era contrária a uma série de emendas, que eu julgava equivocadas, embora 

apresentadas por um dos setores sociais que mais votava em mim: os professores, 

associados ao Sind-UTE. Mas já havia aprendido a lição do Nelinho... Em outra ocasião, 

descobri que alguns deputados haviam inserido, de forma solerte, num singelo projeto de 

doação de imóvel do Estado ao Município de Caxambu, um tremendo “trem da alegria”, 

efetivando servidores que não haviam sido admitidos por concurso público. Denunciei a 

manobra publicamente e o projeto foi retirado. Esses servidores, mais de setecentos, creio, 

tomaram assento nas galerias, por várias sessões, e me vaiavam a cada vez que eu usava da 

palavra. 

Travei dura luta contra as propostas da Polícia Militar, consubstanciadas na tese da 

Defesa Social, que eu julgava ser apenas um substituto da antiga Lei de Segurança 

Nacional, adequada aos novos tempos.  Anos mais tarde, para meu espanto, vejo que a 

doutrina havia sido aceita e implantada na cidade de Belo Horizonte, com o apoio do PT. 

Explico minhas razões na época: na última reunião dos militares do Cone Sul, conforme 

havia publicado a Folha de S. Paulo, as Forças Armadas do continente mudaram sua 

avaliação da luta revolucionária e constataram que a “subversão” não viria mais de 
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pequenos grupos clandestinos de esquerda, mas passava a ser bandeira de grandes 

movimentos de massa, como mulheres, ambientalistas, trabalhadores rurais, negros e 

índios. Para contra-arrestar a ação desses movimentos, a melhor maneira seriam ações 

preventivas, de preferência, em consórcio ou parceria com as próprias associações 

populares. De tal modo que seria tático tornar cada policial militar, e as próprias Forças 

Armadas, em amigos, sempre presentes nas escolas, postos de saúde, sedes de clubes 

comunitários e por aí afora. Um manifesto, e uma proposta, mais detalhada, oriundos do 

Exército brasileiro davam força à minha análise. Hoje, Belo Horizonte tem até um 

Conselho Municipal de Defesa Social... criado em governos nossos. O mais irônico é que 

só conheci o ideólogo de tal doutrina (Marc Ancel), através de um livro que me foi 

presenteado pelo, então, comandante da Polícia Militar, coronel Jair  José Dias. 

Momento de grande tensão, vivi com a greve dos “encapuzados da Mannesmann”. 

Os operários e parte da direção do sindicato ocuparam a fábrica, e o movimento se 

radicalizou. Virei “pombo correio” (a única pessoa que tinha contato com o líder maior da 

greve) e negociei com o juiz Aroldo Plínio Gonçalves, do Tribunal Regional do Trabalho, 

encarregado de despachar a imissão de posse, que ele desse sete horas de prazo entre a 

decisão e a determinação de cumprimento pela Polícia Militar; negociei com o Comando da 

Polícia Militar mais sete horas até o cumprimento da ordem judicial; e comecei a tentar que 

o Sindicato dos Metalúrgicos de Belo Horizonte e Contagem persuadisse os grevistas. A 

certa altura, o próprio sindicato reconhece ter perdido o controle e os operários ameaçam 

explodir os alto-fornos. Resta uma última esperança: trazer a Contagem a própria ministra 

do Trabalho, Dorothéa Werneck. Por sorte, eu a conhecia, desde menina, e liguei para ela, 

explicando a gravidade da situação. Dorothéa obteve ainda novas informações do Delegado 

Regional do Trabalho, Paulo Lott. A ministra veio e negociou o fim da greve. Fiquei de 

pernas bambas por muito tempo. 

Pouco antes de ser deputada, costumava fazer caminhadas às cinco e meia da manhã 

na Praça da Liberdade, com meu marido. Cruzávamos sempre com um simpático vizinho 

de prédio, cujo nome eu não sabia. Surge uma greve dos funcionários da Previdência e lá 

vou eu, como costumava fazer, para a manifestação e a passeata, em frente ao INSS. 

Acompanho o coro: “O povo quis assim, abaixo o Amorim”. Thales vai me apanhar ao 

final da manifestação e me pergunta à queima-roupa: “Você sabe quem é esse Amorim?”. 
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“Não, não conheço”.  “Conhece sim, é com ele que você faz caminhada todas as manhãs na 

Praça da Liberdade!”. Sou mesmo uma distraída... Como fora em 1982: fomos visitar a 

redação do principal jornal de Juiz de Fora e, lá dentro, um efusivo senhor se aproxima, em 

altos brados, cumprimentando a “governadora de Minas Gerais”. Thales me pergunta, 

depois que ele se vai: “Sabe quem é ele?”. Respondo: “Claro que é um apoiador de minha 

candidatura”.  “Não”, diz Thales, “trata-se do deputado Bonifácio Andrada, do PDS. Jamais 

será seu eleitor”. Pelo menos tenho o consolo de não ter parecido nunca com o Paulo 

Maluf... 

Sempre tive enorme dificuldade de fazer a corte aos eleitores. “Comer pastel na casa 

da avó de alguém”, dizia eu, “nunca foi o meu forte”. Entrei para a vida pública pensando 

que ali teria de ter idéias e de realizar ações, mas não sabia que, além disso, tinha de ficar 

visitando os outros ou procurando agradar os que votavam em mim. De certa feita, pus pra 

fora do gabinete um senhor que me procurou para pedir dinheiro para a festa de 15 anos de 

sua filha. Disse-lhe, com todas as letras, que não queria ter mais seu voto se isso tivesse de 

significar o atendimento de suas necessidades pessoais. Acho que não fui talhada para a 

vida política, como ela é hoje vivenciada. Ou era, quando eu estava nela. É que, no meu 

tempo, não se podia deixar de ir a compromissos assumidos ou pedidos de agenda, mesmo 

que esses dissessem respeito a ir a um batizado, à festa de 80 anos de uma pessoa, ou coisa 

que o valha. Como detestava coquetéis com a imprensa ou com parlamentares! Detesto 

almoços políticos. Detesto comparecer a algum evento para aparecer. Detesto pular na 

frente de um microfone, ou de um flash (mas tive de fazê-lo, quando fui líder na Câmara 

dos Deputados, como vamos ver adiante). Odeio ter de fazer discurso em festa, sobretudo 

depois de terem servido as bebidas. Odeio showmício, ou coisa que o valha. Fico lacônica, 

se o acontecimento é daqueles nos quais  se percebe que os presentes estão doidos para ir 

embora. Cafés da manhã para tratar de temas públicos; feijoadas – sobretudo durante a 

Copa do Mundo – aonde as pessoas vão para se divertir e depois têm de agüentar o falatório 

de alguém pedindo voto. Nada disso me agradava. 

Eu adorava ver a verve do deputado Agostinho Valente, gozando os parlamentares 

de situação e referindo-se ao governador Newton Cardoso, como: “Governador, vá lá que 

seja...”. Ficava boquiaberta com a capacidade de trabalho do Nilmário Miranda e do Raul 

Messias, viajando sem parar, os dois, e os dois atendendo Deus e o mundo o dia todo. O 
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Chico Ferramenta me seduzia pela capacidade de estar em  ambientes a que não estava 

acostumado e portar-se sem cerimônia. Certa vez, ofereci-me para apresentá-lo às senhoras 

presentes, numa homenagem ao Henfil. Dei outro fora, de cara: “Esta é Cândida, irmã do 

Henfil”. “Não, eu sou Stela Libânio, mãe do Frei Betto”. Valha-me Deus!!! 

Com o Raul Messias, depois de muito nos estranhar, fizemos uma dupla do barulho: 

eu, fingindo que negociava e ele fingindo de turrão. Foi dessa forma que logramos muitos 

avanços (do nosso ponto de vista) no novo Regimento Interno da Assembléia Legislativa, 

depois da Constituinte Mineira. 

Quando Chico Ferramenta foi eleito prefeito de Ipatinga, em 1988, assumiu a 

suplente Maria José Haueisen, de Teófilo Otoni. Chegou tímida e insegura à Assembléia. 

Havia sido instalada a Comissão do Impeachment do Governador Newton Cardoso, a 

pedido da Coordenação Sindical do Funcionalismo, à época dirigida por Roberto de 

Carvalho. Escolhemos o Agostinho Valente para nosso representante na Comissão Especial 

de exame da matéria. Tudo negociado com a situação. Começa a votação dos integrantes da 

comissão, e vários deputados começam a confessar que haviam traído o acordo e tinham 

votado na  Maria José. Ela procura, nervosa, o líder da bancada, Nilmário Miranda. Este 

tenta acalmá-la, dizendo que o acordo havia sido feito em torno do nome do Agostinho. 

Abertas as urnas, Maria José é eleita. Pânico total, dela e nosso. Como fazer? Ela mal havia 

chegado, nem conhecia o Regimento, não sabia sequer os nomes dos deputados. E, na 

comissão, só macaco velho. Resolvemos contratar um bom criminalista e a escolha recaiu 

no Virgílio Mattos, hoje professor de Direito Penal da UFMG, conhecido da época do 

movimento estudantil como Virgílio “Bomba”, por ter sido detido na Assembléia 

Legislativa, ao tentar entregar ao deputado Dalton Canabrava os cartuchos de bombas de 

gás lacrimogêneo usadas pela PM, na repressão a um ato público em repúdio ao atentado 

terrorista havido na sede da OAB, no Rio de Janeiro, em agosto de 1980. Pelo apelido, dá 

pra saber, mais ou menos, o que era a peça. Maria José dá show na Comissão, com muito 

maior desenvoltura que, provavelmente, qualquer um de nós, que já havíamos perdido 

nossa inocência inicial. Ela desarmava qualquer oponente, com um misto de ingenuidade e 

com toda a lição de casa bem preparada. Ficamos muito felizes. A cada boa intervenção de 

Maria José, Virgílio a estimulava, dizendo: “Muito bem, Mary Jo, muito bem!” 
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Como disse, eu fora a primeira parlamentar a mostrar meu contracheque para a 

imprensa. Fui líder por apenas seis meses, nos últimos seis meses antes das eleições, para 

facilitar as campanhas dos outros candidatos. Todo mês, durante o mandato, além do 

contracheque, havia os pingados – nome que dávamos a certas quantias (sempre incertas) 

que eram depositadas diretamente em nossas contas, sabe-se lá a que título. Eu sempre 

publicava, além do contracheque, o que havia “pingado” em minha conta. Estava  na sala 

da liderança, mais ou menos em setembro de 1990, quando entra esbaforido o Raul Messias 

e me diz que, daquela vez, havia sido um pingão. A quantia, para que se possa ter uma 

idéia, se somado tudo quanto havia sido depositado nas contas dos cinco deputados petistas, 

dava para pagar toda a campanha dos candidatos majoritários do PT, ainda a descoberto. 

Abre-se uma crise – pega ou não pega?  Afinal, em Encontro Estadual, o partido decide 

devolver a grana. Bons tempos aqueles! 

Outro episódio de que me lembro é que os professores, na grande greve de 87, 

ocuparam por muito tempo a Assembléia Legislativa. Certa manhã, o presidente da Casa, 

deputado Neif Jabur, convoca uma reunião de líderes e, como o Chico não estava presente, 

lá fui eu representando a bancada. Começa a reunião. O Neif vira-se para mim, como se só 

eu estivesse na reunião, e reclama que os grevistas estavam cozinhando nos corredores da 

Assembléia e que, até, tinham um cardápio com a “sopa Jaburu”, em gozação a ele. E que, 

pasmem-se, estavam tendo relações sexuais nos corredores. Era preciso tirá-los de lá. 

Respondo: “Presidente, desculpe-me a franqueza e a expressão, mas onde o senhor acha 

que eles deveriam trepar, depois de tanto tempo de abstinência com essa ocupação?” O 

líder do PTB, José Maria Pinto, que era pastor e delegado de polícia, levanta-se horrorizado 

com o meu comentário e começa a dar pulinhos para trás, dizendo: “Senhora deputada, 

senhora deputada...”. 

Em 1988, portanto durante esse mandato estadual, houve eleição municipal e, outra 

vez, o candidato foi o Virgílio Guimarães. De novo, ele não conseguiu que a turma do “PT 

de Massas” entrasse para valer na campanha, embora seu vice fosse o Antônio Carlos 

Pereira, o Carlão. Logo no início da campanha, ele me pediu para organizar um jantar em 

Brasília com seus colegas constituintes e mais a turma toda do PT. Mandei fazer, em Belo 

Horizonte, uns doces, em forma de estrela vermelha, que fizeram o maior sucesso. O jantar 

foi fantástico, e nele comecei a conhecer os deputados federais, alguns dos quais seriam 
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mais tarde deputados comigo. A certa altura da noitada, eu conversava com um repórter da 

Folha de S. Paulo, muito meu amigo, quando adentra o apartamento o “porta-voz” do 

presidente Sarney. Nós dois pensamos que, talvez, estivéssemos vendo fantasma, pois já 

havíamos bebido muito vinho. Mas era mesmo Fernando César Mesquita. Fui dançar para 

apagar o fogo. 

A campanha ainda ocorreu naquela doideira de sempre: militantes saíam candidatos 

sem o menor esquema de sustentação política ou financeira (quando não ambas). Mas que 

era bonito, lá isso era. Uma noite fomos, eu e minha filha Paula, dar apoio a um candidato a 

vereador em Belo Horizonte, o Bilu. A mãe dele havia preparado uma festa junina e, 

quando lá chegamos, estavam os dois vestidos de caipira e esperando os convidados. Não 

tinha viva alma. Nem chegou ninguém. Paula ficou morta de pena dele e resolveu apoiar 

sua candidatura e ainda pedir votos para ele. Olhe bem: um candidato de bairro, sendo 

votado em plena Savassi. Mas isso era o PT dos velhos tempos... Lembro-me bem que, na 

última semana antes das eleições, ficamos eu e o Virgílio com o famoso “bronzeado de 

campanha”, de tanto sair em carro aberto – na verdade, um chocante bugre vermelho – 

emprestado por um amigo, no qual a gente rodava o dia todo, balançando bandeiras, 

debaixo do maior sol.   

Campanha bonita que terminou com uma surpresa: nosso candidato só foi vencido 

por 2,5% dos votos. Muitos petistas atribuíram a derrota a uma invencionice do Virgílio 

que resolveu, um belo dia, contra a opinião de todo mundo, fazer uma visita ao Newton 

Cardoso para entregar-lhe o tal dossiê contra sua gestão. Acho que o Virgílio esperava que 

a visita fosse ser fotografada por toda a imprensa e que ele sairia dali como herói, dada a 

fama de truculento do governador. Não sei se foi isso que o derrotou ou se foi porque de 

verdade, de verdade, o PT de Belo Horizonte nunca acreditou que Virgílio pudesse derrotar 

o candidato do PSDB, Pimenta da Veiga. Lembro-me que correu entre os jornalistas a 

versão de que Virgílio havia ido pedir a Newton recursos para a campanha; alguns até 

publicaram a versão, muito prejudicial ao candidato petista...  

Nessa campanha, continuei defendendo o que o Marcos Freire fizera em 1982: 

candidato não deve prometer o que não pode cumprir. Mas não colou. O PT havia de há 

muito assimilado a velha norma: “Não ganha eleição quem não vende ilusão”. Só eu não 

percebera. 
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Um dos últimos programas de televisão da campanha mostrava-me comparando o 

Virgílio com o Pimenta da Veiga, sobretudo a atuação de ambos na Constituinte. O 

programa foi ao ar duas vezes. Dias depois da eleição, encontrei-me em frente da Igreja de 

São José com o amigo e grande escritor Roberto Drummond (que me orgulhava muito por 

ser meu eleitor), e ele me confessou que no Comitê do Pimenta fora feita uma avaliação, 

segundo a qual, se o programa comigo fosse ao ar mais uma vez, eles perderiam a eleição. 

Falou do alívio quando viram que, no último dia, puseram o clássico programa de 

despedida do candidato. Que pena! 

A grande surpresa das eleições municipais de 1988 foi a Luiza Erundina ganhando a 

Prefeitura de São Paulo. Dávamos sorte com as mulheres: a primeira prefeitura de capital 

conquistada pelo PT foi a de Fortaleza, com a Maria Luiza Fontenelle – que acabou não se 

tornando uma experiência bem-sucedida. Tínhamos muita confiança na Erundina, pela 

militância dela nos movimentos de periferia em São Paulo e por sua atuação como 

vereadora. Logo que tomou posse, ela promoveu um seminário internacional sobre gestão 

de prefeituras progressistas. Havia gente do Brasil e do exterior. Recordo-me do prefeito de 

Kiev, de Barcelona e o de Bolonha (este, relatando a tradicional vitória, na cidade, do então 

Partido Comunista Italiano). Daqui foram, dentre outros, Pimenta da Veiga, de Belo 

Horizonte, de quem fui debatedora, Jarbas Vasconcelos, do Recife, Olívio Dutra, de Porto 

Alegre, e Marcello Alencar, do Rio de Janeiro. Encontrei-me com Pimenta no aeroporto 

(viajamos no mesmo vôo) e fiquei muito curiosa, porque era visível seu distanciamento da 

mulher – cada um se assentou em um canto da sala de espera. Como ele havia recentemente 

derrotado o Virgílio, naquela maravilhosa campanha de 88, eu reparava nele o tempo todo. 

Pouco depois, a notícia de sua separação ganhava as colunas de fofocas em Minas Gerais.  

O seminário foi muito bom, mas o que mais me chamou a atenção foi como a Erundina 

parecia uma estudante, tomando notas o tempo todo, assentada caladinha na primeira fila. 

Nem parecia a prefeita da principal cidade do país. A questão central – pelo menos para 

mim – nas diversas experiências era a participação popular e a prioridade dos governantes. 

Tanto que abordei a questão do pagamento da dívida do município de Belo Horizonte como 

primeiro compromisso do novo prefeito, em lugar de atender a demandas mais urgentes da 

periferia.  
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UM MOMENTO ESPECIAL:  

A CAMPANHA PRESIDENCIAL DE 1989 ou “LULA-LÁ” 

 

O ano de 1989 foi um momento mágico para todos nós petistas, embora o final não 

tenha sido feliz. 

Lançamos Lula candidato a presidente e o entusiasmo contagiou toda a militância, 

de norte a sul do país. Aos poucos, além da militância, a campanha começou também a 

mobilizar multidões cada vez mais empolgadas. Sobretudo a juventude... e até as crianças 

que a gente encontrava por toda parte cantando o jingle de nossa campanha: “Lula-lá, brilha 

uma estrela, Lula-lá...” Dividimos nossos esforços, com as lideranças partidárias indo para 

aqui e para acolá, fazendo comícios, reuniões, debates, panfletagens, ou seja, tudo aquilo 

em que éramos craques. Sem dinheiro (como sempre), cada um colaborava como podia. E 

nós, deputados, só pensávamos em ter uma vitória nacional.  

Lembro-me, por exemplo, de uma viagem que fiz ao Alto Paranaíba, na cidade de 

Presidente Olegário. Naquela época apareceu um brinquedo que nada tinha a ver conosco e 

que era normalmente comercializado nas lojas para crianças: uma estrela (de várias cores) 

que, quando apertada nas mãos, ela ficava brilhando. Logo, logo, os petistas passaram a 

adotá-la como se fosse um material de campanha. A minha, ganhei do Herbert, que era meu 

motorista na Assembléia Legislativa. Eu, então, adorava terminar os comícios fazendo uma 

bela frase de efeito e abrindo a mão para mostrar a minha estrela piscando. Estava adorando 

fazer aquilo. Em Presidente Olegário, quando terminei o comício, um menino de 
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aproximadamente cinco anos, filho do Buru, militante do PCdoB e presidente do Sindicato 

de Trabalhadores Rurais, que estava nos apoiando, me pediu: “Ô dona, dá pra mim essa 

estrelinha?” Como eu não queria dá-la, apelei: “Diga seu nome e, se ele for bonito, a estrela 

será sua”. “Meu nome é Thales”, respondeu o garoto. Tive de dar a estrela. Afinal, não 

podia deixar de achar bonito o nome do meu próprio marido... Houve um outro fato 

interessante: entrevistado, meu filho menor de idade declarou que, se votasse, votaria no 

Quércia (que nem era candidato), e todo mundo gozou minha cara quando a reportagem foi 

publicada. 

Na reta final do primeiro turno, sabíamos que a disputa estaria embolada, pois eram 

fortes as candidaturas de Brizola, Mário Covas, Collor de Mello e Lula. Ulysses Guimarães 

não colara e o Afif Domingos fora liquidado por Covas em um dos debates, quando este 

revelou que o Afif havia sido um constituinte omisso, falhando a quase todas as votações 

importantes. 

No dia da votação, estava em casa descansando com o Thales, mais ou menos às 

cinco horas da tarde, quando toca o telefone. Havia acabado de sair o resultado, e Lula 

estava em segundo turno com Collor de Mello. A diferença para ele sobre o Brizola fora 

pequena. A voz ao telefone era de um militante me avisando que já havia uma multidão de 

petistas concentrados na Praça Sete, não aparecia ninguém da direção partidária e havia 

alguns mais afoitos querendo fazer uma passeata e quebrar a sede da Rede Globo Minas, já 

àquela altura considerada inimiga nº 1 do PT. Resolvemos correr pra lá. Levei comigo 

minha sombrinha vermelha com estrelas do PT em branco, que eu usara durante toda a 

campanha. Quando chegamos à Praça Sete, me assustei: estavam ali cerca de 5 mil pessoas, 

não havia nenhum som e a multidão queria porque queria fazer a passeata. Chamei alguns 

“bate-estacas”, isto é, militantes nossos acostumados a fazer segurança em comícios pelo 

porte físico que possuíam e pelos dotes de botar polícia pra correr. Avisei que conduziria a 

passeata com a minha sombrinha e pedi-lhes que, assim que entrássemos na Rua Rio de 

Janeiro, onde ficavam prédios da Globo, de um e de outro lado da rua, perto da esquina 

com Rua Guajajaras, que eles deveriam dividir-se e fazer um cordão de isolamento para 

proteger a emissora e que...Deus nos ajudasse! Claro está que se houvesse o quebra-quebra 

já começaríamos mal o segundo turno. Ufa!!! Deu tudo certo. Minha sombrinha valeu para 

conduzir a multidão e os “bate-estacas” agiram direitinho como eu esperara. Ao que parece, 
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a própria direção estadual não acreditara que iríamos para o segundo turno e não preparara 

som, nem nada, para a comemoração. 

Ficamos enlouquecidos. Em Minas, logo que vimos o mapa eleitoral e os resultados 

do Lula, fizemos uma discussão para saber como tocar a campanha no segundo turno. Na 

verdade, Lula fora um fracasso no Triângulo Mineiro e no Sul de Minas. Fora muito bem 

na Zona Metalúrgica e no Vale do Jequitinhonha. Nas demais regiões, não fizera tão feio 

assim. Na tal reunião, batemos duas propostas: a minha, a de que devíamos nos concentrar 

onde fôramos bem para elevar nosso resultado, porque ali também se concentrava o grosso 

do eleitorado de Minas Gerais, sobretudo, é claro, na Zona Metalúrgica. E a de Nilmário 

Miranda, que propunha o contrário: fazer uma “varredura”, como ele dizia, nas regiões em 

que tivéramos um pior resultado. A proposta dele foi a vencedora. E lá fomos, nós 

divididos em grupos, para o Triângulo e para o Sul de Minas.Vi de cara que a estratégia 

estava furada. Nossas passeatas pelo Sul eram um fracasso. Mesmo as carreatas eram 

recebidas com indiferença, quando não hostilidade, pela população daquelas cidades todas. 

No Triângulo, a receptividade era um pouco melhor, mas nem tanto assim. O melhor meio 

era mesmo o universitário. 

Um filiado do PT de Uberlândia, o empresário Orlando Rezende, possuía um avião 

monomotor e colocou-o à disposição das lideranças para deslocamentos maiores. Viajei 

com Chico Ferramenta para o Vale do Jequitinhonha e com Sérgio Miranda, dirigente do 

PCdoB, para Lavras. Tanto quanto eu, Sérgio morria de medo de avião. Ainda mais num 

período em que já se avizinhava a estação das chuvas! E pensava com meus botões: como 

poderei ser política, com tanto medo de avião, num estado enorme como Minas Gerais? 

Aí vieram os debates entre os dois candidatos. Lula foi muito bem no primeiro, de 

modo que começamos a aguardar com enorme esperança o segundo e último debate. Antes 

disso, realizamos uma atividade linda em Belo Horizonte: o abraço na Avenida do 

Contorno, que, como o próprio nome diz, contorna toda a área central da cidade, 

perfazendo um perímetro de nove quilômetros. Era de se ver que maravilha, com os demais 

partidos, inclusive o PSDB, nos apoiando. O tal abraço foi um sucesso. As lideranças 

percorriam a Contorno de caminhão ou camionete, saudando as pessoas que estavam no 

abraço – eu fiz isso o tempo todo. Era um verdadeiro delírio. Fico pensando que naquele 

momento o PT conseguira fazer a aliança que poderia ter superado grandemente os 
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problemas da política brasileira, sobretudo da relação do presidente da República com o 

Congresso Nacional. Refiro-me ao apoio que tivemos dos tucanos. Com tudo quanto 

aconteceu depois, acabamos por ficar todos reféns do que há de pior na política brasileira: 

os partidos fisiológicos. Mas isso são outros quinhentos. 

No último comício de Belo Horizonte, a Praça da Estação estava repleta de gente. 

Chovia a cântaros. Vesti-me inteiramente de vermelho – o mesmo vestido de seda que eu 

usara na posse de Chico Ferramenta como prefeito de Ipatinga, no ano anterior. Quando 

Lula chegou, foi direto até onde eu estava, me abraçou e foi dizendo: “Sandrinha, 

Sandrinha, o que que eu faço? Collor vai pôr no ar uma fita gravada com uma ex-namorada 

minha, e ela vai me acusar de ter insistido com ela para abortar. E não é verdade. Já tenho 

gravada a própria mãe dela, me defendendo, e dizendo que eu sempre cuidei da menina. 

Levo ou não levo ao ar?” Respondi que só ele podia ser juiz do que agüentaria 

emocionalmente, e que eu achava que ele não deveria, nesse caso, ouvir pessoa alguma e 

somente seu coração. 

Ele não levou a fita ao ar. Mas a gravação com a Mirian Cordeiro, sua ex-namorada, 

produziu o efeito que o Collor desejava, e virou o assunto de todos daí pra frente.  

No dia do último debate, vim correndo do Vale do Aço, onde fora fazer comícios, 

só para assistir em casa, de camarote, o confronto. Seria o troco em relação ao golpe da 

Mirian. Todos tínhamos certeza da vitória. Comprei uma garrafa de uísque para a 

comemoração e ainda convidei o jornalista Fernando Miranda para ir lá pra casa.  

Chegou a grande hora. Collor aparece com umas pastas na mão e as coloca 

ostensivamente sobre a mesa, encarando, de frente, seu adversário. Deu para ver que o Lula 

sentiu o golpe. Daí pra frente, foi um verdadeiro desastre. Collor na ofensiva e um Lula 

balbuciante. O ponto culminante foi quando Collor insinuou a existência de uma nota fiscal 

relativa a um aparelho de som comprado há algum tempo pelo Lula. Nosso candidato foi a 

knock-out.  

Tempos depois, fiquei sabendo por quê. 

Os dias derradeiros foram uma sucessão de revezes. O empresário Abílio Diniz, do 

Grupo Pão de Açúcar, fora seqüestrado e os seqüestradores, quando presos, estavam 

vestidos, segundo a polícia, com camisetas do PT. A edição da Rede Globo sobre o último 

debate foi a mais tendenciosa que já presenciei, pois só mostrava os momentos ruins de 
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Lula e só os bons momentos do Collor. Além disso, enquanto durou o seqüestro do Abílio, 

a cobertura da emissora foi completa, minuto a minuto. Pra culminar, a direção da 

campanha decidiu que o Lula assistiria no Morumbi a uma partida de futebol, e ele levou lá 

a maior vaia...Um desastre atrás do outro. A ponto de a gente suspirar pro pesadelo acabar e 

acontecer logo a eleição. 

Não deu outra. Collor ganhou de balaiada. 

No dia seguinte, com sensação enorme de ressaca federal, ainda tive de ir para a TV 

Manchete, debater com um dos coordenadores da campanha de Collor em Minas Gerais, 

meu ex-colega de faculdade, o advogado Ivan Barbosa... 
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PRIMEIRO MANDATO FEDERAL 

  

Cheguei ao final do mandato estadual com fortes dúvidas sobre se continuava, ou 

não, a ser deputada. Já falei parte de minhas dúvidas: não gostava do contato direto com os 

eleitores, só mesmo em debates ou reuniões; e sentia muita falta de poder estudar, de poder 

ler, de vivenciar a vida em família. Lembro-me, por exemplo, de um dos aniversários da 

Paula, comemorado no Sítio da Lagartixa, de propriedade de seu avô, Celso. Uma bela 

feijoada, os parentes e amigos em volta, e eu, com tempo marcado, motorista me 

esperando, para ir ao Vale do Jequitinhonha, para uma reunião, comício, sei lá o quê. 

Vontade imensa de ficar. Tinha de partir. Afora isso, que era o dia a dia, ainda havia o 

drama de campanhas sem dinheiro, gastando sola do sapato, dependendo dos amigos que 

me davam a contribuição que podiam, do meu sogro bancando algumas despesas, as nossas 

(minhas e do Thales) parcas economias, saindo tudo pelo ralo. Tenho de lembrar que 

muitos me davam a ajuda de seu talento: artistas fazendo cartazes, poetas criando uma frase 

diferente... Em uma das campanhas, acabei morrendo de rir com a diferença entre o que era 

belo, para nós, de classe média, e o que o povo valorizava. Ganhei um cartaz, lindamente 

concebido, em que só aparecia metade de meu rosto. Em preto e branco, verdadeira obra de 

arte. Vou para o meio rural e, depois de uma extensa reunião sobre reforma agrária, um 

sujeito me pergunta: “Uai, dona, de que que a senhora está se escondendo aí (no cartaz)?” 

De outra, preparam-me um outdoor, em cor roxa, para destacar minha luta como mulher. 

Impresso, ninguém conseguia ler nada do que nele estava escrito. Tivemos que refazê-lo, 

em branco e preto, esvaindo-se ali muito dos nossos poucos recursos. 

Mas – dizia eu – estava cheia de dúvidas sobre continuar me candidatando a 

deputada. Coloquei, aos amigos, a hipótese de sair para o Governo do Estado. Alvoroço. 

Até que o Roberto de Carvalho reivindicou que nosso nome, meu e dele, fosse colocado em 

uma pesquisa; caso contrário, quem deveria sair para o Governo deveria ser o Virgílio. Fora 

de possibilidade. Não tínhamos dinheiro para pesquisa nenhuma. O Virgílio acabou sendo 

indicado para o Governo. Ele não queria. Preferia o Senado, para o qual achava que teria 

alguma chance. Além disso, a Articulação (antigo PT de Massas) havia lançado para o 
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governo o nome do João Paulo Pires de Vasconcellos, que, diga-se de passagem, só entrara 

para o PT praticamente tangido por suas bases em João Monlevade. Só para lembrar: a 

direção estadual do PT o havia procurado para que ele fosse nosso candidato ao Governo 

em 1982, antes que o nome do João Batista se firmasse. Ele se recusou, mas como sua base 

acabou indo para o PT, ele foi ao meu comício de candidata ao Governo naquele ano, mas 

pronunciou um discurso de “voto útil” na minha cara. Voltando a 1990, o rolo começou 

com essa disputa, Virgílio ou João Paulo. E tome reunião. No final, acordo de cúpula: 

Virgílio para o Senado e João Paulo para o Governo. Só se esqueceram de combinar com as 

bases...  

Dia de Encontro Estadual para selar o acordo. Tudo estava tão acertado, que 

Virgílio e eu fomos para o restaurante Xapuri, comer uma comida mineira, durante o 

primeiro dia do encontro. Fomos para o Mineirinho às 19 horas, para o grand finale, e 

quando lá chegamos, a confusão era generalizada. As bases não haviam aceitado o acordo e 

exigiam a votação dos nomes. Fui escalada, como “grande dama do PT”, para defender o 

acordo. Primeira e última vez que fui intensamente vaiada, no partido. Mal conseguia falar. 

Vaias e vaias. Às cinco e meia da manhã, Virgílio e eu jantamos no Arroz com Feijão da 

Savassi, preparando o discurso dele para o dia seguinte. No domingo, ele virava candidato 

ao Governo do Estado pelo PT. A mim, cabia ser candidata a deputada federal, já que, na 

confusão, João Paulo renunciara a qualquer candidatura e o Patrus Ananias saíra como 

candidato ao Senado. 

“Começar de novo, vai valer a pena...”  

Convidei a prefeita de São Paulo, Luiza Erundina, minha amiga desde o encontro 

promovido pela Prefeitura em São Paulo, para fazer uma conferência no dia do lançamento 

de minha campanha. Cerca de umas quinhentas pessoas lotaram o auditório da Faculdade 

de Direito da UFMG para ouvi-la, e foi o maior sucesso. Recebi nessa noite muitas 

homenagens de minhas “dobradinhas”, dentre elas uma que falou de perto a meu coração: 

uma reprodução em pôster de um famoso retrato de Rosa de Luxemburgo, que me foi dada 

pelo Duda, ex-presidente do DCE, ao tempo de professora na Fafich. Da conferência, 

fomos direto para a casa de minha sogra, Rosamaria, para um jantar em homenagem à 

prefeita, presentes os candidatos a estadual e alguns amigos do peito. 
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A campanha reproduziu, com um pouco menos de sacrifício, as duas anteriores (a 

de governo e a de deputada estadual). Afinal, eu já possuía um carro melhor e tínhamos, eu 

e o Virgílio, um ônibus adaptado para comícios e carreatas, todo pintado de vermelho, o 

qual chamávamos de Tomatão.  É claro que o ônibus não chegava muito longe de Belo 

Horizonte, mas já quebrava um galho na Grande BH e numa distância até Curvelo (terra do 

Virgílio). Mas continuávamos, no geral, hospedando-nos em casa de militantes que nos 

apoiavam e fazendo as refeições com a companheirada. E tome cerveja, que ninguém é de 

ferro. Entre uma cidade e outra, à noite, eu ferrava no sono, esticada no banco de trás da 

Paraty que eu comprara seminova. (Anos mais tarde, conversando com meu motorista de 

então e me queixando da burocracia para renovar carteira de motorista, disse a ele que 

nunca mais renovaria, porque nunca havia sido parada numa barreira. Ao que o Herbert 

retrucou: “Porque a senhora não viu. Uma vez voltávamos de madrugada de Itabira e fomos 

parados numa barreira, com soldados de metralhadora e tudo. A senhora dormia feito uma 

pedra. Eles procuravam pelo Pena Branca e queriam revistar o carro. Aí, mostrei a senhora 

a eles e perguntei se eles achavam que a senhora poderia ser quem procuravam... Deixaram 

a gente ir em paz”.) 

Porta de fábrica, madrugadas na entrada da Mina de Morro Velho, em Nova Lima, 

saída de estudantes nos cursinhos e faculdades, bandejão do campus da UFMG, da Escola 

de Arquitetura. Viagens e cansaço. Reuniões e comícios. A turma de Conselheiro Lafaiete, 

de Congonhas, de Itabira. Gente que me apoiava em Curvelo e por aí afora. E tirando 

dinheiro de pedra, pois fazia campanha com meus próprios recursos, algum do meu sogro, 

Jovelino, e de alguns amigos que faziam vaquinha ou me cediam algo. Murilo Valadares, 

candidato a deputado estadual e minha dobradinha, dá-me notícia de que havia apoiadora 

minha em Felixlândia e me chama para ir lá fazer campanha. Quanta emoção! 

Estacionamos o carro em frente ao supermercado da praça central da cidade (melhor 

dizendo, o armazém moderno) e, quando entro, todas as moças que trabalhavam ali estavam 

com camisetas com meu nome e meu número. Tudo feito, à mão, por elas mesmas... Ana 

Maria e suas irmãs davam uma boa demonstração de como tudo era artesanal no começo do 

PT. 
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Eleita, vou para Brasília, logo eu que detesto andar de avião, ter de ir toda semana, 

sozinha, meu marido ficando em Belo Horizonte. Sou eleita vice-líder do PT, encarregada 

da área de Ciência e Tecnologia. 

Estranhei tudo. Viagens, uma deputada entre 513, ninguém me conhecia, eu não 

entendia nada do Regimento Interno, nem como deveria proceder. Aceito ser vice-líder, 

encarregada do Congresso Nacional, para ver se aprendia e, sobretudo, para perder o medo 

das grandes lideranças que comandavam o plenário. Lá, em um dia de votação, presencio 

uma cena de rolar de rir: o presidente do Congresso era o Mauro Benevides, do PMDB. De 

repente, vejo-o visivelmente em lua de mel, ao telefone, esquecido, esquecido do que 

rolava no plenário. Disseram-me, não sei se é verdade, que ele estava namorando uma 

mocinha muito mais nova que ele. Daí o embevecimento.  

Ralo. Trabalho como doida, inclusive, viajando no domingo à noite, para no dia 

seguinte reunir-me com o líder, José Genoino, e procurar entender a pauta. Moro em um 

apart-hotel na Asa Norte, longe pra burro, ruim pra burro. Não sei como não enlouqueci. A 

deputada Irma Passoni, do PT de São Paulo, enciumada por conta de minha posição de 

encarregada de Ciência e Tecnologia, boicota todas as minhas iniciativas. Sou indicada pelo 

PT para discutir o II Planin (Plano Nacional de Informática) e a Lei de Patentes. Não 

entendo nada desses assuntos, mas nunca digo que não sei. Vou aprender e saio caçando 

quem possa me explicar. Foi quando conheci o David Hathway e o José Carlos Peliano, 

além do João Carlos Zamagna, marido de uma prima de segundo grau, que me ajudava em 

Belo Horizonte. David, norte-americano radicado no Brasil, é retratado no filme “Missing”, 

de Costa Gravas, estrelado por Jack Lemmon e Sissy Spacek. É ele o norte-americano que, 

detido no Estádio Nacional de Santiago, pelas tropas de Pinochet, em setembro de 1973, 

conseguiu sobreviver. Quando Lula se elegeu presidente da República, ele foi, muitas 

vezes, convocado para funcionar de intérprete em língua inglesa.  

Nessas atividades no Planin e na Lei de Patentes, conheci algumas das estrelas do 

Congresso: no primeiro, José Serra, com aquela sua mania de reunir tarde da noite, o que 

quase me matava de cansaço. Na outra, numa articulação armada pelo PDT, acabei sendo 

eleita 2ª vice-presidente. Com a saída do presidente e do 1º vice que se candidataram a 

prefeito e foram eleitos em 1992, acabei ocupando a presidência. Foi assim que conheci 
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Fernando Henrique Cardoso. Que eu já vira transitar no plenário, distribuindo olhares às 

mulheres em geral. 

Toda a comunidade científica, SBPC à frente, repudiava a proposta de lei das 

patentes. Pensávamos contar com o apoio do FHC, dada sua posição como intelectual que 

era. Fiquei encarregada de procurá-lo para negociar algumas emendas e, enquanto isso, eu 

deveria “sentar em cima” do projeto, já que, como presidente da Comissão Especial, eu 

podia convocar reuniões ou não. Nessa época, FHC era ministro das Relações Exteriores e 

consegui encontrá-lo por intermédio da senadora Eva Blay, sua suplente, de quem eu era 

amiga. Ela conseguiu que me recebesse entrando pela porta dos fundos, de modo a não 

haver nenhuma fofoca sobre minha ida no Itamaraty. Conversamos e acertarmos um 

acordo. Logo em seguida, saí da Câmara para ser secretária da Educação em Belo 

Horizonte. Quando voltei, o acordo havia sido por ele traído e, logo, logo, a lei era 

aprovada como tinha sido enviada pelo Executivo. 

Na bancada, eu ficava ainda meio cabreira diante de grandes líderes que eu já 

conhecia dos encontros nacionais, mas, com os quais, agora deveria discutir posições para o 

dia-a-dia. Na Câmara, os antigos deputados e, sobretudo, o líder, naquele tempo, buscavam 

ajudar a gente no começo, promovendo reuniões, inclusive festivas. Lembro-me de que, 

logo na chegada a Brasília, foi-nos oferecido um churrasco no Clube do Congresso pelos 

companheiros mais antigos. Lá a brincadeira foi generalizada: cada um demonstrava algo 

que sabia fazer, seja recitar uma poesia, cantar uma canção ou tocar “gaita”, como os 

gaúchos chamam o acordeão. Na minha vez, disse que sabia ler mão, e fizeram uma fila. 

Por acaso, acertei vários episódios da vida de um dos novos deputados e minha fama de 

“cigana” acabou extrapolando os limites do partido. No começo da semana seguinte, sou 

procurada por uma revista de circulação nacional, querendo fazer comigo uma matéria 

sobre meus dotes como cartomante. Fujo envergonhada! 

Havia também as noites de futebol, no Clube do Congresso, que serviam para 

entrosar as pessoas. Como havia feito uma dobradinha com Reinaldo Lima, o Reinaldo do 

Atlético, que se elegera deputado estadual pelo PT, convidei-o para uma dessas partidas de 

futebol. Foi o maior sucesso! E havia aquela pessoa maravilhosa que era o Florestan 

Fernandes. Eu o paparicava muito, guardando para ele os bombons que ganhava no avião 

(tempos bons aqueles). Um dia ele brincou comigo: “Ah, se eu fosse mais novo, faria de 
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tudo para casar com você”. Não liguei muito para essa cantada, até saber que ele já estava 

no sexto casamento. Aí comecei a achar que não estava tão feia assim, não. 

Através do Vladimir Palmeira, que eu conhecia da fundação do PT, fico amiga de 

Jaques Wagner e de sua mulher, Fátima. Ela fazia aniversário no dia 13 e eu no dia 16 de 

janeiro. Pelo menos duas vezes fizemos uma festa em comum. Na última, no ano em que 

deixei Brasília, o Lula foi jantar conosco e tivemos uma bela noitada. Decidimos dividir um 

apartamento, como faziam tantos outros, inclusive Eduardo Jorge, Benedita da Silva e Irma 

Passoni. Proponho a Jaques: eu vou comprar todas as coisas para o apartamento, que já 

estava mobiliado, porque, se não der certo, não tenho de sofrer separando coisas na hora de 

cada um ir para o seu lado. Arrumamos uma ótima empregada baiana, como ele, a 

Magnólia, que um dia me perguntou se não havia machismo na Bahia, porque ela via o seu 

Jaques  fazendo sobremesa e eu, sempre pronta para ir para o Congresso Nacional. Nas 

poucas horas vagas, divirto-me à beça com o “vizinho”. Tratávamo-nos assim: “vizinho” e 

“vizinha”, para escândalo de muitos, que não entendiam como duas pessoas, casadas com 

outros, podiam dividir um apartamento, sem ter um caso entre os dois. Minha sogra, então, 

jogava sempre um ponto sobre isso, dizendo que a avó do Thales é que estava reclamando, 

até que ela (minha sogra) viu uma foto do Jaques na revista “Caras”, dançando, desinibido, 

no carnaval da Bahia, e achou que ele seria gay. Aí, segundo ela, tudo bem... 

Evidentemente, Jaques detestara a publicação e não gostava dos comentários que fazíamos 

sobre a foto. Passamos a chamá-lo de “Jaquito”, mas todo mundo percebia que ele 

simplesmente entrara no clima de descontração do carnaval em Salvador. Luiz Eduardo 

Magalhães, que o admirava e fazia aniversário no mesmo dia, volta e meia dizia: “Jaquito, 

você é um craque”. Thales continuou em Belo Horizonte e ficávamos nos encontrando nos 

fins de semana. Ele advogava e dava aulas para dirigentes sindicais na Escola Sindical Sete 

de Outubro. Depois foi para a Alemanha, onde fez uma especialização na Universidade de 

Frankfurt. Quando voltou, já durante o processo de impeachment de Collor, foi convidado 

para ser assessor na Câmara Legislativa do Distrito Federal, para ajudar na elaboração da 

Lei Orgânica do Distrito Federal. 

Eu e Jaques fazíamos lanche uma noite, e conversávamos sobre nossas experiências 

quando, de repente, descobrimos que tínhamos um amigo em comum: René Dreifuss, o 

cientista político, autor do livro sobre o golpe militar “1964 A Conquista do Estado”. 
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Morremos de rir. Jaques entrara na militância política pelas mãos dele, e eu fora sua colega, 

como professora na UFMG. Resolvemos telefonar para ele, que morava no Rio de Janeiro 

(Jaques tinha o número do telefone). Assim que o localizamos, falei: “Imagine, estou 

morando aqui em Brasília com o Jaques”. Esqueci-me de que, no resto do Brasil, “estar 

morando com” significava uma relação marital e não o compartilhamento de um mesmo 

apartamento. Logo depois veio a Eco-92 e fomos para o Rio de Janeiro, Thales e eu. Por 

acaso, encontramos o René no Hotel Glória e ele se surpreendeu: “Uai, você não estava 

vivendo com o Jaques?”. Desfeito o equívoco, conversamos matando as saudades. 

Certo dia, o Jaques me pergunta se posso ajudar na preparação de um jantar para a 

bancada de oposição da Bahia. Claro. Fico com a preparação da comida e ele com a entrada 

e a sobremesa. Quando os convidados começam a chegar, o Jaques já havia tomado uns 

uísques a mais e eu, no maior aperto, sem conhecer ninguém. O primeiro a chegar, 

deputado Uldurico Pinto, de Porto Seguro, me pergunta se pode ir ver a geladeira. Não 

entendo nada. Depois me explica que tinha a maior aflição de ir a uma casa e não poder ver 

o que tinha na geladeira. Chegam os outros, entre eles, Waldir Pires, e começam a fazer 

uma reunião. O Jaques dormia a sono solto na poltrona. Levo-o ao banheiro para lavar o 

rosto e dou-lhe um café forte. Nada. Continua a dormir, até que lhe dão a palavra e ele faz 

uma intervenção perfeita! Não entendo nada e decido deixá-los e ir dormir. No dia seguinte, 

descubro que vários haviam dormido na sala, escorchados nos sofás... Divirto-me mais 

ainda com esse povo da Bahia. Mal sabia eu o que esse povo da Bahia ia me aprontar no 

futuro... 

Vou aos poucos aprendendo o “caminho das pedras”, isto é, conhecendo o 

Regimento Interno, distinguindo quem é quem e, sobretudo, escolhendo de quem eu 

deveria ser amiga ou prestar atenção. Aqui vai uma peculiaridade minha: gostava de 

aprender os macetes regimentais com os macacos velhos da direita; gostava de conviver 

com os que tinham posição ideológica clara. Fico impressionada com uma velha figura 

conservadora: Roberto Campos. Aquele homem que era uma figura nacional preparava-se 

para participar das discussões em comissões como se fosse um estudante secundarista – 

levando sempre suas anotações num caderninho, no qual ele ia também anotando, creio, os 

principais argumentos dos opositores. Tudo isso vou prestando atenção, mentalmente, para  

copiar. 
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Não consigo mais me lembrar em que comissões eu atuei nesse primeiro mandato, 

mas com certeza passei pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e na de Meio 

Ambiente e Direitos do Consumidor. A CCJ é, sem dúvida, a rainha das comissões para 

quem quer ser legislador de fato. É nela que se discutem as grandes questões 

constitucionais – lembro-me, por exemplo, de exaustivos debates sobre como seria o 

processo de impeachment, quando estourou o escândalo Collor de Mello. E nela têm 

assento as principais cabeças do Congresso. Ali conheci Nelson Jobim, Prisco Viana, 

Ibrahim Abi-Ackel, dentre outros. O primeiro desses, era tido como o grande jurista da 

Casa, mas confesso que não o considerava assim. Seus argumentos não eram de um grande 

constitucionalista, embora fosse muito perspicaz. Mas vai ver que eu estava enganada, 

porque, afinal, ele mais tarde viria a ser ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, 

onde, acho, sua atuação foi marcante e ponderada... Para dar conta do recado – já que de há 

muito não me dedicava a estudar Direito – contratei um assessor, Rodrigo Pereira de Mello, 

que (eu não sabia) era filho de um grande amigo do meu irmão Salvador, o jornalista 

Washington Mello. O rapaz se mostrou extremamente competente e ajudou-me tanto, que, 

mais tarde, levei-o comigo, quando fui ser secretária municipal de Educação em Belo 

Horizonte. Rodrigo tornou-se, mais tarde, procurador da Fazenda Nacional e, hoje, 

assessora o ministro Gilmar Mendes, no STF. De minha passagem na CCJ, marcou-me a 

polêmica em torno de meu relatório sobre o projeto de lei concedendo licença-maternidade 

a deputadas. Entendi que a matéria teria de ser tratada como emenda constitucional, porque 

é a Constituição que elenca os casos em que o deputado se afasta sem perder o mandato. O 

caso foi parar nas páginas dos jornais e nas TVs, porque a hipótese atendia imediatamente a 

Jandira Feghali, deputada do PCdoB do Rio de Janeiro, grávida de alguns meses. Só sei 

que, afinal, o presidente da Casa concedeu a ela a licença – embora eu ainda sustente que 

precisava haver uma mudança na Constituição. O episódio desgastou-me bastante junto aos 

movimentos feministas...  

Na Comissão de Meio-Ambiente e Defesa do Consumidor, vivi uma situação 

hilariante: discutíamos uma dada questão (não me lembro mais qual era). Pelo PT, éramos 

dois representantes: o Paulo Delgado e eu. Lá pelas tantas, o deputado Amaral Neto pede a 

palavra e faz o seguinte comentário: “Olha só, sr. presidente, como a discussão fica em alto 

nível quando não tem nela ninguém do PT...” É que ele ainda não me conhecia e o Paulo 
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Delgado não se fizera presente. Dentre os que me conheciam, a gargalhada foi geral, e o 

espanto dele visível, quando me declarei petista. 

Deputado de primeiro mandato faz de tudo para aparecer. Aliás, para ser alguém no 

primeiro mandato, só há dois caminhos: ou vir já famoso (por exemplo, uma Maria da 

Conceição Tavares ou um Delfim Netto) ou dar a sorte de bolar algo que pega (por 

exemplo, Dante de Oliveira com a Emenda das Diretas Já, em 1985), como falei antes. Não 

sendo assim, você fica no sereno e, ficando no sereno, sua base começa a cobrar que você 

anda sumida. Sobretudo se você foi antes deputada estadual ou vereadora, porque, naquelas 

duas hipóteses, fica sempre à vista de quem votou em você. Era o meu caso. Resolvi, então, 

propor uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Violência contra a Mulher e saí 

catando assinaturas no plenário. Quando abordei Ulysses Guimarães – que, depois eu 

soube, jamais assinava algo fora de seu gabinete – ele se recusou, mas, quando insisti, 

dizendo qual era o tema, ele prontamente apoiou, ao contrário da deputada Ângela Amin 

que não assinou de jeito nenhum e que, depois, entrou para a comissão para tentar barrar 

toda boa iniciativa mais progressista. Aí sucedeu que, quando a CPI foi instalada, acontece 

um escândalo nacional e internacional, envolvendo o cacique Paulinho Paiakan, detentor de 

um prêmio da ONU em matéria de meio ambiente, acusado de estuprar uma professora na 

cidade de Redenção, no Pará. Puxa! fiquei entre a cruz e a caldeirinha, porque índio 

também era um tema que eu gostava de abordar. Mas não titubeei: marquei logo uma ida à 

aldeia Aukre, dos Caiapós, para interrogá-lo e à sua mulher, Irekan, acusada de ter 

participado do crime. E lá fui eu, com todo meu medo de avião... À saída da aldeia, pensei 

que ia morrer, pois o monomotor, velho, pilotado por um garimpeiro, balançava tanto que a 

agente da Polícia Federal encarregada da segurança dos participantes começou a vomitar, e 

não parava mais. 

Essa CPI e um projeto de lei sobre a possibilidade de o marido adotar o sobrenome 

da mulher foram as primeiras iniciativas que me renderam o Jornal Nacional da Rede 

Globo, que é o que os eleitores querem que lhe aconteça, se possível todos os dias. 

Apresentei também um projeto de modificação do Código Penal, criminalizando o 

estupro marital. Não sabia que, geralmente, tais projetos eram relatados pelo deputado 

Ibrahim Abi-Ackel. Um dia cruzo com ele no corredor, e me diz que eu havia dado a ele 

um grande trabalho para conseguir fazer um relatório a favor do projeto. A solução, 
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segundo ele, foi caracterizar o fato como “abuso de poder”. Sugeri a ele que esquecesse o 

assunto, pois o que eu pretendia era justamente não aceitar que na relação marido e mulher 

alguém tivesse qualquer “poder”. 

Nessa época, também fui representar o PT em uma jornada de partidos e 

movimentos de esquerda, na Suíça, contra o referendo de adesão do país ao FMI. Percorri 

de trem toda a Suíça alemã acompanhada de uma intérprete (uma enfermeira, Luiza) que eu 

pensava ser brasileira, e depois fiquei sabendo que era suíça mesmo, da cidade de Lucerna, 

localizada em um cantão de língua alemã, e que vivera um ano no Maranhão. Incrível. A 

danadinha falava português sem nenhum sotaque! Meu maior espanto, nessa viagem, foi 

conhecer como são atrasados os suíços no que diz respeito aos direitos das mulheres. Lá o 

voto feminino só foi conquistado no ano de 1974, e temas como os que eu estava tratando 

na CPI, aqui no Brasil, eram verdadeiros tabus. Fiz uma série de conferências, tanto sobre 

os problemas dos países submetidos ao FMI, como sobre a questão da violência contra a 

mulher, todas com muito sucesso. 

Mal voltei ao Brasil, estourou a denúncia de Pedro Collor contra seu irmão, o  

presidente da República. Lembro-me bem: eu fora convidada por uma emissora de 

televisão em São Paulo para debater com o deputado Alberto Goldman a questão da 

propriedade intelectual – estávamos discutindo essa questão na Câmara e eu pertencia à 

Comissão Especial. Era uma segunda-feira, dia seguinte à famosa entrevista de Pedro 

Collor, publicada numa revista de fim de semana. Quando chegamos à emissora, o 

apresentador do programa nos disse que não tinha a menor condição de discutir sobre 

patentes, quando todo mundo só comentava a questão da corrupção envolvendo o 

presidente. Topamos a mudança de assunto. Creio ter sido, por isso, a primeira pessoa a 

defender de público o impeachment de Collor de Mello, para espanto do apresentador e 

gozeira por parte do deputado. O futuro me deu toda a razão... 

Aí minha vida mudou totalmente: como vice-líder, participava de muitas 

articulações acompanhando o líder Genoino, inclusive em fins de semana ficando de 

plantão. Num desses fins de semana, tive de ir para a casa da deputada Roseana Sarney, 

então a musa do impeachment, para analisar os últimos levantamentos sobre os votos 

favoráveis à nossa causa. Eu já conhecia a Roseana de dois momentos: o primeiro, logo nos 

dois primeiros meses de meu mandato, quando nos encontramos, no Rio, e já sabia meu 
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nome e tudo. O segundo, quando ela ofereceu uma festa de aniversário à Bené: “Os 50 anos 

de uma negra não podem passar em branco”. Convidou toda a bancada do PT e poucos 

foram, com o preconceito de não se misturar ao PFL. 

Nesse período, Jaques não dividia mais o apartamento comigo, pois, durante mais 

ou menos um ano, a Câmara não concedia auxílio-moradia a não ser para quem mostrasse o 

recibo de algum hotel ou do aluguel do apartamento. Consegui três jornalistas para 

morarem comigo: Dorian, Kate e Márcia. Foi um tempo muito gostoso, porque elas eram 

muito amigas e muito festeiras. No processo de cassação do Collor, o Bloco Pacotão, 

famoso em Brasília, resolveu fazer um desfile gozando o presidente. Lá em casa, decidimos 

montar uma ala e fantasiamos todo mundo: um de PC Farias, outro de Itamar Franco (esse 

era um americano que estava hospedado no novo apartamento do Jaques, abaixo do meu), 

imitamos as secretárias que fizeram denúncias, imitamos Rosane Collor e, nós, deputados, 

vestimos de fantasmas, significando os titulares das famosas “contas fantasmas”. No dia 

seguinte, éramos capa de todos os jornais.  

Também por essa época, como já contei, Thales ganhou uma bolsa e ficou por dois 

meses na Alemanha. Combinamos de nos encontrar no retorno dele, para um pequeno giro 

pela Europa por volta do final de setembro. Acontece que a votação do impeachment 

coincidiu com a data de minha viagem e acabei dando o dinheiro da passagem para meu 

futuro genro Carlyle, então namorado da minha filha Simone, para ele acompanhá-la à 

Europa e aos Estados Unidos. 

Em relação a essa CPI do PC Farias e em relação à CPI dos Anões do Orçamento, aí 

veio à tona uma marca registrada de nossa bancada, ou pelo menos de vários dos 

integrantes da bancada: o denuncismo e o verdadeiro prazer de fazer o papel de delegados 

de polícia. Não era meu estilo. Mas creio que era uma continuidade esperada do nosso jeito 

de ser, quando fundamos o partido – “nóis é nóis, o resto é b...”. Naquela época, a gente já 

criticava tudo e todos, caindo de pau nas práticas dos partidos e políticos tradicionais, 

inclusive nos recusando a aceitar a existência de uma “classe política” – isto é, repudiando 

que alguém se transformasse em profissional, exercendo um mandato após o outro. Mas 

também apresentávamos muitas qualidades. Por exemplo: qual partido conseguira, até 

então, lançar na vida pública tantos operários, trabalhadores e trabalhadoras rurais, gente do 

povo, cobrador de ônibus, enfim, cidadão comum? Isso contribuía, certamente, para 
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democratizar o parlamento brasileiro. E tingia de cores novas os discursos no plenário, 

quando um desses ou dessas excluídas falavam de seus problemas ao microfone. 

Já disse que não gostava de holofotes nem era capaz de fazer e acontecer para 

chamar a atenção da imprensa, como acontecia com a maioria dos parlamentares. Por isso, 

no dia da votação do impeachment, resolvi não fazer declaração de voto de viva voz, e 

apenas votei e anunciei que estava encaminhando à mesa minha declaração de voto. Puxa! 

Como apanhei por causa disso por parte de vários eleitores que me abordaram dizendo que 

haviam ficado agarrados à televisão para ouvirem o que eu ia dizer, e se sentiram frustrados 

sem saber o que continha meu texto escrito. Vá lá alguém saber o que se passa na cabeça 

dos eleitores! 

No final do ano de 1992, veio um convite inesperado: Patrus Ananias havia ganhado 

a prefeitura de Belo Horizonte e me convidou para ser a secretária municipal de Educação. 

Entrei em parafuso. Não sabia o que fazer, e ele me pressionando. Até que um dia, no 

plenário, o Célio de Castro, seu vice, deu-me uma dura, cobrando que eu não estava 

querendo ajudar por causa do mandato, enquanto ele teria que renunciar ao seu para ajudar 

o meu partido (ele era do PSB). Aí não consegui mais resistir e, no dia 20 de dezembro, 

contra a opinião do Thales, dei o “sim” ao Patrus e preparei-me para voltar a Belo 

Horizonte. 

Conheci Patrus muito antes da fundação do PT. Não sei por quais cargas d’água, 

acabei convidada e passei a freqüentar toda semana os almoços do Padre Viegas, da 

Paróquia da Floresta. Ali pontificavam lideranças da esquerda católica, como o Octávio 

Elísio, a Eunice e, salvo engano, o Edgard Amorim. Talvez eu tenha sido incluída no grupo 

por influência do professor Edgard da Mata Machado, que eu admirava muito e com quem 

conversei quando dei a guinada e voltei à militância social. Patrus e eu nos separamos de 

nossos respectivos cônjuges na mesma época, e isso ainda nos aproximou mais, porque 

saíamos juntos para divertir e lhe emprestava meu carro, quando eu não estava a fim de 

sair. Numa dessas ocasiões, como eu relutava em ir ao Elite (lugar onde dançávamos 

naquele tempo), passei-lhe meu carro e a dica de como encontrar minha irmã Sarah, que eu 

sabia que estaria lá. Os dois ficaram muito amigos. De vez em quando, depois que ela 

mudou-se para o Rio de Janeiro, lá ia ele encontrá-la para matarem as saudades. Com ele 

passei muitos bons momentos. No PT nunca pertencemos à mesma tendência, e penso que 
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foi pela amizade e respeito mútuo que ele me convidou para ser sua primeira secretária de 

Educação. 

No dia 24, véspera do Natal, atendo um telefonema em casa em Belo Horizonte, e 

era uma pessoa procurando pelo Thales. Nesse dia, o Roque Aparecido da Silva, um antigo 

dirigente sindical, líder da greve dos metalúrgicos de Osasco, em 1968, convidou Thales 

para ser o secretário-adjunto de Relações do Trabalho, no Ministério do Trabalho... em 

Brasília! Ou seja, eu mudara para Belo Horizonte e Thales se radicava em Brasília... Não 

seria a última vez que a gente teria de viver só se encontrando nos finais de semana. 

No dia 12 de janeiro de 1993, tomei posse como secretária municipal de Belo 

Horizonte.  

Minha equipe fora montada a dedo, para contemplar todas as correntes internas do 

PT que tinham atuação no movimento de professores. Minha chefe de Gabinete era de uma 

corrente e a diretora de Recursos Humanos de outra. Na diretoria financeira coloquei uma 

petista com perfil mais administrativo, o mesmo acontecendo com meu adjunto, um ex-

secretário de Educação de Divinópolis. Pensava, com essa composição, estar prevenindo os 

problemas administrativos e políticos, e comecei a trabalhar. 

Patrus fora eleito, mas, quando fui ver o programa para a área de educação, este 

consistia num mero rol de reivindicações, sem eixo, sem qualquer consideração pelos 

aspectos pedagógicos e, tampouco, em relação aos recursos orçamentários. Comecei a 

estudar modelos, mergulhando de cabeça em experiências adotadas no Brasil e fora do 

Brasil. E comecei a perceber que os recursos seriam escassos, pois o prefeito centralizara 

tudo no Planejamento e na Fazenda, bem ao estilo das administrações tradicionais na 

política brasileira. Além disso, sendo aquela a primeira experiência de governo petista na 

capital mineira, teríamos que logo mostrar alguma diferença, pois as cobranças viriam 

imediatamente. Como pude sentir, elas vieram cedo mesmo, e do nosso próprio pessoal. O 

Sind-UTE, sindicato dominado pelo PT, começou no próprio mês de janeiro a pegar no 

meu pé, me cobrando programa, perspectivas de melhoria salarial e outras reivindicações. 

Só no próprio mês de janeiro, recebi cinco moções de censura votadas pelo sindicato. 

Problemas, problemas, problemas. Mas eu estava gostando do desafio. 

Aos poucos, fui conseguindo conhecer os problemas e fui elaborando as propostas. 

O dinheiro era curto, mas logo percebi que, como sempre, as escolas da periferia eram as 
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mais carentes, enquanto as do centro eram razoavelmente equipadas, algumas até sendo 

locais de excelência. Estudando, vi que as crianças pobres têm um pior desempenho 

também porque não contam com uma ambiência cultural capaz de fazê-las absorver um 

ensino que é todo calcado na cultura e nas necessidades de quem tem boa condição social. 

Resolvi batalhar para dar às escolas da periferia melhores condições, colocando ali 

computadores, vídeos, bibliotecas mais bem sortidas, etc. Comecei também a procurar 

alternativas para conseguir realizar esse plano sem ficar apenas na dependência dos 

recursos orçamentários. Procurei a Polícia Federal para ver se poderia receber para o 

município equipamentos eletrônicos apreendidos como contrabando e fiz contato com uma 

organização norte-americana que recolhia lá computadores obsoletos (para o padrão deles) 

e que se prontificava a ajudar países “em vias de desenvolvimento”. Também decidi dar 

maior ênfase ao ensino das ciências exatas e biológicas, já que a vocação da cidade é ser 

um centro de desenvolvimento tecnológico. Para isso, eu precisava fazer mudança no 

Centro de Aperfeiçoamento dos Professores (CAPE), porque a sua direção, que eu herdara 

do governo dos tucanos, tinha outro viés, mais voltado para as ciências humanas. Uma 

heresia, evidentemente, partida de alguém com formação exatamente na área humanística. 

Demiti a diretora e coloquei outra no lugar. Começou aí o meu fim como secretária. A 

demitida era protegida da minha diretora de Recursos Humanos, e ela começou a minar a 

minha autoridade. Só que eu não percebia isso. 

Tive que começar também a me virar para suprir certas providências que deveriam 

ter sido tomadas pela minha antecessora e que estouraram em minhas mãos. Por exemplo: 

faltavam 14 mil carteiras escolares que não haviam sido licitadas, e o ano letivo começava 

em princípio de fevereiro. Consultei meu assessor jurídico e, na emergência, encomendei-as 

às penitenciárias do Estado, onde os internos poderiam fabricá-las a tempo de todas as 

crianças terem suas carteiras no primeiro dia de aula. Também não havia sido feita a 

licitação para a escolha dos ônibus que transportariam um bom número de crianças da 

periferia para o Bairro de Santo Antônio, na zona sul da cidade, onde elas estudavam, 

provisoriamente, até que fossem construídas as escolas em seus bairros. Liguei para 

Osvaldo Faria, comentarista esportivo da Rádio Itatiaia, a mais ouvida da capital, e pedi 

ajuda a ele para que os times de futebol me cedessem os ônibus até que eu fizesse a 

licitação. Ele entrou em campanha pública para esse fim, em seu programa diário, muito 
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popular, e acabei tendo êxito na minha proposta. O único problema foi que mais tarde, 

quando tive de voltar aos ônibus regulares, depois da licitação, as crianças chiaram, porque 

ficaram mal acostumadas com o luxo dos ônibus dos times... 

Comecei a realizar visitas às escolas, para checar in loco como estavam 

funcionando. Nas primeiras vezes eu avisei com antecedência, mas depois passei a fazer as 

visitas de surpresa, porque assim não dava chance às diretoras de preparar minha ida, 

camuflando os problemas. As visitas me permitiram, também, antecipar-me a certos 

problemas graves. Por exemplo: comecei a detectar a existência de muitas cantinas que não 

tinham o respiradouro necessário a evitar o mofo nos alimentos. Mandei providenciar isso. 

Depois, foram as descobertas de escolas com necessidade de grandes reparos. Nesses casos, 

meu sogro, que é engenheiro, acompanhava-me e fazia uma boa vistoria, o que me permitia 

demandar do setor de obras da Prefeitura as necessárias providências. Aliás, esse setor de 

obras – notei logo – atendia às demandas segundo seus próprios critérios e não as 

necessidades de cada Secretaria. E o resultado disso é que a população não atendida 

naquela providência que eu solicitara vinha pra cima de mim. Passei a chamar assembléias 

de estudantes, pais e mestres, e exigia a presença de um representante do setor de obras. 

Colocava-o para, ao microfone, responder aos questionamentos. Na primeira vez que fiz 

isso, o engenheiro quase teve um ataque cardíaco, mas a experiência valeu. Com medo dos 

que cobravam nessas assembléias, o setor de obras passou a me atender com a maior 

presteza. 

Demandei também da empresa de informática da Prefeitura um mapeamento para 

me permitir construir novas escolas vinculadas a uma efetiva demanda da população, 

porque percebi que a localização delas  havia sido totalmente aleatória. Isto é, 

provavelmente, para atender a interesses políticos ou para responder a uma comunidade 

mais organizada. Sendo assim, Belo Horizonte possuía regiões inteiras desatendidas, 

enquanto em outras a facilidade de encontrar uma escola era surpreendente. 

  Certo dia, recebi telefonema do diretor de uma regional (a cidade era dividida em 

regionais e, em cada uma, a Secretaria mantinha um representante) relatando um fato muito 

grave. Um professor de uma escola localizada na boca de uma favela havia dado entrevista 

a uma emissora de televisão, na qual dizia que os estudantes daquela escola eram 

verdadeiros delinqüentes e que, por isso, era perigoso ser professor ali. Alguns alunos 
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viram a entrevista, e a revolta tomou conta de toda a comunidade. Ameaçavam matar o 

professor quando ele fosse dar aulas naquela noite. Decidi fazer lá uma assembléia com 

pais, alunos e professores, e exigi da emissora que lá comparecesse para filmar e mostrar 

que nada do que o professor dissera era verdade. Para meu alívio, tudo deu certo e os 

ânimos se acalmaram, mas o professor teve de ser removido de lá. Quando eu estava saindo 

dessa assembléia, recebo a notícia de que um dos ônibus que transportavam as crianças de 

um bairro, para estudarem no prédio cedido pela UFMG, rolara numa ribanceira e havia 

muitas crianças feridas. Fiquei como louca. Corri para o Hospital Santa Rita, no Barreiro, 

para ver que providências poderiam ser tomadas pela Prefeitura e saber do estado das 

crianças. Felizmente, nada de muito grave acontecera, mas o acidente fora provocado pelo 

motorista que, desatendendo ordens da Secretaria, não deixara as crianças no ponto e 

tentara subir um morro, de onde o ônibus acabou rolando na ribanceira. Antes do acidente, 

chovia muito e o motorista ficou com pena das crianças. Tentou levá-las até mais perto de 

casa, mas a lama fez o ônibus derrapar. Um exemplo de como um ato de compaixão às 

vezes pode trazer muitos problemas. 

Eu recebia muitas reclamações vindas da associação de pais e mestres, relativas à 

falta de professores em certas escolas da cidade. Determinei à minha equipe que me 

preparasse um relatório a respeito disso. O resultado me deixou de cabelo arrepiado: na 

verdade, historicamente, na cidade de Belo Horizonte, quem morava na periferia acabava 

não recebendo seu diploma, porque os professores – sobretudo de ciências, matemática e 

educação física – recusavam-se a ir tão longe para dar aulas. Além disso, como muitos 

professores eram cedidos, o problema era crônico. Levei o caso ao conhecimento do 

prefeito. Ele me autorizou a fazer um projeto: “Nenhum aluno sem professor na Prefeitura 

democrático-popular”. E comecei a fazer um levantamento para ver o que fazer. Encontrei 

os seguintes resultados: primeiro, muitos professores estavam lotados em gabinetes de 

vereadores e até cedidos para outras iniciativas; segundo, todos os ex-diretores se davam o 

direito de não voltar para a sala de aula; terceiro, todo o pessoal da Secretaria de Educação 

e da Secretaria de Esportes e nas regionais, ajudando o diretor escolar, era composto por 

professores da rede; quarto, havia estoque de concursados, cerca de 700, que eu poderia 

chamar. Enfrentar cada uma dessas situações demandava muita negociação internamente ao 

próprio governo, com os secretários de Governo, Luiz Dulci, da Fazenda, Fernando 
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Pimentel, e do Planejamento, Maurício Borges. Arregacei as mangas. No Centro de 

Aperfeiçoamento dos Professores (Cape) estavam também muitos professores – ficar ali era 

também um certo privilégio. Comecei trazendo muita gente de volta, vinda dos mais 

diferentes locais; proibi o aumento do número de vagas no Cape  e o aumento de 

professores liberados para as regionais. E aí veio o mais difícil: enfrentar os ex-diretores. 

Chamei uma grande assembléia com eles, para discutir as providências que eu tomaria para 

implementar a medida. Claro que foi um inferno, a reunião! Mas acabei mostrando a eles 

que não haveria choro nem vela, pois estávamos dispostos a realmente acabar com o 

problema na rede municipal. Consegui também o aval para chamar os concursados e 

começar a preparar outro concurso, para ter o estoque necessário para enfrentar qualquer 

situação.  

Dias depois, o sindicato declara estado de greve e têm início as negociações. Aliás, 

o estado de greve envolvia outros funcionários da prefeitura também e, por ordem do 

prefeito, foi constituída uma comissão de negociação, da qual eu fazia parte. E começaram 

as exaustivas reuniões de negociação. Consegui bolar algumas vantagens, mesmo nos 

limites estreitos que a Fazenda dava para conceder aumento. As vantagens visavam 

exatamente trabalhar o problema da periferia, e envolviam gratificações para o trabalho 

noturno e para quem tivesse de se deslocar por grandes distâncias. Também regulamentei o 

uso de vans e furgões que levavam os professores aos morros, sobretudo às favelas. Afinei 

meu discurso e dizia ao sindicato que poderia negociar quantos dias e quantas noites eles 

quisessem, mas que eu queria fazer a primeira grande negociação coletiva da história da 

Prefeitura de Belo Horizonte. Uma bela manhã de sexta-feira, o prefeito manda-me chamar. 

Ele soubera que na assembléia da segunda-feira seguinte os professores declarariam 

greve e.queria discutir comigo o que fazer. Acertamos duas coisas: eu tentaria, na 

assembléia, falar com os professores; ao mesmo tempo, organizaria, para logo depois, uma 

seqüência de visitas às rádios e televisões, para que eu divulgasse aos pais e alunos como 

havia avançado a proposta e como o sindicato estava sendo intransigente. Imaginem minha 

situação: eu sempre tivera grande apoio no meio dos professores, muitos eram meus 

eleitores e eu assim, comprando uma briga com eles. Fiquei nervosa no fim de semana, mas 

me preparei para o encontro. Na segunda-feira, fui cedinho para o local da assembléia, na 

porta do Colégio Marconi, e fiquei circulando entre as rodinhas de professores. Eu sabia 
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que a direção do sindicato se atrasaria (como sempre) e aproveitei para conversar com o 

maior número possível de professores antes que a assembléia começasse. Quando começou, 

peguei as lideranças de surpresa, porque pedi que colocassem em votação se eu poderia 

falar naquele momento. E que eu sairia do local assim que falasse, para que eles pudessem 

deliberar sem minha presença. Puseram em votação e aprovaram minha intervenção. Peguei 

o microfone. Minhas pernas tremiam, mas consegui falar com muita objetividade, 

explicando ponto por ponto a proposta da Prefeitura e mostrando o avanço que seria fechar 

a negociação coletiva, em vez de decretar aumento como antes. Fui muito aplaudida, para 

meu próprio espanto. E saí dali, preparada para a maratona de meios de comunicação, se a 

greve fosse declarada. Suspirei de alívio no fim da manhã, quando soube que não haveria 

greve, que os professores aceitaram a proposta da Prefeitura. Corri ao prefeito para dar-lhe 

a boa nova. 

Dias depois, assinávamos o acordo coletivo. 

 Naquela época eu vinha tendo verdadeiras hemorragias a cada menstruação e, por 

quatro vezes, não fora fazer a retirada do útero por conta de meus compromissos políticos. 

Fui outra vez ao médico e este me disse que marcaria a cirurgia para daí a uns dias e que 

não mais se responsabilizaria  por mim, caso eu não me submetesse. Minha situação se 

aproximava de ter um câncer. 

 Comecei a me preparar para a cirurgia: levava roupa de jogging e tênis para a 

Secretaria e, às tardes, depois do expediente, o motorista me levava para fazer caminhada 

na Praça da Liberdade. 

 Um belo dia, quando me preparava para sair, Pilar, minha chefe de Gabinete, me 

perguntou: “ E aí secretária, como vamos responder àqueles dois requerimentos de 

informação?” Tratava-se de requerimentos de dois vereadores do PSDB questionando 

quantos professores estavam lotados no Cape.Respondi: “Com o número certo”. Aí ela me 

revelou que, sem que eu soubesse, numa reunião em que eu não estava presente 

(encontrava-me em reunião de todo o secretariado com o prefeito), a equipe aprovara o 

pedido dos diretores regionais de aumentar o número de professores liberados para 

trabalhar com eles e para aumentar o salário deles, e todos tinham sido lotados no Cape. 

Daí que o número de professores aumentara lá. Vi na hora o rolo: na verdade, o que os 

vereadores queriam era desmoralizar a secretária e o prefeito, pois, ao mesmo tempo em 
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que divulgávamos que estávamos fazendo todo esforço para colocar professores em sala de 

aula, apaniguados do PT eram postos nas regionais e, ainda por cima, com maiores salários. 

Fiquei bicanca, quando soube do que tinham feito! 

 No dia seguinte, me deram detalhes sobre a decisão. Decidi procurar Luiz Dulci e o 

próprio prefeito para buscar uma solução. De toda a equipe, a diretora escolar era a que 

mais lutara para atender ao pedido das regionais. 

 Esperei vários dias a resposta do pedido de audiência com o Dulci e o Patrus. Nada. 

Com o dia da operação se aproximando, precisava tomar alguma providência, então acabei 

convocando a tal diretora à minha casa e lá a despedi, não sem antes exigir que fizesse o 

necessário ofício retornando com todos os professores das regionais. 

 Eu trocara recentemente meu secretário-adjunto e a nova, comigo já no hospital, 

contou-me que as regionais estavam praticamente em greve contra minha decisão e nada 

faziam. 

 A cirurgia foi um êxito e voltei para casa depois de três dias. Cinco dias após a 

volta, o prefeito manda me chamar. Atendo. Quando chego lá, recebo dele a informação de 

que não aceitava a demissão da diretora nem a volta dos professores das regionais. Decido 

sair da prefeitura. Faço uma carta e a divulgo. Digo tudo na carta, e ela cai como uma 

bomba, pois eu reafirmava que, para atender os petistas, a Prefeitura deixava de lado o 

interesse dos alunos. 

 Volto para Brasília. 

Muitos anos mais tarde, Patrus e sua esposa, Vera, me visitam e jantam em minha 

casa. Depois do café, abre o coração: diz que eu tivera razão, mas que ele estava à época 

em um momento em que necessitava reafirmar sua autoridade... E logo pra cima de mim!! 

Mas o mandato do Patrus na Prefeitura foi um sucesso. Isto é, a meu ver, ele conseguiu de 

fato mudar as prioridades, com um ou outro pequeno senão. Por isso, e porque tais êxitos 

tiveram continuidade com o Célio de Castro (no PSB e no PT) e com o Pimentel, estamos à 

frente da Prefeitura de Belo Horizonte há 16 anos! Mas não quero deixar de mencionar uma 

das áreas em que sua gestão foi incrível: a do Abastecimento. Também pudera: à frente 

dessa Secretaria, encontrava-se a saudosa Maria Regina Nabuco, sobre quem escrevi que 

me causara sempre muita inveja – no sentido positivo da palavra. 
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Pelo menos, nessa minha volta a Brasília eu convivo com meu marido, que ainda 

estava no Ministério do Trabalho. Mas por pouco tempo. No ano seguinte, em abril, o 

ministro, Walter Barelli, resolve se filiar ao PSDB e disputar em convenção a indicação 

para vice-governador na chapa de Mário Covas. Perderia a indicação para Geraldo Alckmin 

e se candidataria, sem sucesso, a deputado federal por São Paulo. Os petistas que 

compunham sua equipe saem em bloco do Ministério, e Thales volta para Belo Horizonte. 

No fim do ano, fico sabendo que o senador Suplicy estava abrindo um concurso para 

assessor jurídico para a bancada de senadores do PT. Estimulo o Thales a concorrer e, 

como não podia deixar de ser, dada sua enorme competência e experiência, ele ganha o 

lugar. Até que enfim, poderíamos ficar juntos, se eu fosse reeleita. 

 No mês de maio do ano de 1994, mamãe morre de repente. Tenho psoríase 

palmoplantar, que me abre as mãos em feridas. No dia da missa de 7º dia, saio da igreja 

direto para a Assembléia Legislativa, onde de há muito estava marcada a primeira reunião 

de organização de minha campanha à reeleição. Um esforço emocional terrível.  

 A campanha foi duríssima, como nunca. Percebo que perdera muitos eleitores por 

causa da minha ida para a Secretaria Municipal de Educação e outro tanto porque saíra de 

lá, como me acusavam, “atirando no prefeito”. Mas eu já tinha a decisão de que aquela 

seria minha última eleição, pois sempre fui crítica daqueles que viram “profissionais” da 

política, acumulando sucessivos mandatos. 
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SEGUNDO MANDATO FEDERAL 

 

 Resolvo fazer um lançamento de campanha diferente: uma festa com a Orquestra 

Carlos Gomes, domingo de manhã, no Parque Municipal de Belo Horizonte. A Ana 

Cristina, cantora, minha apoiadora e amiga, deu uma canja, cantando com aquela sua voz 

maravilhosa.  

 Ficou dessa campanha a lembrança de que, nela, as dobradinhas já começavam a 

pressionar para que o candidato a federal pagasse também a conta deles. Muitos 

reclamavam muito, quando eu dizia que mal tinha dinheiro para a minha campanha. Só 

podia fazer um mesmo panfleto, mudando apenas a foto do candidato a estadual, em papel 

jornal. Assim mesmo  porque o Aluísio Marques me ajudava mandando rodar o material 

em gráficas que faziam para ele um preço muito melhor. 

 E a rotina foi a mesma da campanha anterior. Só que, com o passar dos anos, a 

gente já não tem tanto pique assim para agüentar o rojão. Eu estava, então, com cinqüenta 

anos. E nessa idade, como eu disse para o Aloísio Rodrigues, o Neco, companheiro do PT, 

“tudo começa a cair e a afrouxar”. Ou, como diria a mim, anos mais tarde, o Roberto Brant: 

“Fui ao médico porque toda manhã sentia alguma dor. Então ele falou: Você já passou dos 

cinqüenta? Então dê graças a Deus, porque, depois dos cinqüenta, se você acorda sem 

alguma dor, é porque já morreu...” 

 Muita gente achou que, nessa campanha, eu havia trabalhado com muito dinheiro, 

porque viam meus outdoors em vários pontos da cidade. Ledo engano. Na verdade, eu tinha 

apenas oito, que viera pagando ainda no primeiro mandato. Ocorre que paguei mais do que 

o necessário para ter os oito outdoors que me couberam no sorteio. Resultado: muita gente 

não teve grana para fazer nem um, e eu fiz um acordo com a empresa de propaganda, de 

modo que os oito giravam pela cidade, cada semana em um ponto diferente. Dava volume à 

campanha, sem maiores gastos. Mais ou menos o que fizera na campanha de deputada 

estadual, quando comprei uma kombi velha que mandei pintar bem espalhafatosa e que 

girava noite e dia pela cidade – daí muita gente pensou que eu tinha uma frota... 
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Realizada a eleição, faço a minha costumeira visita às zonas eleitorais de Belo 

Horizonte, onde eu tinha 60% dos meus votos, e saio para descansar no Rio de Janeiro, pois 

as projeções garantiam minha vitória. De lá, fico em contato com Virgílio Guimarães e, lá 

pelas tantas, começo a correr o risco de perder. Já estava decidida, como disse, a ter apenas 

mais um mandato, mas a perspectiva de perder a eleição me deixou transtornada. Tenho 

ainda hoje a impressão de ter sido garfada naquele pleito: no dia da eleição, quando minha 

filha Paula foi votar, alguém já votara no lugar dela e seu voto teve de ser colhido em 

separado; além disso, eu e Virgílio tínhamos sempre sido votados juntos. Ele fora candidato 

ao Senado e suspeitava ter sido subtraído em seus votos, para que a vitória ficasse com o 

Arlindo Porto. Minha hipótese é a de que as subtrações pudessem ter sido simultâneas, para 

não dar muito na cara. 

 No começo do novo mandato, tenho uma grata surpresa: conheço Maria da 

Conceição Tavares, minha nova colega de bancada e de quem me torno rapidamente uma 

grande amiga. Amizade que só fez crescer ao longo do tempo. Maravilhou-me sua 

qualidade de militante disciplinadíssima, sempre pronta a cumprir as tarefas partidárias, 

mesmo quando não estava de acordo com o posicionamento. Além disso, ela era humilde o 

suficiente para ouvir a opinião dos outros sobre certos comportamentos. Todos sabem que 

ela se exalta a cada frase e, quando fiquei sabendo que ela faria seu primeiro discurso da 

tribuna, fiquei preocupada e a procurei para explicar, como vice-líder, as formalidades de 

praxe. Disse-lhe que ela não poderia usar um palavreado ofensivo, porque aquilo 

significaria quebra de decoro parlamentar. E lá fomos para ouvi-la pela primeira vez. O 

plenário todo parou. Coisa, evidentemente, reservada apenas aos grandes nomes nacionais. 

Maria sobe à tribuna e começa a falar. Luiz Eduardo Magalhães presidia a sessão e, como 

todo presidente faz, atendeu o telefone e começou a conversar com alguém. Maria 

interrompe sua fala e lhe faz uma repreensão, pedindo que ele prestasse atenção ao que ela 

falava porque era importante. Morri de rir, porque pela primeira vez vi um presidente 

passar o tempo todo de um discurso com o pescoço virado para a tribuna onde estava o 

orador. Terminado o discurso, ela desce e todo mundo se aproxima para cumprimentá-la. 

Ela passa por todos, sem parar, corre até onde eu estava e, me agarrando o braço, pergunta: 

“Fiz tudo direitinho?” Imagina só. 
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De outra feita, enraivecida com o comportamento do mesmo Luís Eduardo, me 

pergunta se um deputado podia bater num presidente. Isso, às portas do Plenário. Claro que 

digo que não, mas ela me deixa, apressadamente, e adentra o recinto. Corro atrás. A cena é 

incrível: ela havia subido até a Mesa e perguntado à queima-roupa, ao presidente, se havia 

algum artigo no Regimento Interno que lhe permitisse bater nele... 

Politicamente, a situação do PT era a pior possível. A vitória de Fernando Henrique 

Cardoso fora acachapante – o que dava ao novo presidente enorme legitimidade – e, o que é 

pior, mudara a correlação de forças no Congresso Nacional, de forma a ter sólida maioria 

para impor as posições neoliberais. Aliás, faço uma leitura um pouco diferente do que fora 

a Constituinte de 1988: ao contrário de ter sido seu produto uma “Constituição cidadã”, 

como anunciara na sua promulgação o saudoso Ulysses Guimarães, a Constituição era o 

produto de um empate entre duas posições antagônicas. De um lado, os que pleiteavam um 

Estado-mínimo e, de outro, os que se mantinham fiéis ao ideário nacional-

desenvolvimentista. Essa tensão entre os dois modelos podia ser claramente percebida no 

art. 52 das Disposições Transitórias, aliás fartamente utilizado por FHC em seus dois 

mandatos. Esse dispositivo dava ao presidente da República poderes, sem limites, em 

relação ao sistema financeiro. Fazendo uso de decretos, FHC desnacionalizou inteiramente 

o sistema financeiro nacional, já que a regulamentação do art. 192 só veio a ser feita, anos 

mais tarde – e o que é pior, pelo governo do PT! Durante o Governo Collor de Mello, não 

se lograra uma mudança na correlação de forças no Parlamento, de modo que parte do 

PSDB somada a parte do PMDB e às forças de esquerda impediam que o projeto neoliberal 

pudesse ser implantado. Foi isso, aliás, o que respondeu pelo fracasso da revisão 

constitucional de 1993. É claro que as esquerdas se diziam autoras desse fracasso, mas, na 

verdade, houve na época uma divisão entre o PMDB – que queria fazer a revisão 

começando pela Reforma Política – e o PFL, que queria começar pelo capítulo da Ordem 

Econômica. Como a esquerda não queria reforma alguma (e é bom recordar que o PT, que 

se recusara a assinar a Constituição de 1988, em 1993 passou a defendê-la com unhas e 

dentes), somada às duas partes mais de centro (PSDB e PMDB), isso tirou as condições 

para a revisão constitucional. O Congresso que emergiu das urnas de 1994 foi outro: veio 

um PSDB mais à direita e um PMDB também descomprometido com as teses do nacional-

desenvolvimentismo. Quando isso se deu, estava aplainado o caminho para as reformas 
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feitas no primeiro semestre de 1995. E foi aquele vendaval: fim do conceito de empresa de 

capital nacional, quebra dos monopólios, abertura do mercado nacional sem limites. E para 

completar, a fúria governamental se abateu sobre o movimento sindical, após a greve dos 

petroleiros: na queda de braço, aplicaram multas diárias aos sindicatos, o que quebrou a 

espinha dorsal do movimento e intimidou todas as outras categorias. Além disso, o governo 

instituiu o programa de qualificação profissional no âmbito do Conselho Curador do Fundo 

de Amparo ao Trabalhador (Codefat), que conta  com representação tripartite. Foi o mais 

espetacular movimento de cooptação jamais imaginado por um governo no Brasil. É uma 

verdadeira escola de como se obter dinheiro público para fins privados (ou corporativos, 

como queira). Nele empresários e trabalhadores trocam figurinhas para a aprovação de 

programas de seus respectivos interesses e como são frouxos os controles... O que sai pelo 

ralo, para as centrais sindicais, via qualificação de mão-de-obra, então, nem se fala. Nesse 

âmbito, como os empregadores já têm o sistema “S” (também sem controles públicos), o 

desperdício de dinheiro na qualificação fica com os trabalhadores e com algumas outras 

entidades privadas. Ademais, parte do dinheiro do FAT (cerca de 40%) é 

constitucionalmente destinada ao BNDES, que o aplica de acordo com as diretrizes do 

governo de plantão. Por isso tanto dinheiro do banco foi jogado fora nas privatizações ao 

tempo de FHC. 

 Na bancada, o dissenso era muito grande: estávamos divididos entre os que queriam 

a “modernização do Estado” (fim das estatais, quebra de monopólios, reforma da 

previdência, fim da empresa brasileira de capital nacional, etc.) e os que não queriam ouvir 

falar disso de jeito nenhum. Num extremo, José Genoino defendendo mudanças e, no outro, 

Milton Temer que a toda hora aceitava as provocações de Genoino, e a confusão era total. 

Maria da Conceição ficava fora de si com as posições do Genoino. Além desse, vivíamos 

mais que nunca um problema que já aparecera no mandato anterior: fazíamos reuniões 

fechadas sobre alguns temas e, no dia seguinte, estava tudo lá no jornal, tim-tim por tim-

tim. Claro que sabíamos quem eram os linguarudos. Com toda certeza, os que se exibiam 

para a imprensa e que viviam na cola dos jornalistas, principalmente das colunistas 

políticas. 

  Em maio, em plena votação desses temas, apareço com câncer de mama e sou 

obrigada a afastar-me por quase dois meses de Brasília. Embora não tivesse que fazer senão 
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radioterapia – e esta seja relativamente simples –, por incrível que pareça, àquela época a 

capital federal não dispunha de um aparelho de radiologia. Tive de me licenciar e ficar 

fazendo o tratamento em Belo Horizonte. Desse período, só vou relembrar um episódio, 

porque acredito que ele possa ajudar a outras pessoas que tenham essa doença. O médico 

que fazia as aplicações me proibiu de tomar qualquer bebida alcoólica durante as 33 sessões 

de irradiação. Pois decidi, por minha conta, tomar uma garrafa inteira de vinho tinto por 

dia, logo depois de cada sessão. Passei muito bem no tratamento e, no dia da alta, ao 

receber os parabéns do médico, contei-lhe o que tinha feito. Ele se espantou e eu retruquei: 

“Doutor, o senhor cuidou muito bem do meu corpo, mas eu também estava doente na alma. 

Disso cuidei eu”. É que o abalo emocional que a gente sente exige que se busque algum 

tipo de consolo. E foi o que fiz. Assumi publicamente a doença, escrevendo em jornal e até 

mesmo anunciando no Plenário que me estava afastando para aquele tipo de tratamento.  

Tive um apoio inesperado: nessa época, a Câmara não tinha plano de saúde e apenas 

reembolsava o que o parlamentar gastasse. Ocorre que o reembolso era demorado e eu não 

tinha dinheiro para ir gastando e receber sabe-se lá quando. Foi aí que procurei o presidente 

da Câmara, Luiz Eduardo Magalhães, e lhe expus o meu problema. Incrível: ele mandou 

que me reembolsassem em 24 horas, o que me permitiu ter sossego quanto aos gastos. 

Quando voltei a Brasília, resolvi recebê-lo em nosso apartamento para jantar. Convidei-o, e 

combinamos que eu daria a comida e ele a bebida. Nesse dia ele me contou um segredo 

familiar que justificara todo o carinho que ele teve para comigo. Claro que não posso 

divulgar esse segredo. Daí pra frente nasceu entre nós dois um respeito mútuo que, apesar 

das divergências político-ideológicas, me fez ficar profundamente triste com sua morte 

prematura. 

Na noite do tal jantar, foi engraçadíssimo. Eu fizera comida bem mineira – frango 

com alecrim e lombo assado – que combinava, é claro, com cachaça e cerveja. Eis que Luiz 

Eduardo me adentra o apartamento com seis garrafas de Chateauneuf du Pape, mas não deu 

outra: bebemos todas até tarde da noite. E ali fiquei muito impressionada com o tanto que 

ele comeu. Quando de sua morte, fiquei sabendo do problema de colesterol que ele tinha e 

lembrei-me de meu espanto diante do excesso de comida que ele ingeriu depois das 23 

horas! 
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No final do ano, um cartunista meu amigo, o Nilson, fez um comovente cartão para 

eu agradecer aos que tinham me visitado ou feito votos de recuperação. Fiquei gratíssima! 

Nessa volta a Brasília, sou convidada pelo governo japonês a ir ao Japão num 

seminário (na verdade, um lobby) para obter apoio à pretensão de o país fazer parte do 

Conselho de Segurança da ONU como membro permanente. Fomos eu e o deputado Feu 

Rosa, do Espírito Santo, este representando a situação. Ótima a viagem, tanto pela 

companhia do deputado quanto pelo que vimos e ouvimos. A reunião propriamente dita foi 

em uma cidade chamada Gifu, aonde chegamos pelo trem-bala, vindos de Tóquio. Tóquio 

me pareceu São Paulo: não tive nenhuma vontade de passear lá e só fiquei chocada com os 

preços. Qualquer coisa lá é uma fortuna. Terminada a conferência, passeamos pela cidade a 

convite dos organizadores, que também nos ofereceram vários banquetes esplendorosos. 

Tínhamos um intérprete que era um estudante universitário, o qual só faltava se pôr de 

joelhos para atender os honorables (era assim que nos tratava). Aliás, me impressionou a 

reverência com que os ocidentais são tratados naquele país. E me impressionou também 

como eles gostam de presentear. Voltei cheia de mimos. No Japão, todo mundo fala inglês, 

mas é duro entendê-los, porque trocam o “l” por “r” e vice-versa. Assim, “I rove you” é “I 

love you e “I lan” é “I run”. O Feu Rosa havia morado por quatro anos na Inglaterra e, por 

suposto, falava inglês muito melhor que eu. Mas ele não conseguia compreendê-los de jeito 

nenhum. Eu logo peguei o macete. Então combinamos que eu escutava e ele respondia. De 

Gifu, esticamos nossa viagem até Quioto e Nara, as primeiras capitais do país. Se eu já as 

conhecesse, tinha feito diferente: hospedaria em Nara (que foi conservada como era sei lá 

em que século atrás) e visitaria Quioto, porque esta cidade já se ocidentalizou, apenas 

conserva intactos os monumentos de antigamente. 

Nessa época, o líder da bancada era o “meu vizinho”, que era, como já disse, o 

apelido carinhoso que eu dava ao Jaques Wagner, com quem eu voltara a dividir o 

apartamento nesta nova legislatura. Eu era vice-líder, mas, mais que isso, sua quebra-galho 

vinte e quatro horas por dia. Toda vez que havia um problema, ele me punha para resolvê-

lo ou para ir tratando o conflito até encontrar uma solução, enquanto ele desaparecia da 

Câmara. Vou dar dois exemplos: em minha licença médica, a coordenação da bancada 

decidira demitir uma funcionária da liderança. Ele não queria ser o autor da demissão. De 

modo que lá fui eu, mandá-la embora, o que me causou depois vários aborrecimentos. 
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Quando a CUT resolveu fazer um acordo com o Governo FHC em torno da questão da 

Previdência, Jaques sumiu e, pelo celular, me pediu para eu reunir a bancada e, durante as 

discussões, ele ia ligando para saber como iam as coisas. Só apareceu na reunião quando a 

decisão estava praticamente tomada, isto é, quando decidimos que a posição da CUT não 

nos obrigava a endossá-la, de modo que ficamos, pela primeira vez, o PT e a CUT, cada um 

com uma posição. O que causou grande escândalo à época. Além disso, a parte de exame 

de medidas provisórias ficava todinha por minha conta, de modo que ele, todo dia, tinha 

tempo de sair para almoçar e eu comia um sanduíche de plantão na liderança, resolvendo 

pepinos. Mas eu não me importava com nada disso. Gostava dele e não via a menor 

importância em ajudá-lo naquilo que eu fazia de melhor. Quando chegou o final do ano, ele 

me estimulou a me candidatar a líder da bancada. Mas essa é outra história. 

Nessa ocasião, conheci o representante da Luta pela Independência do Timor Leste, 

em Lisboa, Roque Rodrigues. Ele viera ao Brasil tentar conversar com o embaixador 

português e com parlamentares brasileiros que apoiassem a luta deles, já que o governo 

brasileiro não dava um apoio claro. Entrei nessa articulação e acabei hospedando-o no 

apartamento funcional, pois o Roque não tinha dinheiro para pagar hotel. Fiz para ele o 

contato com o embaixador de Portugal e organizei um jantar lá em casa. Ficamos muito 

amigos. Anos mais tarde, quando veio a independência do Timor, ele se tornou o chefe da 

Casa Civil do Governo de Xanana Gusmão e veio ao Brasil. Procurou por mim. Dei-lhe de 

presente uma placa que eu tinha em minha mesa de trabalho com a inscrição “Isto também 

passa”, desejando que o êxito deles não subisse à cabeça de ninguém. Eu ganhara essa 

placa do meu querido médico, Dr. Salvador Silva. Pena que eu não a tenha guardado para 

dar anos depois ao Lula e a todos, ou quase todos, os que se transformaram em ministros no 

seu governo.  

No início do mês de outubro, precisei entrar de novo em licença médica para cuidar 

de uma seqüela advinda da cirurgia de mama. Fiquei um mês em Belo Horizonte, fazendo 

fisioterapia pela manhã e à noite. Quando voltei a Brasília, vi que Nilmário Miranda havia 

se aproveitado de minha ausência e colocara em campo sua candidatura a líder. Comecei a 

correr contra o tempo. Passei a procurar um por um meus colegas de bancada, pedindo 

apoio ao meu nome. Aos que pertenciam ao “campo majoritário” ou “articulação”, como 

dizíamos à época, invariavelmente eu começava a conversa pedindo que o parlamentar 
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avaliasse minha atuação como vice-líder (que era sempre tida como muito positiva), e 

depois o questionava: por que não votar em mim, já que a posição política interna não 

deveria ser critério para ocupar o posto? É verdade que tive uma ajuda substantiva da parte 

da Clara Ant, então tesoureira do partido, e que, numa reunião de bancada, sugeriu: “Que 

tal uma mulher para a próxima liderança?”. A regra do jogo era haver um debate entre os 

candidatos e que a votação fosse aberta. No último fim de semana antes da escolha, passei o 

sábado e o domingo telefonando para cada um dos deputados e pedindo outra vez o voto. 

Descobri que o Zé Dirceu e o Lula estavam fazendo o mesmo, só que pedindo o voto para o 

Nilmário. Não desanimei. No dia da eleição, ainda fiz a mesma peregrinação, buscando 

sobretudo aqueles que eu sabia estarem em dúvida. Horas antes da votação, sou chamada 

pelo Gushiken, que me disse: se eu propusesse o voto secreto, ganhava de balaiada. 

Neguei-me a propor isso. Fomos para a luta aberta. O debate, na realidade, consistiu em 

perguntas que cada um de nós deveria responder. Vi que a casca de banana para mim era o 

questionamento sobre a atitude tomada por Vladimir Palmeira quando líder, durante a 

disputa sobre Presidencialismo e Parlamentarismo. A bancada era dividida sobre a questão, 

mas ele, abertamente presidencialista, saiu pelo país afora, como líder, defendendo sua 

posição. O fato irritou os parlamentaristas, pois foi avaliado que, na condição de líder, ele 

não deveria ter agido assim, uma vez que a bancada não tinha posição tomada. Quando essa 

questão me foi proposta, não vacilei e critiquei o Vladimir. Na hora da votação, ganhei pela 

diferença de um único voto. Vibrei. Na bancada, só havia um precedente de alguém que 

não pertencesse à maioria virar líder: foi quando o próprio Vladimir Palmeira derrotou Zé 

Dirceu, no terceiro ano de nosso primeiro mandato. E também por apenas um voto. Liguei 

logo para ele, que não era mais deputado, e contei-lhe que fora por conta dele que eu 

acabara vencendo... Éramos muito amigos e costumávamos nos visitar mutuamente. 
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UM MOMENTO MEMORÁVEL ou  “VAIDOSA,  

CONVENCIDA, NÃO PASSA DE UMA POBRE MARGARIDA” 

  

Tomei posse como líder da bancada na Câmara em plena guerra contra a posição da 

CUT sobre a Reforma da Previdência. Comecei a ser chamada a discutir a questão na TV e 

em rádios contra o Vicentinho. O assunto fervia. Na coletiva em que o Jaques me 

apresentou como nova líder, veio a pergunta maldosa: “Você já é aposentada?” Eu estava 

então com 52 anos e, como já mencionei, fora anistiada e reintegrada à Petrobrás, onde me 

aposentei, em 1995, com base em critérios definidos pela Constituição de 1988. Foi a conta. 

Chegaram ao cúmulo de me comparar com o então ministro da Previdência, Reinold 

Stephanes, que se aposentara com 49 anos de idade. Essa comparação foi especialmente 

feita pelo Ricardo Amaral, jornalista mineiro casado com outra jornalista, a Malu Baldoni, 

de quem me considerava amiga. Ele publicou uma coluna sobre o caso no jornal O Estado 

de S. Paulo. Como ele era muito amigo do Nilmário, cheguei a pensar que este fora, de 

fato, o autor da fofoca. É claro que nunca vou saber ao certo de onde essa onda partiu. Mas 

o fato é que meu primeiro fim de semana como líder foi também aquele em que minha vida 

estava estampada em tudo quanto era jornal. Só agüentei o rojão por conta do meu assessor 

de imprensa, o Itamar Garcez. Com muita segurança, ele me aconselhou a não comentar o 

assunto, nem retrucar às notas e matérias, pois, segundo ele, isso só alimentaria o caso. Se 

eu não falasse nada, o assunto morreria. Como, de fato, morreu. De todo modo, a 

experiência fez-me ter imensa compaixão pelas pessoas que têm sua vida exposta na 

imprensa. Aliás, eu já havia sentido assim quando houve a CPI dos Anões do Orçamento. 

Fui assistir à inquirição do então deputado José Geraldo Ribeiro. Não consegui ficar mais 

que uns 10 minutos. Saí de lá quase vomitando. Só pensava nos seus filhos, nos seus pais, 

na sua mulher. 

Voltando à polêmica da Reforma da Previdência, nossa discordância em relação à 

CUT centrava-se em que não aceitávamos a substituição de “tempo de serviço” por “tempo 

de contribuição” porque sabíamos que isso faria enorme diferença: o ônus de provar o 

direito à aposentadoria passava a ser do trabalhador. No critério de tempo de serviço, a 



 115 

mera assinatura do vínculo empregatício deixava para o empregador a obrigação de 

demonstrar o recolhimento das contribuições. Num país onde os patrões sonegam o 

pagamento de suas obrigações, isso poderia vir a significar a impossibilidade total de 

alguém obter o benefício. Com essa posição, entramos na guerra da discussão do projeto 

que estava em tramitação. Por causa dessa questão, fui a responsável no ano seguinte, ou no 

meu último ano como parlamentar, por uma cena inimaginável. Estava-se votando na 

Comissão Especial as emendas oriundas do Senado e a sessão era acompanhada de perto 

por uma massa de sindicalistas que apupavam os parlamentares do governo e gritavam 

palavras de ordem. De repente, percebo a manobra que os governistas iam fazer, mudando 

de sala e impedindo, assim, que os sindicalistas acompanhassem a votação final. Fui 

avisando uma por uma das parlamentares que tinham posição contrária ao governo e as 

chamei para que, de mãos dadas, fizéssemos uma barreira na porta da outra sala para 

impedir a entrada dos deputados. Todas toparam. Quando os deputados foram chegando, 

lembro-me bem, o deputado José Carlos Aleluia, do PFL da Bahia, pediu-nos licença para 

entrar. Aí avisei que eles não passariam. Ouvindo isso, os sindicalistas saltaram da outra 

sala e foi o maior quebra-quebra na porta da Comissão de Constituição e Justiça. Na 

confusão, tratei de me pôr a salvo, inclusive para proteger meu seio operado e para tirar a 

Conceição Tavares, cuja coluna vive com problemas e que estava no meio da confusão. 

Abriram contra nós um processo por quebra de decoro parlamentar. Combinamos todas não 

respondermos à convocação para prestar depoimento. E assim fizemos. Não deu em nada. 

Penso que o presidente da Casa e o próprio governo perceberam que processar tantas 

deputadas só daria mais problemas para eles. 

A meu ver, o grande problema do PT em relação à reforma da Previdência era que, 

ao desprezar o projeto Eduardo Jorge, no ano anterior, ficamos na incômoda posição de 

negar tudo que fora proposto pelo governo sem ter alternativa a apresentar, sabendo que 

haveria de ser feita uma reforma. Qual era a proposta do deputado Eduardo Jorge? Ele 

propunha uma previdência única mesmo para os servidores públicos e para os trabalhadores 

do setor privado, com um certo teto, e, acima desse valor, previdência complementar 

pública e privada. Achava justíssima a proposta. Mas o próprio PT foi aos poucos 

destruindo a proposta, cada um defendendo uma exceção aqui, outra acolá, cada um certo 

de que os argumentos com que defendia este ou aquele setor eram irrefutáveis. Só para 
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encurtar conversa, quando fui de licença médica para Minas no ano anterior, estávamos em 

plena discussão da proposta do Eduardo Jorge. Quando voltei, na verdade o que 

defendíamos era a manutenção de todo o status quo... Mas, como líder, não me restava mais 

senão encaminhar a posição da bancada que, àquela altura, era também a proposta do PT 

(decidida no Diretório Nacional).  

Isso me lembra um outro episódio com Luiz Eduardo Magalhães: um dia, ele se 

aproxima de mim, no plenário (já estávamos ambos “na planície”), e me pergunta: “É 

verdade mesmo que você não se candidata mais?”. Repondo que sim. Ele, espantado, 

retruca: “Era tudo quanto eu queria, voltar para Brasília e não posso, porque meu pai 

resolveu me fazer governador da Bahia. E você, que podia fácil ser eleita deputada, resolve 

não voltar. Não entendo mais nada de nada”. E chegando-se a mim, pergunta: “Que você 

acha de mim?”. Respondo: “Perigoso. Você é muito mais perigoso que seu pai. Ele é 

truculento, a gente logo percebe que é conservador. Você é tão sedutor, que se a gente não 

se previne, cai no seu bico”. 

Na votação sobre a Previdência, percebo que o nosso líder havia negociado algo 

que, a meu ver, prejudicava os aposentados do serviço público estadual e municipal. Como 

funcionária federal, decido não votar com a bancada. Vou ao microfone, usar o artigo do 

Regimento que me permitia abster quando o assunto fosse do meu interesse. Começo a 

falar e me emociono. Choro. Eram mais de 11 horas da noite, àquela hora em que o pessoal 

da imprensa está desesperado buscando notícia. Saio do plenário em prantos e encontro 

Almino Afonso que me abraça e consola. Os fotógrafos quase me atropelam, eu querendo 

fugir e eles me clicando. Luiz Eduardo vê a cena e chega gritando: “Deixem-na de lado! 

Ela não quer ser incomodada! Vão embora!”. Agradeço. No dia seguinte, minha foto com 

Almino e a intervenção de Luiz Eduardo são manchete nos jornais... 

Combati com todas as minhas forças a proposta de introdução da reeleição para os 

cargos de Chefe do Executivo (prefeitos, governadores e presidente da República), por 

convicção pessoal e por determinação de meu partido. Segundo relatou o então ministro do 

Supremo Tribunal Federal Nelson Jobim, anos mais tarde, em seminário na bancada do PT 

no Senado, tudo havia começado em 1993, na falida Revisão Constitucional. Como relator, 

ele propôs a mudança de paradigma em relação à reeleição (o que incluía a 

desincompatibilização como norma básica, a qual permitiria a reeleição para titulares, 
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cônjuges, parentes, substitutos e sucessores) e a ampliação do mandato presidencial para 

cinco anos. À época, já havia pesquisas pré-eleitorais que indicavam a vitória do candidato 

Lula, do PT – o que determinou a rejeição total de sua proposta. 

 Lembro-me bem do dia em que discutimos isso no plenário: era até engraçado ver-

nos, a nós, petistas, contrários à reeleição, como fruto de grandes debates; e os outros, 

favoráveis por princípio, porém contrários na oportunidade, com medo de que nós 

tirássemos vantagem de sua adoção... Nem me lembro mais de qual era nossa posição em 

relação ao mandato de cinco anos. Provavelmente, contrários, em função do golpe do 

Sarney durante a Constituinte, distribuindo canais de rádio e TV a rodo, para granjear votos 

favoráveis a SEU mandato de cinco anos. 

 No início do ano de 1995, com a posse dos novos parlamentares, o jovem deputado 

Mendonça Filho, do PFL de Pernambuco, apresentou a Proposta de Emenda Constitucional 

(PEC) n° 1-A/95, sobre o mesmo tema tratado na Revisão. Aí, no final de 1995, FHC achou 

fascinante a proposta (havia ganhado de balaiada a eleição, derrotando Lula) e pegou 

carona na proposta, só que a restringindo apenas à possibilidade de reeleição do titular e – 

pasmem! – sem necessidade de desincompatibilização. Fascinação para quem está 

governando significa ordens para implementar o que o presidente quer fazer. Logo: os 

presidentes da Câmara e do Senado “decidiram” eles próprios autoconvocarem 

extraordinariamente o Congresso para examinar a proposta. Só que, com autoconvocação, 

não há maneira de pagar os extras que garantem o quorum e, então, ao que me lembre, 

houve dupla convocação. A do FHC para umas matérias e a dos presidentes das duas Casas 

para a matéria da reeleição. 

 Regimentalmente, no dia da instalação da convocação extraordinária, não se aceita 

questão de ordem. Àquela altura, porém, prestes a ser eleita líder da bancada, arrisquei e 

questionei a “urgência e relevância” da matéria, que são as condições para que alguma 

proposta seja examinada, cancelando-se o recesso. Imediatamente, Luís Eduardo, que 

compunha a mesa como presidente da Câmara, deixou-a e correu ao microfone de apartes, 

no plenário, para me contraditar. Sinal de prestígio. E de guerra, pela frente. 

 Formou-se a Comissão Especial para examinar a PEC e, aí, pude aprontar meu 

segundo obstáculo: o assessor da liderança, Toffoly, num fim de semana, lembrou-se de 

que quem é autor de proposição não pode ser relator. Quando cheguei na segunda-feira, ele 
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já tinha pronta a Questão de Ordem impugnando o nome do relator nomeado, deputado 

José Múcio, um dos cardeais do PFL de Pernambuco. Essa, nós ganharíamos no Supremo, 

fácil, fácil. Corre-corre imediato nas bases do governo. E nós, rindo à toa. Evidentemente, a 

PEC havia sido apoiada por todos os integrantes do PFL... que tinha direito a indicar o 

relator. Aí, descobriram que só o desconhecido e novato deputado Vic Pires, do Pará, não 

assinara a proposta. Tipo “esqueceram de mim”. Tiveram de nomeá-lo. Deputado de 

primeiríssimo mandato relatando matéria de primeiríssima importância. O moço ficou tão 

feliz comigo que me pediu, encarecidamente, que tirasse fotos com ele no plenário para 

toda a imprensa nacional. Essa ele ficou me devendo. Até anos mais tarde, quando, por 

acaso, tive de atuar como assessora para uma proposta de interesse do senador com quem 

eu trabalhava. “Assim caminha a humanidade”... 

 Indiquei para a Comissão os mais renhidos combatentes do PT. Eu, como líder, 

tinha direito a intervir a qualquer momento. Lá, tentamos de tudo. Inclusive, riram de mim, 

quando perguntei ao governador Tasso Jereissati, que lá fora defender a PEC, em audiência 

pública, por que não ele, como candidato? Disseram que a líder, tão aflita estava para 

combater a proposta, até havia lançado Jereissati como candidato pelo PSDB. 

 Quando vi que nossos esforços eram vãos, e que a PEC seria aprovada, passei a 

travar outro combate: mostrar que do jeito que ela estava, a Constituição viraria um balaio 

de gatos, pois manteria a inelegibilidade de cônjuge e parentes e exigiria que o Chefe do 

Executivo, para candidatar-se a qualquer outro cargo, tivesse de se desincompatibilizar. 

Como diria Stanislaw Ponte Preta, verdadeiro “samba do crioulo doido”. Mas fomos 

vencidos. 

 Na votação em plenário, foi aquele espetáculo, lembrado até hoje pela compra 

ostensiva de votos. 

 Passados, porém, todos esses anos, acho que minha posição não foi endossada pelos 

eleitores brasileiros, pois adoram reeleger alguém; e meu próprio partido aderiu à reeleição 

sem o menor pudor. É viver e aprender.    

Mas, antes de continuar nessa seqüência dos temas que enfrentei na liderança, 

gostaria de relatar uma experiência sobre as inúmeras ciladas que nos preparam no 

Parlamento. Era uma sexta-feira pela manhã, um dia normalmente sossegado, porque a 

maioria dos parlamentares viaja na quinta e só volta na terça-feira. Eu caminhava na 
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direção do plenário, quando ouvi que o deputado Newton Cardoso vociferava ao microfone, 

atacando a Rede Globo, que, ao que dizia, tinha feito um ataque ao Parlamento em algum 

noticiário do dia anterior. Corri para ver do que se tratava e, para meu espanto, quando 

adentro o plenário, chegam todos os líderes e até mesmo o presidente da Casa, deputado 

Luiz Eduardo Magalhães. Estranhei. Esse povo todo ali numa manhã de sexta-feira... 

parecia armadilha preparada para atingir algum fim que eu não conseguia saber qual podia 

ser... Fiquei atenta às palavras do presidente. E grilei. Sabia da posição da maioria ali 

dentro, que era a de fazer mudanças na Lei de Imprensa, mas não no sentido de aprimorá-la 

e torná-la mais democrática. Ao contrário, queriam a mudança para tornar mais seguro o 

controle sobre o direito de informação. Por que todos se uniam agora contra a Rede Globo, 

a pretexto de que o programa veiculado estaria demonstrando a exigência de nova lei de 

imprensa? Fiquei na dúvida. E mais confusa ainda quando o líder do PCdoB, meu amigo 

Sérgio Miranda, a quem muito admiro, também seguiu a mesma linha e defendeu a 

necessidade de mudança com muita ênfase. Os deputados da bancada que estavam 

presentes me olhavam,  como quem diz: “E nós?”. Seria uma das minhas primeiras 

intervenções como líder, e não queria errar. Mas decidi não embarcar naquela onda. Proferi 

um discurso sóbrio, dizendo que a Lei de Imprensa necessitava aperfeiçoamentos mas que 

esses não deviam ser feito açodadamente, diante de qualquer que fosse o episódio que 

houvesse ocorrido. Todos me olharam decepcionados e alguns, lembro-me do Milton 

Temer, chegaram a verbalizar essa decepção, usando o discurso do Sérgio como exemplo 

do que deveria ter sido feito. Fiquei insegura. Como ficaria em Brasília no fim de semana, 

pedi à assessoria que pegasse as notas taquigráficas de todos os discursos dos líderes, 

inclusive o meu e o do presidente da Casa. Passei o sábado comparando-os, mas concluí 

que, apesar do desapontamento, eu havia feito o melhor. De fato, poderíamos, no episódio, 

vir a sermos envolvidos numa daquelas reformas bem ao estilo da direitona.  

Minha rotina, como líder, incluía chegar cedo ao gabinete e reunir-me com meus 

três assessores mais diretos: Athos Pereira, assessor político; José Umberto, chefe de 

Gabinete; e Itamar Garcez, assessor de imprensa, de quem já falei antes. Trocávamos 

rapidamente informações sobre a área de cada um e começava o trabalho diário. Com 

Sheila, minha secretária e agendeira, reunião quase diariamente para conseguirmos dar 

conta de uma das tarefas mais complicadas que é tomar conhecimento da correspondência, 
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dos eventos para os quais há convites de comparecimento, dos telefonemas que recebemos 

e precisamos retornar. 

A liderança era bem organizada. Todas as equipes eram compostas de profissionais 

que se dedicavam de corpo e alma, seja nos trabalhos administrativos, seja nas tarefas 

técnicas. Tínhamos, além disso, um grupo de jornalistas que produzia programa de rádio e 

o “Informe do PT”, este de circulação diária, afora o número com o balanço da semana, que 

saía às segundas-feiras. Com a ajuda do Itamar e desses jornalistas, demos uma boa 

melhorada nesses instrumentos de informação – que ficaram tão bons, que todos os demais 

partidos da Câmara e o próprio Palácio do Planalto mandavam buscar nosso Informe cedo 

(ele ficava pronto por volta das seis horas da manhã). Logo no primeiro mês de trabalho, 

Itamar disse-me que estava com uma home page pronta para ser lançada, só aguardando um 

editorial que a Executiva do PT ficara de fazer e que nunca chegava. Prometi a ele tratar do 

assunto na primeira reunião da Executiva de que viesse a participar. (Como líder, eu tinha 

assento automático na Executiva partidária.) Assim fiz. Informei na reunião que esperaria 

um mês pelo texto do presidente, à época José Dirceu, ou quem a Executiva designasse e 

que, findo esse tempo, colocaria na Internet um texto meu mesmo. Acho que ninguém 

acreditou no que falei. O fato é que esperei exatamente 30 dias, ao final dos quais fiz o 

texto e mandei brasa. Foi um salve-se quem puder, porque lá pelas tantas invoquei uma 

antiga definição do Francisco Weffort, nosso ex-secretário geral: “Deus ajuda as crianças, 

os bêbados e o PT”. Pronto. A frase esquentou a polêmica, uns contra, outros a favor, e, 

sobretudo, moveu a Executiva a tratar de fazer seu texto, senão o meu ia ficar... O fato é 

que a página foi elogiadíssima pelo Jornal do Brasil e mereceu uma citação do Jô Soares 

como a melhor página de partido político do país. Vibrei junto com a nossa equipe. 

Além do que já descrevi, sempre que precisava (ou seja, todo dia) um dos assessores 

técnicos, dependendo do assunto, vinha também despachar comigo. Sempre fui muito 

cuidadosa com a parte parlamentar propriamente dita, inclusive o plenário do Congresso 

Nacional, por onde passavam todas as Medidas Provisórias. Eu conhecia todas, incluindo 

suas inúmeras versões, porque à época podia o governo reeditar quantas vezes quisesse, e 

sempre mudava alguma coisinha, o que dava o maior trabalho para acompanhar. Mas eu já 

fazia isso antes e continuei responsabilizando-me por essa tarefa. 
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Na noite de 19 de abril, eu estava em casa de um dos deputados, numa pequena 

festinha, quando fui chamada ao telefone pelo deputado Padre Roque Zimmermann, que me 

comunicou a barbaridade do “massacre de Eldorado de Carajás” – um dos momentos mais 

trágicos da história da luta pela reforma agrária no Brasil. 

Inteirei-me logo da extensão do problema: àquelas horas, havia boato para tudo 

quanto é lado, mas, já estava confirmadíssima a existência de 17 cadáveres. Numa rápida 

operação, fizemos contato com o legista da Universidade de Campinas e o despachamos pra 

lá, enquanto organizávamos dois grupos: um, coordenado pelo líder no Senado, Eduardo 

Suplicy, para ir a Carajás com outros parlamentares e lideranças sociais; outro, coordenado 

por mim, para ficar em Brasília e, a pedido do MST, exigir uma audiência com o presidente 

Fernando Henrique Cardoso. O envio do legista foi crucial para que elucidássemos o 

bárbaro crime. Acho, até hoje, que se não fosse essa providência, não saberíamos nunca a 

extensão da tragédia, porque tanto a polícia quanto o então governador do Pará tudo 

fizeram para deixar na sombra o crime. E o próprio presidente da República me espantou, 

na audiência, perguntando-nos, com ar patético, “o que devemos fazer?!” Tive vontade de 

responder: “Ué, se você não sabe, me cede sua cadeira que eu saberei muito bem que 

providências tomar”. FHC fez inúmeras promessas de providências, inclusive de aprovação 

de leis apressando a reforma agrária, mas tudo andou a passos tão lentos e tudo foi (quando 

foi) aprovado tão diferente do proposto, que até hoje o país está sujeito a passar por outros 

episódios como esse, bastando ter governantes propensos a tratar como “questão de polícia” 

a luta pela terra. Digo isso, porque a rotina, quando ocorrem as ocupações, é o pedido de 

reintegração de posse logo, logo, concedido pelo juiz (já que a Constituição protege o 

direito de propriedade), e aí é só pedir que a polícia militar cumpra a decisão. Isso é sempre 

um verdadeiro barril de pólvora, pois os policiais estão armados, a situação é sempre muito 

tensa, e basta uma criança atirar uma pedra para estabelecer-se a confusão. Duvido que haja 

comando capaz de conter seus homens em momentos como esses. Ainda mais que as coisas 

desse tipo ocorrem em lugares afastados e ermos, o que dá mais ainda nos nervos das 

pessoas envolvidas. 

Certamente, o momento mais difícil de minha liderança se deu na votação da 

CPMF, ao tempo do ministro Adib Jatene. O PT já havia discutido essa questão, várias 

vezes, no Diretório Nacional, e a posição da maioria era sempre contra. Quando Jatene 
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passou a dizer que a destinação da contribuição seria a  saúde, os parlamentares e as 

lideranças ligadas a esse setor começaram a propor que aprovássemos a medida. No dia em 

que a questão seria votada no plenário, na última hora o Palácio do Planalto enviou nova 

fórmula, destinando realmente os recursos apenas à rede pública de saúde. Tratava-se de 

uma mudança na proposta originalmente discutida no Diretório, e achei prudente convocar 

a bancada pouco antes de iniciar a votação. Estava presente em Brasília também o 

presidente do Partido, José Dirceu, a quem pedi que participasse. Iniciada a reunião, 

quando relatei a proposta e comecei a dar a palavra aos oradores inscritos, a confusão foi 

ampla, geral e irrestrita. Havia quem se pusesse de pé, ameaçando fisicamente o 

companheiro de bancada, enquanto os demais gritavam suas posições. Senti que perderia o 

controle, se não fizesse alguma coisa. Fiquei de pé e meti a mão na mesa com força e 

declarei: “Subam todos para o plenário. Vou defender a posição do Diretório Nacional e 

quero que todos votem comigo. Após a votação, voltem a esta sala para continuar a reunião 

e para vocês discutirem, se quiserem, a minha destituição da liderança”. E subi, puxando a 

fila, uns murmurando contra, outros calados, outros meio sem saber o que fazer. Lá no 

plenário vi que muitos preparavam um voto em separado (podíamos fazer isso quando 

discordássemos das decisões partidárias, mas tínhamos de votar como bancada). No canto 

esquerdo do plenário estava o deputado Eduardo Jorge, que eu sabia ser o mais 

recalcitrante. Fui até ele e pedi que seguisse a bancada, e ele começou a chorar. Era médico 

e me dizia entre lágrimas que não tinha condições de fazer isso. 

Aí chegou minha vez de conduzir a votação em nome do Partido dos Trabalhadores. 

Quando comecei a anunciar nossa posição contrária, explodiu uma grande vaia nas galerias, 

lotadas de servidores da área da saúde. Parei. Aguardei que calassem e então fiz o tal 

discurso em que copiei a lição do Nelinho: “Nossa posição é essa, e as vaias não me 

intimidam. Nem intimidariam se fossem 130 mil pessoas me vaiando no Maracanã”. 

Só o Eduardo Jorge não seguiu a liderança. E ninguém falou em me destituir. Mas 

continuei sentindo que passei no fio de uma navalha... A proposta foi aprovada na Câmara e 

no Senado. Converteu-se na Emenda Constitucional nº 29, de 2000. Um detalhe: o repasse 

dos recursos para a área de saúde ficou condicionado à aprovação de uma lei complementar 

que, até a data em que escrevo estas linhas, ainda não foi aprovada! 
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Ainda não falei que tenho uma outra paixão, além da política: o futebol. Eu e o Jair 

Meneghelli travávamos na bancada uma luta de vida ou morte, eu defendendo o Cruzeiro 

Esporte Clube e, ele, o Palmeiras. Quando esses times jogavam, fosse onde fosse, um de 

nós ligava para o outro. Isto é, o vencedor telefonava para gozar a cara do outro.  Chega a 

final da Copa Brasil e os dois times vão para a final. O jornal Folha de S. Paulo descobre 

minha paixão e me encomenda um artigo para ser publicado na véspera do jogo. Aposto 

que meu time ganharia, embora o Palmeiras tivesse feito naquele ano uma campanha sem 

nenhum defeito. Aposto com o Meneghelli: quem perder usa uma camisa com a cor do time 

vencedor. Mas, secretamente, adquiro uma camisa oficial do Cruzeiro e guardo para o dia 

seguinte ao jogo. Não deu outra: o Cruzeiro ganhou e Jair Meneghelli apareceu-me de 

camisa social azul clarinho. Digo a ele: “Agora você vai ajoelhar e rezar”, e o faço vestir a 

camisa do Cruzeiro na frente de toda a imprensa. Resultado: nossa foto colorida vira, no dia 

seguinte, a manchete de capa do jornal paulistano. 

Dias depois, recebo um telefonema que me emociona. Era o Armando Nogueira, 

aquele famoso cronista do futebol, convidando-me para uma entrevista no programa dele, o 

Esporte Real, no Canal SporTV. Fico felicíssima e agendo a ida lá. A entrevista foi uma 

festa, porque ele sabe deixar a gente à vontade e eu, eu sempre fico muito à vontade quando 

falo de futebol. 

  Há momentos na vida da gente em que o acaso vira mesmo responsável por algo 

absolutamente distinto do que se andara fazendo. Assim foi comigo quando me transformei 

em conselheira do Cruzeiro Esporte Clube (com muita honra!). A vereadora Neusinha 

Santos estava à toda nas suas campanhas feministas e andou dando umas blitzes em postos 

de gasolina, nos quais as moças trabalhavam de pernas de fora. O assunto ganhou as 

páginas dos jornais e ela passou a ser conhecida como grande defensora dos direitos das 

mulheres. Aí houve um jogo qualquer no Mineirão e, dizem, alguém da diretoria do 

Cruzeiro aprontou uma com relação à mulher que era a bandeirinha. Neusinha tomou logo 

o caso para si e andou chamando o time de machista. Não deu outra. Como eles precisavam 

mostrar que não eram machistas, convidaram-me para compor a chapa do Conselho. Fiquei 

toda prosa, porque nunca havia pensado em ter uma oportunidade como aquela. Sonhava 

encontrar-me pessoalmente com os jogadores, meus grandes ídolos. 
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Numa das reuniões a que compareci, houve um bate-boca entre um dirigente do 

clube e um sócio, que acusava esse dirigente de ter embolsado parte do dinheiro ganho com 

a venda do Ronaldinho (Ronaldo Fenômeno). A coisa esquentou e, quando vi, eu estava 

exatamente na linha de tiro (o sócio ameaçava tirar o revólver). Olhei para debaixo da mesa 

e pensei em escorregar para o chão, caso a ameaça se concretizasse. Mas aí veio a turma do 

deixa disso, e desarmaram o rapaz. Pedi a palavra e ocupei o microfone, elogiando o 

comportamento de todos (“parece o PT, onde a gente também briga, briga, mas no fim dá 

tudo certo”). A gargalhada foi geral. 

Acabei, uma vez, realizando meu sonho numa festa de congraçamento em que vi 

toda a velha guarda do timaço de 1966. E quando participei, já como deputada federal, das 

discussões da Lei Zico e da Lei Pelé, acabei conhecendo meu antigo ídolo, o Piazza. De 

outra feita, quase matei meu marido de vergonha, porque fui, na cara de pau, pedir ao Dida 

(goleiro) um autógrafo numa camisa do clube. Abordei-o num restaurante, misturada no 

meio das fãs que suplicavam pela sua atenção. 

Aí veio a campanha municipal, e comecei a viajar pelo país para apoiar nossos 

candidatos. 

Fui a Londrina, fui a Belém, fui a São Luiz, fui a Natal, além das cidades mineiras. 

Gravei programas de TV em apoio aos nossos candidatos nas principais capitais. Antes da 

viagem a Londrina, eu passei um aperto. O Zé Dirceu pediu que eu fizesse um jantar e 

convidasse o ministro da Reforma Agrária, Raul Jungmann. Prontamente concordei. Na 

noite do jantar, os dois conversaram o que desejavam, jantaram e, lá pelas tantas, o Dirceu  

levanta-se para ir embora e nada do Jungmann se mandar. Fui ficando apavorada, porque 

meu vôo sairia muito cedo e eu ainda teria de passar na liderança. Cheguei a fazer a velha 

superstição mineira: virei a vassoura de cabeça pra baixo e joguei sal no fogo e ... nada. Aí 

não teve jeito: percebendo nossa pouca boa vontade, ele perguntou, por volta das quatro 

horas da manhã, se poderia ficar mais ali em casa e eu, sem cerimônia, disse que não podia, 

pois eu teria compromissos muito cedo. Muito depois, fiquei sabendo que ele tinha essa 

mania: gostava da noite e, se o papo era bom, só saía com o sol raiando. 

Em Natal, recebo um recado do Zé Dirceu pedindo para eu representar contra o 

Eduardo Jorge, pela desobediência na votação da CPMF. Recusei-me a fazê-lo, pois o Zé 
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estivera presente na reunião e, com aquele pedido, pareceu querer fazer-me de gato para 

tirar a batata quente do braseiro. 

Em julho, a Marinha convidou-me a ir à Antártica, e lá fui eu a bordo de um 

Hércules, morrendo de medo e de curiosidade. Foi uma viagem maravilhosa, tudo muito 

bom, companheiros de viagem, Punta Arenas, a própria Antártica, os maravilhosos frutos 

do mar do Chile, bons vinhos, noitadas de karaokê. No Brasil ainda, em Pelotas, saio para 

almoçar e dou de cara com o comitê do nosso candidato, Fernando Marroni. Entrei. Eles 

adoraram a visita e trouxeram logo o candidato para eu gravar um programa de apoio a ele. 

No final do ano, eu já estava meio cansada da rotina pesada. Em outubro, tirei uma 

semana e fui para uma clínica antroposófica em São Paulo, a Artemísia, onde passei dias 

diferentes e muito bons. Num desses dias, tomei o maior susto. Lá a gente não via televisão 

e só sabia qualquer notícia quando chegava alguém da cidade. E chegou alguém dizendo 

que tinha havido um desastre com um avião da TAM que caíra ao sair de Congonhas. 

Fiquei apavorada, pois nossos deputados paulistas viajavam muito. Pedi para que me 

deixassem ter acesso à TV, e assim pude checar que, felizmente, ninguém nosso estava 

nesse infeliz vôo. A Paula, minha filha, acompanhou-me nesse “retiro”, e o bom foi fazer 

tudo diferente do dia-a-dia. A gente era acordada muito cedo, tinha atividades de ginástica, 

pintura, leitura de histórias e comida vegetariana. Nada de bebidas alcoólicas. Eu tinha 

autorização para fumar quatro cigarros por dia, e o resto do tempo era tomar chá e papear 

com gente de vida completamente diferente da que eu levava. Descansei bastante. Lembro-

me que, quando voltei de lá, houve quem comentasse que meu rosto mostrava o bem-estar 

em que eu estava. 

Já estávamos no final do ano e, como sempre, a Câmara dos Deputados e o 

Congresso Nacional entraram em efervescência: todo mundo querendo conseguir nos dois 

últimos meses tudo o que não se fez no ano inteiro. 

Isso é o que faz do trabalho parlamentar uma rotina quase insuportável. Eu gostava 

muito de atuar em comissões, mas detestava o plenário naquelas sessões sonolentas em que 

os parlamentares ficam enchendo lingüiça, falando sobre tudo – nem sempre, ou quase 

nunca, com conhecimento de causa. Havia, quando muito, meia dúzia de bons oradores, o 

resto era pura perda de tempo. Costumava (quando não era líder) levar um livro para o 

plenário, via de regra sobre um tema que sempre me fascinou – a democracia ateniense –, 
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escondia-me ao fundo e lia, lia, lia. Naquela época não havia nem TV nem Rádio da 

Câmara, quando muito a gente conseguia gravar para a Hora do Brasil. Eu não me 

conformava com a mania de usar a tribuna sucessivamente, para encaminhar a discussão, 

todo mundo repetindo argumentos. Claro que situação e oposição se enfrentavam nos 

grandes temas, mas, no dia-a-dia, era uma chatura. Como eu sou muito aplicada no que 

faço, logo virei referência não só para o PT mas para os demais partidos, porque todos 

sabiam que eu sabia tudo quanto seria votado. Era muito engraçado. Chegava um deputado 

esbaforido para votar, e me perguntava: “Como vocês estão votando?” Se era de oposição, 

acompanhava  nosso voto; se da base aliada, dizia: “Então meu voto é ao contrário”. A 

maior parte das votações não é acompanhada nem pela décima parte do plenário. Também 

às quintas-feiras, era eu que dizia se os deputados podiam ou não viajar, porque olhava 

cedo a pauta e, assim, sabia se havia ou não matéria importante para ser votada. Via de 

regra, os presidentes da Casa só colocam abobrinha nas sessões de quinta-feira. Ou então as 

desprezadas matérias internacionais a que eu me dedicara nos últimos anos de mandato. Ao 

contrário da maioria dos deputados, eu costumava ficar em Brasília em alguns fins de 

semana. Era bom para descansar do corre-corre de aeroporto e, também, para poder estudar 

temas mais relevantes que estariam sendo votados na semana seguinte. 

No final do meu período como líder, foi eleito o José Machado, de São Paulo, 

integrante da maioria. E na sucessão dele, deixei de apoiar o Deda que me apoiara antes e 

que estava concorrendo com Milton Temer (que também me apoiara). Curioso é que ambos 

dividiam o mesmo apartamento. Abstive-me, coisa de que me arrependo muito. Deveria ter 

votado em Deda. 

De volta “à planície” – era assim que se denominava o deputado comum – resolvi 

dedicar-me aos temas internacionais. Na verdade, eu já fizera uma experiência no ano de 

1995 e gostara, porque era desafiadora a tarefa. A gente não estava acostumada a estudar as 

questões internacionais e nem tínhamos um rumo traçado pelo partido, mas eu adorei mexer 

naquilo. Quando cheguei à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a fama 

dela era a de ser a Comissão dos “punhos de renda” e dos parlamentares que gostavam de 

uma viagem internacional. Aprendi porém, com o deputado Franco Montoro, que foi o 

primeiro presidente que peguei, e de cara fiz um voto em separado contra o Protocolo de 

Ouro Preto, sobre o Mercosul, e até consegui apoios na situação... O protocolo mostrava 
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uma estrutura institucional extremamente centrada no Executivo, deixando aos 

parlamentares um papel meramente subalterno. Comparei essa estrutura com a da União 

Européia e fui muito elogiada. Também pudera: eu havia contratado um assessor 

espetacular chamado Marcelo Zero, que entendia pra burro de tudo, conhecia bem o 

Itamaraty (seu pai era embaixador) e preparava grandes votos para mim. Resolvemos 

enfrentar uma questão-tabu. Não se concedia ao Congresso o direito de emendar, suprimir 

ou acrescentar qualquer coisa nos acordos internacionais. Além disso, o governo brasileiro 

estava assumindo assinar acordos bilaterais com normas mais rígidas do que o MAI 

(Multilateral Agreement of Investment), e comecei a tentar brecar isso. Nessas tarefas, 

quem muito me ajudava era o Gushiken. Depois de algum tempo, fiquei sabendo que no 

Itamaraty havia a turma que gostava de mim e a turma que tinha horror dos meus votos. 

Descobri que a assessoria do Itamaraty brecava meus votos quando eu era a relatora, e por 

isso parei de entregá-lo com antecedência como manda o Regimento Interno. Na surpresa, 

às vezes eu conseguia ter êxito. 

Lembro-me muito bem de um episódio que acabou por mostrar como no Governo 

Fernando Henrique Cardoso não havia coordenação de ações (será que isso só era possível 

com o autoritarismo dos governos militares?). Estava tramitando um acordo entre o Brasil e 

a França, pelo qual os dois governos comprometiam-se a denunciar, reciprocamente, os 

seus nacionais como imigrantes ilegais no território do outro. Protestei contra esse acordo e 

depois descobri que, em troca desse favor, o governo francês ajudaria a reaparelhar a 

Polícia Federal. Fui a Portugal a convite da Casa do Brasil em Lisboa para discutir 

exatamente a diáspora brasileira, como representante parlamentar, para debater com o 

embaixador Lúcio Amorim, que chefiava o setor de imigração do Itamaraty. Ele falou em 

primeiro lugar e só contou maravilhas do programa de proteção aos imigrantes brasileiros, 

levado a cabo, segundo ele, pelo governo. Estrilei e mostrei o tal acordo com a França. O 

embaixador quase desmaia.  Procura-me depois e diz que ele próprio não sabia daquele 

acordo, e que me contactaria a respeito em breve, porque claro que o Itamaraty haveria de 

recuar daquela posição. Dias mais tarde, recebo um fax dele, dizendo que estava tudo 

acertado e que o acordo seria retirado de pauta. Que nada. O acordo ganhou pedido de 

urgência e foi aprovado no plenário da Câmara. Enviei ao senador Suplicy todas as 

informações sobre o assunto, para ele tentar impedir a aprovação no Senado. Mandei-lhe 
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também o fax do embaixador. Para minha surpresa, depois o senador recebeu do mesmo 

Amorim outra informação, e exatamente ao contrário da que ele havia-me mandado. Acabei 

sabendo que, na verdade, quem conduzira as negociações do acordo tinha sido o ministro 

da Justiça, Nelson Jobim, e não o Itamaraty. Por isso, o embaixador de nada sabia. 

Quando começaram a chegar os acordos na área de serviços, pedi à Maria da 

Conceição Tavares que passasse a integrar a comissão, porque eu nada entendia, por 

exemplo, de sistema financeiro e de telecomunicações. Ela entendeu a importância da 

questão e foi para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Isso estreitou 

ainda mais nossa relação de amizade. 

Fiz outras viagens internacionais: pertenci a uma missão oficial que esteve em 

Portugal por duas vezes, negociando a crise dos cirurgiões dentistas brasileiros: muitos 

destes haviam emigrado para Portugal antes que este passasse a pertencer à União Européia 

e quando ainda vigorava um tratado de reconhecimento mútuo dos profissionais dos dois 

países. Depois da União Européia, Portugal teve de enquadrar-se nas regras desta e passou 

a não reconhecer os brasileiros, porque, no âmbito da EU, odontologia é ramo da medicina 

e exige um número maior de anos de estudo para se ter o diploma. Acabamos fazendo um 

acordo de reconhecimento dos que já estavam lá e que os novos que para lá fossem teriam 

de se enquadrar às novas regras. 

Numa dessas viagens, fui recebida por deputados do Partido Socialista, que estava 

no governo, e com eles tive consciência dos problemas com a adoção da lista fechada 

partidária nas eleições. De fato, a burocracia partidária domina tudo, e o próprio eleitor se 

sente tolhido. Por essa razão, sou hoje partidária do sistema belga, no qual há a lista 

fechada e a lista aberta; ambas, do mesmo partido. O eleitor dá dois votos e o 

preenchimento das vagas se faz alternadamente. Assim se fortalece o partido, mas também 

se dá chance ao eleitor de fazer sua escolha pessoal dentro do mesmo partido. 

Fui ao México representar o PT em um congresso do Partido Revolucionário 

Democrático e, nessa viagem, conheci o museu Frida Kahlo – uma das mulheres que mais 

admiro. 

Fui a Santiago de Compostela para me reunir com o núcleo local do PT e para 

representar o partido nas comemorações pró-independência da Galícia, no dia de São 

Tiago, 25 de julho. Fizemos uma caminhada e um comício com os separatistas, e depois 
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nos foi oferecido almoço. Nele, temos de provar todas as comidas e os vinhos que 

acompanham cada uma. O almoço durou de 14 às 18 horas e, no final, saímos todos tontos. 

Tive de ir dormir no hotel e perdi a hora de visitar a famosa catedral repleta de peregrinos, 

no próprio dia do santo. Vê se alguém acredita nisso!! 

Finalmente, no mês de setembro, estive em Moscou também para um Congresso 

interparlamentar. Nesses congressos, para dizer a verdade, a gente mais passeia que 

participa: seja quem for o patrocinador, há também os representantes burocráticos que 

monopolizam as falas e as decisões. A gente ou fica fazendo papel de bobo ou aproveita 

para visitar o lugar. Eu conseguia acompanhar as discussões que me interessavam (para 

conhecer) e também fazer os passeios. Claro que em Moscou eu ansiava por visitar o 

túmulo de Lênin, mesmo estando em plena crise Boris Yeltsin. Lá fui eu... e fiquei 

espantada com a ironia: bem defronte ao mausoléu na Praça Vermelha, ou seja, bem em 

frente do corpo do Lênin, ficam grandes lojas das principais grifes capitalistas, como a 

Yves Saint Laurent. Imagina como se sente o morto!! 

Encerrei meu segundo e último mandato e voltei para a sala de aula em Minas 

Gerais. 
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UM PT DIFERENTE 

 

Fiquei por dois anos praticamente afastada da militância, um pouco cansada da 

rotina das velhas reuniões, extenuantes desde a criação do partido, como declarou, cera vez, 

um de seus fundadores, o professor Antônio Cândido. Em 2000, estimulada por alguns 

companheiros, assumo disputar a indicação para candidata a prefeito de Belo Horizonte. A 

maioria do partido propunha apoio à reeleição de Célio de Castro, do PSB, sucessor de 

Patrus Ananias, tendo o Fernando Pimentel como vice. O deputado Rogério Correia e eu 

discutíamos a necessidade de que o PT encabeçasse a chapa municipal. Começaram as 

reuniões, primeiramente, apenas dos militantes que já concordavam com essa posição. 

Depois, foram marcadas reuniões nas zonais da cidade. 

 Confesso que já me havia assustado antes, quando o partido resolveu entrar para o 

Governo Itamar Franco. A disputa entre esse e Eduardo Azeredo mostrara um partido sem 

disciplina alguma: os prefeitos dando apoio ao então governador e candidato à reeleição, e 

outros, velhos militantes, claramente inclinados ao apoio a Itamar. E tudo isso, 

cristianizando o nosso candidato ao governo, Patrus Ananias, já no primeiro turno da 

disputa de 1998. Descobri aí também que passara a haver em nosso partido uma tendência a 

se colocar os interesses pessoais acima da discussão política e ideológica. Assegurar o 

próprio cargo público, ou o cargo da clientela política internamente ao PT passou a ser uma 

desgraça, para um partido que se propusera à tarefa de tornar sujeitos políticos os que 

sempre foram massa de manobra de elites partidárias. Após a vitória do Itamar, veio a 

discussão sobre se o PT aprovava ou não a participação em seu governo. Fui contra, 

porque, durante sua gestão como presidente da República, é que havia se iniciado o 

movimento de aprovação dos tais acordos bilaterais de que já falei antes, os quais eu havia 

estudado quando membro da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. 

E critiquei de público os termos da discussão que se centravam muito, nos bastidores, na 

chance de emprego para muitas pessoas. Aí ouvi um comentário que me incomodou 

demais: disseram que eu tinha essa postura “porque podia”, isto é, não dependia de cargos 
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para sobreviver. Era uma privilegiada diante da carência dos nossos militantes, sobretudo 

numa quadra de tanto desemprego. 

Fomos poucos os que tiveram essa posição. Numa reunião do Diretório Estadual, 

acompanhada por muitos militantes, fomos apenas seis os que votaram contra a entrada no 

Governo Itamar Franco. Se nossa participação no governo, pela forma como se dera, já me 

parecera um absurdo, pior ainda foi a nossa saída, melhor dizendo, agüentar sermos 

“saídos” pelo Itamar, quando não fomos mais necessários a ele. Fui ficando meio isolada no 

PT. 

  Quando vêm as eleições municipais, aí é que piro de vez: todo militante que tinha 

cargo na Prefeitura, pertencia a um núcleo desse órgão público e já estava apoiando a chapa 

Célio/Pimentel. O partido se burocratizara e perdera, sobretudo, sua maior qualidade, a 

radicalidade das bases, o posicionamento crítico, a independência de pensamento. Em certo 

sentido, passamos a vivenciar o fenômeno inverso ao que acontecera na URSS. O partido 

não substituía ou sufocava instituições estatais: imergia-se nelas.  Já dava também para 

perceber que muitos de nossos valores mais caros iam desaparecendo. Refiro-me a que 

ninguém mais se importava em utilizar, de maneira até acintosa, recursos de toda ordem 

durante o desempenho de mandatos. Posicionamentos políticos eram assumidos, sem 

procedimentos de discussão, sem se tomar conhecimento de divergências. Ou seja: não 

adiantava tentar disputar, porque não havia espaço para disputas... Nossas campanhas 

haviam-se tornado iguais às de qualquer partido, com os candidatos disputando a tapa 

espaço de outdoor ou de pintura nos muros. Os antigos militantes voluntários haviam sido 

substituídos por cabos-eleitorais, pagos para ficarem balançando bandeira nas esquinas. Os 

showmícios nada deixavam a dever aos que os demais partidos faziam. E o que é pior: o 

partido não havia acumulado instrumentos capazes de dar-lhe condições de fazer nossas 

campanhas ou nossa atuação no dia a dia de maneira mais profissional. O que 

arrecadávamos era tudo despendido em profissionalização de dirigentes e em aluguéis. Não 

tínhamos veículos adequados, nem sede própria, muito menos poupado dinheiro para 

enfrentar as campanhas eleitorais. A discussão dos temas políticos desaparecera totalmente 

e as sedes vazias abrigavam meia dúzia de gatos pingados no final do dia, esperando o fim 

do expediente. 
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Mas veio a campanha de 2002 e as esperanças voltaram a renascer, quando o nome 

de Lula passou outra vez a arrastar multidões de esperançosos, por causa das mudanças 

prometidas. Cada um de nós, a seu modo, voltou a participar, fazendo coro aos que diziam 

que a “esperança tinha de vencer o medo”. 

Minha primeira participação na campanha de 2002 se deu no lançamento da 

candidatura de Virgílio Guimarães a deputado federal. O auditório da Associação Médica, 

na Av. João Pinheiro, em Belo Horizonte, estava literalmente tomado pela militância antiga 

e nova. Mais ou menos umas 500 pessoas. Sabia que seria chamada a discursar e que estaria 

na mesa dos trabalhos. Lá chegando, fiquei sabendo que uma parte da militância, 

inconformada com a escolha de José Alencar, do PL, como vice de Lula, preparava uma 

grande vaia, pois sabera que ele compareceria ao lançamento. Isso me preocupa. 

Começa a reunião e sucedem-se os oradores, enquanto me dou conta de que perdera 

o antigo pique de discursar. Vou mentalmente preparando as linhas de minha fala. Aí me 

chamam à tribuna. Quando estava para começar, percebo uma agitação no auditório e vejo 

que José Alencar e o candidato ao Senado pelo PMDB, Hélio Costa, iam adentrar o 

auditório. Acho que minha pressão arterial subiu a uns 30, pois imediatamente fiquei com 

uma enorme dor de cabeça e com a boca toda seca. Espero que eles subam ao palco e 

resolvo mudar todo meu discurso, dirigindo-o ao José Alencar e apresentando a ele as 

justas e antigas bandeiras do PT, pedindo-lhe que ajudasse Lula a transformá-las em 

realidade. A cada frase minha, a militância me aplaudia loucamente: “Senhor vice-

presidente: estes que aqui estão são os mesmos que na História do nosso país foram 

tratados com desprezo pelos que governavam, pois os que nos governaram no passado 

nunca realizaram seus tão sonhados e justos anseios...” E por aí afora. Não houve vaia. Saí 

ovacionada, e o José Alencar fez um belíssimo discurso na linha do atendimento das 

necessidades do país... e também foi ovacionado. Minha pressão desceu ao normal. 

 Quando foi marcada a ida de Lula  a Diamantina, resolvi ir lá, dado o conhecimento 

que possuía da cidade e de seus moradores. E lá pude perceber que de fato tínhamos 

chances de vitória: numa cidade conservadora como aquela, sua visita foi o maior sucesso... 

Vou para a Praça do Seminário para o comício, crente que ainda gozava do velho prestígio 

de  militante histórica, e preparo-me para subir no caminhão. Sou barrada por um antigo 

amigo e companheiro. Sinto-me humilhada. Sobretudo porque nos últimos tempos vinha 
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recebendo muitas homenagens, por ocasião de aniversários do partido e outras 

comemorações, tudo a propósito de ter sido a primeira candidata ao governo. 

Desço das escadas do caminhão de som e me enfio, com minhas bandeiras, no meio 

da multidão. Aí o Nilmário Miranda, candidato ao governo, me descobre lá e me chama 

para o palanque. Subo. Encontro o Lula que me pergunta: “E aí, então, você hoje é só uma 

professora?” Acho graça nisso, porque ele também não ocupava mais cargo algum, desde 

que deixara de ser Constituinte... Não entendi. Mas vibrei com o comício. 

No mais, fiz campanha em Contagem mesmo, entre alunos e professores, com a 

única exceção de um comício em Santa Luzia, representando o Virgílio, com sua 

dobradinha lá, o candidato a estadual Denílson Martins. 

Faltando poucos dias para a eleição, recebi um convite de dona Mariza, esposa do 

José Alencar, para um encontro de mulheres no Automóvel Clube de Belo Horizonte, numa 

segunda-feira à tarde. Como as convidadas eram as damas da alta sociedade, chamei minha 

sogra para ir comigo, para eu não ficar perdida naquele meio. Rosamaria conhece Deus e o 

mundo e foi ótimo que ela estivesse comigo, porque, tirando a Stael e umas poucas 

militantes de bandeiras do PT, eu não conhecia ninguém. Rosa ia me apontando: ali é 

Fulana, lá a Sicrana. Em resumo: metade, ou mais, do PIB mineiro estava presente naquele 

auditório. Quando a gente chegava, duas senhoras, uma com uma cestinha cheia de 

estrelinhas da melhor qualidade, a outra nos condecorando, já me fizeram quase cair dura. 

Quem poderia imaginar uma cena como aquela? Duas mulheres do society pondo estrelas 

do PT na lapela das outras? Meu Deus!! – acho que vamos ganhar as eleições!... Começa a 

reunião com falas do Nilmário e, se não me engano, do Tilden Santiago, candidato ao 

Senado. Depois vem o orador principal, nada mais nada menos que Ângelo Oswaldo, ex-

prefeito de Ouro Preto e uma das principais figuras dos meios culturais de Minas Gerais. 

Na época, filiado ao PTB, o Ângelo fez uma das melhores defesas do Lula, jogando por 

terra, com sólidos argumentos, um a um, os vários tipos de preconceito contra o candidato a 

presidente. Aplaudidíssimo. Depois, fomos para a sala ao lado, onde foi servido um chique 

coquetel. Ali fiquei sabendo que o Automóvel Clube nunca funcionara numa segunda-feira 

e, muito menos, fora ocupado para uma reunião política. Aumentou minha esperança de 

sucesso.  
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Aí vem a vitória. Delirante. Inesquecível. Muitas emissoras de rádio e televisão me 

entrevistam, relembrando a fundação do partido e as primeiras campanhas. Lanço a idéia de 

formarmos núcleos de sustentação do Governo Lula, reunindo sindicalistas e militantes dos 

movimentos sociais. Começo fazendo reuniões com os petroleiros e a idéia mobiliza 

militantes e não-militantes que me telefonam para saber o que era aquilo e como participar. 

Mas minha cabeça, evidentemente, ficava posta em Brasília, doida para poder dar uma mão 

ao novo governo. 

Uma tarde, recebo um telefonema do Thales, dizendo que o Jaques Wagner deveria 

ser o ministro do Trabalho e que o havia procurado para ser seu secretário-executivo. Meu 

marido fora secretário-adjunto de Relações do Trabalho durante a gestão de Walter Barelli. 

Conhecia bem o Ministério. Declinou do convite, dizendo que havia muitos problemas no 

MTE e que, para resolvê-los, seria melhor escolher alguém com um perfil que galvanizasse 

conhecimento de legislação trabalhista e administrativa, autoridade política, neutralidade 

nas disputas sindicais e, especialmente muito “tranco” para agüentar as pressões lobistas de 

todos os lados. Falou-lhe do meu nome. Jaques disse-lhe que me telefonaria. Meu marido 

me comunica e, é claro, fico toda feliz. Aguardo o telefonema ansiosamente, e nada. Acabo 

não resistindo e ligo pra ele, que me chama a Brasília. 

Quando chego a Brasília, na verdade, nem ele ainda tinha certeza de que seria 

escolhido. Tudo parecia muito confuso, os boatos sobre o Ministério ocupavam todos os 

espaços. Passam-se os dias, até que, numa quinta-feira, ele nos chama a mim e ao Remígio 

Todeschini (que fizera parte do governo de transição) e nos comunica que eu seria a 

secretária-executiva e, Remígio, o secretário de Políticas Públicas do Ministério do 

Trabalho e Emprego. 

Já era véspera do Natal e, então, viajamos de carro para Belo Horizonte. No 

caminho, chovendo, chovendo, uma imagem inesquecível: um militante todo ensopado, 

indo a pé para Brasília, carregando a bandeira do PT. Ficamos emocionados. 

No dia 26 de dezembro, de volta à capital, incorporo-me ao grupo da transição no 

Ministério do Trabalho e Emprego. 

E arregaço as mangas. 

No último fim de semana do ano de 2002, passamos toda a equipe de transição e eu, 

recém-chegada  reunidos, sábado e domingo, no prédio do Ministério. Os companheiros 
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fazem relatos do que haviam visto em documentação e em encontros  com a equipe que 

saía. Já haviam preparado a lista de ações para os primeiros 100 dias (por que 100 dias e, 

não, 50 ou 200? – Isso sempre me encucou): providências inadiáveis, sobretudo as relativas 

ao mês de janeiro. Mas sinto necessidade de conhecer melhor o real papel do Ministério na 

engrenagem governamental. E pergunto daqui, pergunto dali, acabo percebendo que o MTE 

nada mais é que mero repassador dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, fonte 

na qual todos os outros ministérios gostavam de beber. Proponho uma mudança nesse 

papel, de modo a que, pelos recursos e pelo fato de representar os interesses da maioria da 

população, o Ministério deveria ser de primeira categoria e que essa seria a diretriz de nossa 

ação política e administrativa. O Jaques concorda. 

Tomo posse no dia 2 de janeiro de 2003. 

Na véspera, havia sido a posse do ministro. Tive a idéia de fazê-la do lado de fora 

do prédio do Ministério, para desespero da funcionária encarregada do cerimonial. 

Felizmente, Jaques topou. E ele acabou articulando para que a cerimônia fosse conjunta 

com o ministro da Previdência, Ricardo Berzoini, o que, a meu ver, coroou a idéia de posse 

ao ar livre, pois Trabalho e Previdência são as duas faces de uma mesma moeda e porque, 

realmente, nessas duas áreas, a posse tinha que ser aberta a todo mundo e não só às 

autoridades “civis, militares e eclesiásticas”. A cada instante a moça do cerimonial 

colocava um obstáculo de alguma ordem: “tá chovendo demais”, “não temos um microfone 

móvel”, “não temos uma plataforma para colocar os ministros em cima”, “como vamos 

deixar de pé os ministros do Supremo?” e por aí afora. Eu driblava um a um, tão 

convencida estava de que deveria ser mesmo daquele jeito.  

Pois, acredite quem quiser, deu tudo muito certo, e até a chuva parou, só enquanto 

durou a cerimônia. E o ministro Marco Aurélio, do STF, suportou estoicamente os 

discursos, de pé! 

Dali fui para a casa do meu irmão, executar a primeira tarefa pedida por Jaques: 

conversar com uma petista que era funcionária do MTE para procurar saber o tipo de 

problema que teríamos pela frente, no que diz respeito aos ocupantes de cargos de 

confiança. Fiz três listas, com fontes diferentes: a militante do PT, que era funcionária do 

Ministério, um representante do antigo governo e uma outra funcionária que, embora não 

fosse petista, era pessoa de minha confiança. E apresentei a ele o levantamento: quem tinha 
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três cruzes deveria ser imediatamente cortado; quem tinha duas, deveria ficar em 

observação por três meses; e quem só tinha uma cruz, observação por seis meses, no 

mínimo. Assim foi feito. De ordem dele, procurei aproveitar o máximo possível o pessoal 

de carreira. Por minha conta, cheguei à conclusão de que ele próprio, o ministro, e os 

secretários finalísticos, estes deveriam ter mais liberdade para ter cargos de confiança, 

enquanto que na minha área (meio) não precisava trazer ninguém de fora. Foi – acho agora 

– meu primeiro erro, porque o pessoal de carreira não tinha a confiança em mim para me 

prevenir das tramas e traições, e eu fiquei sozinha num mar de problemas, sem ter em quem 

me apoiar. Também não percebi que o posto que ocupava atraía muita inveja – afinal, eu 

era a vice-ministra – e não me preparei para evitar que fossem me desqualificar junto ao 

ministro Jaques Wagner. Achava que nossos anos de convívio me davam a tranqüilidade de 

que ele confiava em mim e que, se houvesse qualquer dúvida, primeiro me ouviria. 

Lembro-me, inclusive, que quando lhe perguntei se importante dirigente de uma estatal 

poderia ser  consultado sobre certo assunto  por merecer a confiança dele, recebi como 

resposta: “Confio nele como confio em você”. Só que nele, como o tempo mostrou, ele 

confiava mesmo e, em relação a mim, tudo não passou de retórica! 

Fomos nos distanciando no dia-a-dia, ou porque seus múltiplos afazeres não lhe 

proporcionavam tempo para despachar comigo, ou porque minha tarefa de dominar o 

legado da gestão anterior e preparar o terreno para a execução do Programa do Governo 

Lula simplesmente consumia todo o meu tempo. As obrigações excediam. Não ia a eventos 

sociais, recusava convites para palestras, descartava viagens ao meu próprio Estado, 

inclusive quando o ministro ia para lá. Em seis meses, apenas duas vezes pude visitar meus 

filhos e netos, evidentemente pagando as viagens do meu próprio bolso. Missões oficiais, 

só me lembro de duas. 

Fui sentindo que não tínhamos mais uma relação como antigamente, mas sem me 

preocupar em conversar isso com ele, porque contava com o passado de afinidades para 

evitar qualquer problema entre nós. Começaram, porém, a aparecer divergências entre a 

equipe de assessoramento direto dele e minhas próprias posições. Às vezes, a aresta sequer 

me envolvia diretamente, como aconteceu quando ele ficou furioso porque o encarregado 

administrativo não mandou fazer o seu cartão de visita como ele desejava e, como o 

encarregado era subordinado meu, a falha entrou para a minha conta. Ademais, uma de suas 
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secretárias, acostumada com o relacionamento na Câmara dos Deputados, onde as pessoas 

de confiança do parlamentar tratam como querem os funcionários da Casa, começou a dar 

ordens às minhas secretárias e estas, evidentemente, passaram a se irritar com ela e a me 

cobrar um fim em tudo aquilo. 

Vejo duas gotas d’água: uma, quando aceitei ser membro do Conselho de 

Administração da Aracruz Celulose, indicada pelo BNDES. Como vim a saber mais tarde, 

ele ambicionava o lugar para alguém de seu círculo político (eu achava que eu era) e até 

envidou esforços para me tirar de lá quando eu já saíra do Ministério. Outra, quando divergi 

frontalmente de seu assessor e do próprio encarregado do orçamento, em relação ao que 

fazer com uma locadora de mão-de-obra que, a meu juízo, estava em fase pré-falimentar e 

deveria ter seu contrato cancelado com o Ministério. Alguém colocou faixas em frente ao 

Ministério cobrando do ministro e de mim uma solução para os atrasos de pagamento dessa 

empresa em relação aos terceirizados. Mandei apertar a empresa, e ela teve de se virar. No 

dia seguinte, aparece uma só faixa, agradecendo a mim as providências tomadas. Acho que 

ele ou alguém dele pensou que eu estava disputando o espaço de ministro. Ali aprendi que a 

inveja, a pusilanimidade, são ingredientes inafastáveis da política, mesmo entre 

companheiros. Eu não só estava muito satisfeita em ser a secretária-executiva, quanto não 

tinha a menor vontade de viver no inferno de viagens e reuniões às quais o Lula, a todo 

momento, instava seus ministros a se fazerem presentes. 

Isso que relato acima, juro, não passava por minha cabeça enquanto ainda estava lá. 

Eu trabalhava, trabalhava e trabalhava, achando que estava ajudando o novo governo. E 

cumprindo à risca as orientações que Jaques me dera, a respeito de cortar despesas inúteis 

ou excessivas, ou estudando maneiras de consertar orientações equivocadas em relação aos 

contratos sob minha responsabilidade.  

Mas nem tudo era problema no Ministério. Houve momentos em que me diverti 

muito: por exemplo, na única viagem externa que tive, em substituição ao ministro, quando 

acompanhei várias autoridades a Buenos Aires. Teríamos um encontro com Hilda 

González, a Chiche, mulher do presidente Eduardo Duhalde e poderosa ministra da Área 

Social, e com outros vários ministros argentinos, para discutir a criação de um Instituto de 

Políticas Sociais dos dois países. O que disseram a nós aqui não correspondia à expectativa 

dos argentinos, e o encontro foi o caos. Mais caótica ainda foi a reunião em separado entre 
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a ministra Benedita da Silva e a primeira-dama: era a portas fechadas e eu aproveitei para ir 

ao toalete. De lá ouvi o alto-falante chamando insistentemente  a “Señora Starling”.  Saí 

correndo. Quando entrei na sala, já lá estava todo o restante da comitiva. É que a Bené não 

compreendera a diferença de expectativas e, ademais, pouco entendia o espanhol. 

Perguntada por Chiche qual era a principal política pública do Governo Lula, Bené 

respondeu: “La transversalidad”. Espantada, Chiche mandou que toda a comitiva 

participasse do encontro. Mas é certo dizer que nesse início de governo a “transversalidade” 

correspondia a uma palavrinha mágica, repetida à exaustão por todos nós, ainda que não 

entendêssemos ao certo aonde se queria chegar com ela. Minha experiência pessoal de 

transversalidades com outras agências governamentais – inclusive com as que mais as 

apregoavam – é muito mais próxima das circularidades que não chegam a lugar algum. 

Voltando a meus desencontros com Jaques Wagner. 

 Caí dura quando ele me chamou cedo na segunda-feira, dia 28 de julho de 2003, e 

me exonerou, sem me dar maiores explicações. Só me lembro que, antes disso, me 

perguntou qual era minha avaliação de sua equipe mais próxima. Ingenuamente, manifestei 

minha opinião sobre cada um. Ele disse qualquer coisa sobre o fato de que não tínhamos 

mais a “mesma cumplicidade” de antigamente e me lembro ter respondido, de forma 

igualmente ingênua, recordando meu papel de “mão de gato a sacar sardinha da brasa” 

quando ele era líder do PT na Câmara dos Deputados.  

 Não vou rememorar detalhes do que foram aqueles sete meses. Primeiro, porque 

não quero mexer mais nessa ferida. Segundo, porque até hoje não sei ao certo o motivo de 

ter sido exonerada. 

Mais tarde soube que essa  mesma dor marcara profundamente dois membros de 

ilustre família mineira, os Lara Rezende: André, quando foi exonerado da presidência do 

BNDES, e seu pai, Otto, quando demitido de O Globo. A rigor, é a dor que acomete muitos 

trabalhadores brasileiros, desprotegidos contra a dispensa imotivada e sujeitos ao alvedrio 

dos patrões, do alto de sua potestade empresarial. 

Reafirmo, contudo, o que declarei à imprensa na ocasião: não sei por qual motivo 

fui demitida, só sei que não sou corrupta, nem incompetente. 

Fica de tudo isso os versos de Cecília Meirelles, que recitei no dia: “A maior pena 

que eu tenho, punhal de prata, não é de me ver morrendo, mas de saber quem me mata”. 
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Talvez tenha ajudado a divulgar a obra dessa grande poeta. Como os versos foram 

reproduzidos nos jornais que cobriram minha exoneração, dias depois eram estampados nas 

camisetas de servidores públicos que lutavam contra a Reforma da Previdência, que era 

então discutida no Congresso Nacional. 

Morreu aí meu sonho de ajudar o PT a governar o Brasil... 

Voltei para Minas e, sem ter o que fazer, “exilei-me” em Santa Luzia do Rio das 

Velhas. 

Pouco dias depois, recebo um aviso de um amigo no BNDES de que eu seria 

substituída na Aracruz, a pedido do Jaques Wagner. Ligo para o Thales, que, 

imediatamente, conta o fato para o líder no Senado, Tião Viana.  

Eu não conhecia o senador. Mas ele foi, de imediato, encontrar-se com José Dirceu, 

no Palácio do Planalto, e exigiu que parasse aquela perseguição em relação a mim. 

Continuei na Aracruz. 

Minha primeira reunião na Aracruz havia sido quatro dias antes de minha 

exoneração. Entrei como aluno de primeiro dia de aula, quando se é menino. Nunca havia 

estado em uma sala da alta administração de qualquer empresa e estava meio ansiosa para 

saber como me receberiam. Sentia-me na festa dos outros: ali estavam pessoas que eu 

conhecia da imprensa: o presidente do Conselho de Administração do Banco Safra, Carlos 

Alberto Vieira (que também preside, atualmente, o Conselho de Administração da 

Aracruz),  o ex-ministro da Fazenda Ernane Galvêas, o ex-presidente da CVRD Eliezer 

Batista... Será que eles sabiam quem era eu? Qual expectativa eles teriam em relação à 

minha participação? Senti-me bem acolhida quando me fizeram assentar ao lado do 

presidente do Conselho, Sr. Erling Lorentzen, que, ao final daquela reunião, fez-me uma 

saudação de boas-vindas, pontuando o fato de que, pela primeira vez, a empresa tinha uma 

mulher, oficialmente, em seu Conselho de Administração. Antes desse dia, eu havia feito 

contato no BNDES e combinei que centraria minha atuação, principalmente, nas questões 

relativas ao meio-ambiente e nas questões sociais, tanto as que diziam respeito aos 

trabalhadores da Aracruz, quanto aquelas das populações em torno das fábricas de celulose 

ou das plantações de eucalipto. 

Fui aos poucos me acostumando. E logo, logo, começaram a surgir situações em 

que eu podia ser útil, seja porque conhecia bem aqueles problemas (por exemplo, conflito 
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com o MST), seja porque ainda possuo muitos companheiros no Governo federal. Passei a 

ter, também, oportunidade de ver por outro ângulo os conflitos sociais – embora esse outro  

ângulo só tenha reforçado em mim a convicção de que, nesses momentos, temos de 

negociar, negociar, negociar... Também percebi que os empresários tendem a analisar como 

se não existisse política e, sim, somente o mercado. Aí, de vez em quando, assustam-se com 

os efeitos sobre seus negócios de algumas decisões governamentais. Passei também a 

intervir levando a questão política para os debates.  

Fiquei muito surpresa com o grau de profissionalismo dos empresários. A reunião é 

bem preparada. Todos recebemos antes os documentos e, portanto, vamos para lá sabendo o 

que teremos de debater e decidir. Além do mais, são absolutamente pontuais, pois começam 

às 10 horas em ponto e terminam às 13,30 impreterivelmente. Depois disso, maravilhosos 

almoços e papos outro tanto. 

Num desses almoços, lembrei-me que, sem saber, o Eliezer Batista havia me 

ajudado a ter muitos votos em 1990: ele era à época o presidente da Vale do Rio Doce e eu 

tinha por dobradinha, uma das principais, justamente o presidente do Sindicato dos 

Metalúrgicos de Itabira. Tinha havido uma grande greve, na qual os operários e suas 

mulheres, em desespero, haviam deitado na linha do trem de minério para tentar abrir a 

negociação. Eu, como deputada estadual, havia dado todo apoio. E me lembrava bem do 

alívio dos operários quando um helicóptero aponta ao longe, trazendo o Eliezer: para eles, 

aquele homem seria capaz de resolver o problema com o qual viviam. Tive 1.300 votos na 

eleição para deputada federal, em Itabira, depois dessa grande greve... Os trabalhadores 

costumam achar que o milagre da negociação também se deveu a quem prestou 

solidariedade. Conversando sobre isso com o próprio Eliezer, senti meu ego massageado, 

quando ele respondeu: “Se eu a conhecesse, àquela época, teria lhe arranjado o dobro dos 

votos que você diz que eu lhe proporcionei”. 

Também foi a Aracruz que me permitiu reencontrar – ao vivo e à cores – com Lula, 

como presidente. Eu só estivera com ele na comemoração de sua vitória, em almoço em 

Belo Horizonte. Pois fui com a direção da empresa ao Palácio do Planalto entregar um 

cheque de 1 milhão de reais para o Programa Fome Zero. 

Fiquei em Santa Luzia até fevereiro de 2005.  
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Thales, que assessora a bancada petista no Senado há mais de dez anos, queria 

voltar para Minas a fim de ficar comigo. A bancada não aceitou seu pedido de exoneração 

e, como costumo dizer, me trouxeram de volta a Brasília como “contrapeso”.  
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CONCLUSÃO ou “APRENDEMOS MUITO NESTES ANOS” 

 

Termino de escrever estas memórias no dia seguinte ao das demissões de Antonio 

Palocci, ministro da Fazenda de Lula, e de Jorge Mattoso, presidente da Caixa Econômica 

Federal, por violação do sigilo bancário de um rapaz que afirma ter visto o ministro, várias 

vezes, numa casa onde um grupo de ex-assessores dele  supostamente fazia negócios 

escusos e festas com garotas de programa. 

Entre maio e junho de 2005, denúncias contra o governo começaram a pipocar, a 

partir de uma entrevista do ex-deputado Roberto Jefferson, e três CPI’s foram criadas. 

 Não foram apenas os problemas internos ao PT que nos levaram à grande crise de 

2005. Na verdade, viramos governo sem conhecer direito o significado de uma lição que 

sabíamos de cor: a privatização do Estado brasileiro. Isto é, não sabíamos na prática os 

meandros da ocupação dos espaços públicos pelos diversos partidos e, nestes, pelos que 

neles verdadeiramente mandam. Ao fim e ao cabo, quando, ao que os fatos indicam, pré-

projetos de sucessão do Lula envolvendo altos dirigentes petistas no governo se chocaram 

no episódio envolvendo Roberto Jefferson nos Correios,  a coisa toda explodiu. 

 Meu marido foi um dos principais assessores da CPMI dos Correios, mas na 

hora de elaboração do relatório pediu afastamento, porque não concordou com a linha 

adotada pelo relator, deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR). De toda maneira, passamos 

dias e noites, durante meses, examinando documentos e tentando montar o verdadeiro 

quebra-cabeças que, a nosso ver, não chegou sequer a ser tangenciado pelas conclusões da 

Comissão Parlamentar de Inquérito. Muito menos na denúncia do procurador geral da 

República. Restou invisível o esquema que abrange a rede de interesses envolvendo 

banqueiros, servidores públicos, concessionários, permissionários e prestadores de serviços 

à Administração Pública – Federal, Estaduais e Municipais – e partidos políticos. Por 

exemplo: em 1997, também houve o episódio de uma fita envolvendo o PTB, só que, 

daquela vez, na Datamec. O então secretário da Presidência da República Eduardo Jorge 

Caldas Pereira conseguiu a tempo detonar o esquema do PTB e colocou no lugar gente de 

sua confiança, que levou a cabo a privatização da empresa. O PTB da época tentou chiar 
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mas não deu conta. E o escândalo foi abafado, com matérias esparsas na imprensa, 

inclusive envolvendo pagamento de propina a deputados, só que sem Marcos Valério. 

Segundo revistas da época, os pagamentos eram feitos no Rio de Janeiro. 

 Restou também inexplicada a conexão tucana de 1998 em Minas Gerais, que, quem 

sabe, pode ter envolvido também outros partidos. Igualmente, não foi esclarecida a 

participação das empresas de Marcos Valério na Administração Pública Federal, desde 

1997; no caso da DNA Propaganda, desde 1994, quando foi contratada pelo Banco do 

Brasil. Tampouco o uso do famoso Fundo Visanet, durante o Governo FHC, pelas agências 

de publicidade. Basta lembrar que, só entre 2001 e 2002, foram repassados a publicitários, 

sem recibos, faturas ou qualquer documento de prestação de contas, cerca de R$ 48 

milhões! Em 2004, em pleno Governo Lula, recursos foram repassados por Marcos Valério  

a políticos do PFL e do PSDB. Por quê? E o mais importante, quem alimentou o 

“valerioduto”? Por que o Governo Lula mandou processar Marcos Valério, por crimes 

tributários, se este seria a verdadeira “galinha de ovos de ouro” que abasteceria o esquema 

da base governista e mais as ramificações de Delúbio Soares e dos que no PT receberam 

dinheiro para fazer campanha eleitoral?   

Estas e outras perguntas ficaram sem resposta. Os interrogatórios do banqueiro 

Daniel Dantas entram para a história como momentos vergonhosos do Parlamento 

brasileiro. Ninguém – ou muito pouca gente – ousava perguntar-lhe algo consistente. 

Ficava claro, em certos momentos, que os que o interrogavam tinham relações para lá de 

amigas com o interrogado. A disputa pelos Fundos de Pensão me parece ter sido um 

ingrediente-chave de toda essa história.  

 Infelizmente, foi desperdiçada a chance de ir fundo no mapeamento desta verdade – 

a imbricação entre interesses políticos e dinheiro público no Brasil.  

Não vou descrever esse processo, embora tenha auxiliado o senador Tião Viana em 

uma delas (CPI dos Bingos). Vou apenas dizer o que penso que aconteceu.  

Foi, a meu ver, havendo um progressivo afastamento das direções (e dos que 

exercem mandatos) da base militante partidária. O potencial de divergência que existia 

desde o início foi crescendo e se constituiu na principal inspiração para a conformação de 

um “campo majoritário”, extremamente sectário, autoritário e avesso à transparência em 

suas ações, para não dar asas aos adversários internos, mas também com profundas 
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diferenças hierárquicas, internamente, como se pode ver quando estourou o escândalo do 

“valerioduto”: por que nem todos no campo majoritário foram contemplados com o 

dinheiro vindo do esquema Marcos Valério/Delúbio Soares? Para que tudo funcionasse – 

inclusive a aparência de democracia com a participação dos grupos minoritários – foi 

necessário constituir uma burocracia profissionalizada, composta por quadros sem vocação 

(ou condições pessoais)  para a vida pública mas extremamente dedicados às tarefas 

exigidas no dia-a-dia do PT e totalmente fiéis a seus dirigentes. Essas pessoas perenizaram-

se em todos os níveis, o que significou que sempre os mesmos exerciam a direção efetiva 

do partido. Rarearam-se os encontros e as reuniões de debates, tão assíduas no começo de 

nossa história. Feita a opção – correta – pela atuação institucional, isso acendeu a fogueira 

das vaidades que dormita no coração de praticamente todo mundo e a briga pelo espaço 

público, travestido em lugar de poder, deixou a todos envaidecidos e cheios de si. Não 

circulava ar puro no interior do partido de há muito, o que podia ser observado tanto na 

perda de contato com a juventude, quanto no fato de que os de sempre eram os que sempre 

ocupavam postos de mando ou de representação pública. Faltou o oxigênio vivificador. Nos 

movimentos sociais, reproduziam-se as mesmas divergências e mil chapas de petistas 

destruíam-se mutuamente em sindicatos, movimentos de mulheres, de negros, e por aí 

afora. Passamos a nos parecer com o PV alemão que, na década de 80, ouviu um de seus 

líderes, Joshka Fischer, bradar: “Ninguém poderá nos retirar o direito de, gloriosamente, 

nos destruirmos a nós mesmos”. Mas não quero idealizar, de jeito nenhum, as chamadas 

“bases partidárias”. Perdi toda visão idealizada sobre os “de baixo”, e isso não se deu agora, 

mas de há muito, percebendo que operários e trabalhadores rurais, todos éramos pessoas 

com boas e más qualidades. Aliás, chego a dizer que os “de baixo” tinham, em certos 

aspectos, mais problemas que , por exemplo, a classe média abrigada no PT, dadas as 

lacunas de formação crítica. E também penso que lá nas raízes do PT, seguramente, já 

existiam germes dessa crise vivida agora. Por isso, não me filio àquela corrente que deseja 

“voltar às raízes”. Só não sei como ir em frente. De todo jeito, é forçoso reconhecer, do 

início dos anos 90, deixamos de debater e de informar nossos militantes nos movimentos 

sociais, de maneira a fazê-los ver que na política temos de tratar do todo e não apenas dos 

interesses setoriais de quem quer que seja. Assim alimentou-se também uma cultura 

corporativista que incapacita os movimentos de saberem conviver com a complexidade dos 
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reclamos de um processo de transformação social.  E isso já vinha acontecendo muitos anos 

antes de Lula ganhar a Presidência. Mas, paradoxalmente, mais ou menos na mesma época, 

experiências municipais de nossos prefeitos (em vários municípios, embora não em todos), 

criavam uma forma participativa de divisão do poder – com limitações, mas também como 

um avanço extraordinário na formação política da população dessas cidades: refiro-me aos 

processos de “orçamento participativo”, onde a própria população decidia onde aplicar 

parte dos recursos orçamentários. Na obtenção desse resultado, todo mundo aprendia a 

difícil experiência de abrir mão do que lhe diz respeito, diretamente, para reconhecer como 

maior a necessidade do outro. Esse o grande avanço do OP. Não incluo como avanço os 

Conselhos Municipais disso ou daquilo, porque não os aprovo. Julgo que melhor para a 

democracia seriam Conselhos Fiscalizadores e, não, Deliberativos. Mas isso demanda uma 

discussão muito grande. Além de ser uma posição que tem provocado grande polêmica no 

partido e nas municipalidades nas quais tive oportunidade de apresentar minhas idéias. 

Voltando ao Governo Lula: o memorialista mineiro Paulo Pinheiro Chagas, que mencionei 

lá no início deste livro, trata em seu livro “O Velho Vento da Aventura” de algo, segundo 

ele, muito comum nos partidos políticos: quando perdem, todos, solidariamente, 

permanecem juntos; quando vem a vitória, começa a guerra de todos contra todos, por 

medo da competição, por inveja e por aí afora. Assim vi o Governo Lula no seu interior e vi 

na relação do PT com o Governo. A sede de permanência no espaço público, erroneamente 

confundido com o poder, levou a que alguns que mandavam se julgassem acima da lei e 

absolutamente impunes. “Por que não copiar a fórmula espantosa, antes utilizada em Minas 

Gerais, para conseguir tanto dinheiro quanto necessário a manter a posição alcançada (por 

parte daqueles que puderam participar da distribuição do dinheiro)?” Daí foi um passo para 

reproduzir os esquemas de corrupção de há muito incrustados no Estado brasileiro. Ao que 

parece,  outro erro foi o de imaginar que não haveria oposição intransigente ao nosso 

Governo. Muitos, acredito, passaram a  pensar  que fôramos aceitos  como alternativa 

(mesmo que apenas eleitoralmente) às forças dominantes tradicionais e se deixaram 

enfeitiçar pelos rapapés e firulas dos salões oficiais, que mais escondem que revelam  o que 

as pessoas vão fazer de fato.  

Tudo isso, somado, nos levou ao inferno. 

  Subitamente, me lembrei de Drummond:  
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“Tudo somado, devias  

precipitar-te, de vez, nas águas. 

Estás nu na areia, no vento... 

Dorme, meu filho”.  

(Consolo na Praia)  

Sabe-se lá como terminará essa tragédia... 

Mas, por que fico no partido? 

  Porque ainda tenho a convicção de que podemos mudar esses comportamentos e 

voltar a vir a ser o partido que tanta esperança acendeu nos corações e mentes dos 

brasileiros.  

Continuo a ser uma eterna aprendiz. 
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POSFÁCIO (Novembro de 2015) 
  

“O AFETO QUE SE ENCERRA” (trecho do Hino à Bandeira) 

  

  

Neste momento, em que tudo parece fora de lugar neste país,  julgo  necessário tentar 

explicar o que foi acontecendo com o Partido dos Trabalhadores. Evidentemente, não posso 

prever o desfecho dos acontecimentos. Vou apenas mencionar indicadores que mostram um 

expressivo distanciamento entre o que julgávamos estar a construir nos anos oitenta e 

seguintes e o que hoje é a realidade do partido. Cheguei a pensar em mudar o título desta 

autobiografia, já que, desde 2010,  deixei de nele militar. Contudo, “Uma eterna aprendiz 

no PT” retrata fielmente o que foram aqueles anos para mim. 

  

         Preferi, portanto, escrever este “Posfácio”. 

  

  

**** 

        

  

         No dia 12 de setembro de 2002, em um comício em Diamantina, quando Nilmário 

Miranda, então candidato ao governo, viu-me no meio do povo, deu sinal para que eu 

subisse ao palanque, armado no Largo Dom João. Fiz isso, como relatei. Lá no palanque, 

Lula me recebeu com um comentário: “Então,  você,  agora, é só uma professora?”. 

  

         Treze anos passados – olha a coincidência com o número do PT – vejo no episódio 

vários indícios do que viria a acontecer depois. Em primeiro lugar, quando fui, de início, 

barrada ao tentar subir no “palanque”, já ali havia uma mudança significativa no 

comportamento do partido. No início, os palanques eram meros caminhões (mais perto, 

portanto, do público) e sempre cultivávamos e dávamos destaques àqueles que 

simbolizavam as lutas que nos haviam mobilizado. Depois que conseguimos eleger pessoas 

para diferentes mandatos, começaram a usar aqueles carros de sons mais altos, difíceis de 
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subir, e neles só podiam estar os que tinham cargos ou eram candidatos. Daí eu não ser 

mais ninguém, em Diamantina, pois era só uma professora. 

  

         Em segundo lugar, a frase de Lula me dá arrepios ao me fazer lembrar que 

historicamente, a luta dos trabalhadores no mundo inteiro começou pela busca de educação 

para todos. E, no entanto, ao me chamar de “só uma professora” ele mostrava que não havia 

importância em alguém ser uma educadora. 

  

         Por último, já sinalizava que, daí para a frente, o partido daria prioridade à ocupação 

de espaços públicos. A qualquer preço e confundindo governo com poder. 

 

         Mas, só agora percebo isso. Foi, no entanto, o que passou a acontecer. 

  

         Aliás, lá mesmo em Diamantina, eu já percebera uma mudança chocante: no ato 

oficial em que Lula recebeu, na praça do Fórum, das mãos do governador Itamar Franco a 

Medalha JK, ele parecia fazer campanha para Aécio Neves. A presença de Nilmário nem 

foi por ele mencionada. Daí o “Lulécio”, que, anos mais tarde, virou “Dilmasia” ou 

“Anastadilma”...Uma maneira aparentemente descompromissada de fazer as mais estranhas 

dobradinhas nas campanhas eleitorais. Algo que já vinha acontecendo, mas de maneira 

mais sutil, como ocorrera com Patrus Ananias, rifado por prefeitos petistas na campanha 

em que se apresentava como uma terceira força entre  Eduardo Azeredo e Itamar Franco, na 

disputa do governo de Minas, em 1998. 

  

         No episódio de minha exoneração do Ministério do Trabalho e Emprego, houve quem 

me dissesse que minha cabeça havia sido pedida por José Dirceu. Parece que eu atrapalhava 

planos da cúpula de não mexer em esqueletos escondidos nos armários. E eu – julgando ser 

esse o desejo de Jaques Wagner, já que despachava com ele, e posição do PT – vinha 

sistematicamente desarticulando “esquemas” dentro do ministério. Havia desperdícios de 

toda ordem, com diárias pagas indevidamente; excesso de viagens sem razão de ser; 

superposição de estruturas com as mesmas finalidades; desvios de função entre 

terceirizados; e terceirização de pessoas para cargos que exigiam formação que a pessoa 
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não possuía (mas que a levaria a ter melhores salários). Em poder de um único servidor 

consegui encontrar seis celulares, cujas contas eram pagas pelo Ministério. E de outra feita, 

decidi fazer uma espécie de recenseamento interno, convocando a comparecerem em dia e 

hora aprazados todos os que lá trabalhavam: a média ficou em cerca de dez pessoas por 

mesa!  De outra, desencravei da estante do ex-secretário executivo um relatório de uma 

pesquisa encomendada a um figurão do Rio de Janeiro, que encaminhara como resultado 

um texto confidencial, em inglês, já pago pelo Banco Mundial. Recusei-me a quitar essa 

fatura. Qual não foi meu espanto, quando o tal figurão, acompanhado de proeminente 

deputado federal do PT, pediu-me audiência, cobrando a quitação do tal contrato. Apenas 

levantei-me da cadeira na sala de reuniões tendo cada um dos dois de um lado da mesa e 

busquei o tal relatório. Quando mostrei o que tinha em mãos foi o maior constrangimento. 

Apenas reafirmei que não pagaria o contrato e que, ainda, poderia denunciar o figurão ao 

Banco Mundial. E duas coisas que me incomodaram demasiadamente: uma única pessoa 

controlava todo o dinheiro do FAT e uma outra, todo os recursos do FGTS. Preparava-me 

para substituir aquela concentração de poderes em uma só pessoas por comissões de 3 

pessoas. Mais seguro, inclusive porque se um dos dois adoecesse quem nos daria 

informações? 

  

         Fui assim, vejo agora, acumulando divergências com um governo que parecia buscar 

a conciliação com o antecessor e com as regras do jogo vigente no sistema político 

brasileiro. Aliás, já houvera a divulgação da “Carta aos Brasileiros”, em que Lula afirmava 

que não quebraria contratos, fórmula que muitos julgaram ter sido apenas tática de 

campanha, mas que era, em verdade, a estratégia que o primeiro mandato e parte do 

segundo seguiriam, com empenho. 

  

          Acontece que assoberbada de trabalho no MTE só muitos anos mais tarde, é que dei 

de cara com a Emenda Constitucional nº 40, de maio de 2003, pela qual, com o auxílio de 

petistas de alto coturno, Lula conseguiu fazer aprovar, com modificações, antiga proposição 

do senador José Serra, mas que tornavam o Brasil inteiramente subordinado ao sistema 

financeiro nacional e internacional. Ademais, a emenda veda à administração pública a 

fiscalização de bancos e outras entidades a eles vinculados. E olha que meu marido e eu 
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havíamos alertado Lula, através de Maria da Conceição Tavares, do que FHC fizera em 

favor do sistema financeiro, via decretos, com base nas brechas do art. 52 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias. 

  

         O fato é que desde maio de 2003 o governo Lula sucumbira conscientemente à ideia 

de buscar  a governabilidade. Ainda que a preço de deslustrar as bandeiras mais caras ao 

PT. O que Lula dizia querer fazer se chegasse à Presidência parece hoje mais uma piada de 

mau gosto ou uma leviandade: basta ler, por exemplo, o relato das palavras de Lula a Fidel 

Castro, em 1988, estampado nas páginas 359-360 do livro de Frei Betto, “Paraíso Perdido – 

Viagens ao Mundo Socialista”, publicado pela Rocco, em 2015. Vale a pena ver para crer... 

  

         Quando anos mais tarde, Lula, em pessoa, levou Fernando Haddad para receber as 

bênçãos de ninguém mais nem menos que Paulo Maluf, para que o seu afilhado fosse eleito 

prefeito de São Paulo, ficou justificada sua frase: “Faço aliança até com o Diabo para 

ganhar uma eleição”. “Metamorfose ambulante”, nada mais que isso. 

  

         Mais difícil para mim, à época, foi entender a substituição do “Fome Zero” pelo 

“Bolsa Família”, e as desavenças que levaram Frei Betto a deixar de ser seu assessor 

especial, além do afastamento da secretária-executiva do antigo programa por Patrus 

Ananias, logo que este substituiu Benedita da Silva no Ministério do Desenvolvimento 

Social. Agora, lendo o próprio Frei Betto, em artigos esparsos, vejo com mais clareza: o 

“Fome Zero” deveria organizar os que seriam atendidos pelo programa e fazer deles 

agentes de um direito adquirido. Como todo trabalho com seres humanos, poderia tudo sair 

como previsto ou poderia haver manipulações de toda espécie. Mas o “Bolsa Família” é -

  sem querer ser dona da verdade - o mais eficiente programa eleitoreiro já produzido pelo 

Estado brasileiro. Muito melhor que o sistema descrito por Vitor Nunes Leal em 

“Coronelismo, Enxada e Voto”. E com dupla face. Ao atribuir aos prefeitos a condução do 

programa, criando um amplo e completo cadastro, gera-se uma rede de dependência 

impactante entre o poder municipal e o governo federal. A propósito:  seria esta também a 

motivação para tamanha confusão com o pagamento do FGTS aos empregados domésticos, 

que ocorreu em outubro/novembro de 2015 já com Dilma Rouseff?  Ao lembrar o que é o 
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sistema tributário brasileiro e como os Municípios e Estados são caudatários do governo 

federal, dá para entender certos súbitos processos de adesismo dos prefeitos e governadores 

ao Presidente da República. Além disso, os beneficiários do programa, em troca do 

atendimento de algumas (poucas) necessidades materiais de subsistência, entregam aos 

doadores do programa sua consciência política. Cria-se uma teia de cabresto eleitoral 

incrível. Não é à toa, embora não seja esta a única razão, o deslocamento do voto petista do 

sul e sudeste maravilhas para o nordeste e o norte miseráveis. Não posso deixar de registrar 

que esse fenômeno – o voto de populações miseráveis e moradoras de lugares de difícil 

acesso já se manifestara em Minas Gerais, muito mais cedo, com a expressiva votação de 

Lula no Vale do Jequitinhonha e um pouco menos no Vale do Mucuri, nas eleições de 

1989. Quero, no entanto, ainda evidenciar, com maior ênfase a ausência permanente dessa 

visão política, desde o início, entre os mais pobres. No caso desses, certamente a educação 

formal e mais o conhecimento da história e da política são mais que necessários a torná-los 

sujeitos de suas vidas. Mas posso atestar que, em Minas Gerais, naquelas duas regiões 

anteriormente citadas, era intenso o trabalho das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). E 

acrescento, o fenômeno do voto de cabresto já acontecia com os próprios militantes petistas 

nomeados para as administrações públicas federal, estadual ou municipal, que deixaram de 

ter qualquer capacidade crítica em relação às diretrizes partidárias, a fim de não perderem 

seus empregos. 

  

         Em resumo: Lula e que tais conseguiram entrelaçar com maestria os muito de cima – 

o capital financeiro – com os mais “de baixo”: os miseráveis excluídos por completo da 

vida econômica, política e social. Auxiliando esse efeito, vieram as modificações com 

relação ao que entidades ligadas ao governo entendiam por classe em função do rendimento 

auferido pela família e dá para verificar o efeito sobre os que subitamente passaram a ser 

classificados como “classe média emergente”. Com os créditos jorrando mais tarde, no 

governo Dilma, imaginem só... 

  

E não se esqueçam que, ao sublinhar o sistema financeiro com grande beneficiado, 

estou também me referindo aos grandes conglomerados que hoje unem o capital financeiro 

com o industrial, agrobusiness, empreiteiras e adjacências. 
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Não fica assim difícil descobrir porque ocorreram operações como Lava-Jato e 

Zelotes, entre outras. 

  

Para coroar a obra, em lugar da prometida mudança em antigas e embaraçosas 

normas  trabalhistas e sindicais, Lula conseguiu a proeza de tornar os sindicatos menos 

representativos e mais atrelados ao Estado, mantendo a contribuição sindical e estendendo 

parte dessa – cerca de dez por cento do arrecadado – às centrais sindicais (e sem qualquer 

controle estatal, nem mesmo do TCU). Estava aperfeiçoado ao extremo o sistema varguista 

e feita a cooptação escandalosa do movimento sindical, de onde Lula originara, como líder 

inconteste do “Novo Sindicalismo” a partir do ABC paulista. Com a criação de ministérios 

de todos os setores da vida social e dos movimentos populares, ergueu-se um império onde 

o que vale é o comando “manda quem pode e obedece quem tem juízo”. Ninguém pia mais. 

Dança-se a dança dos que tocam e daí o fenômeno mais recente de greves que terminam, 

mas não acabam, porque os sindicatos que negociam não são representativos para boa parte 

da categoria, para lembrar apenas esse malefício. 

  

         Depois, terei de tratar da confusão em que o próprio Lula se enredou por força da 

força que deu às mirabolantes teses envolvendo operações bombásticas da Polícia Federal, 

estimuladas por Márcio Thomaz Bastos e  Tarso Genro. É nisso que dá pôr a polícia no 

centro da política – deveriam saber todos os petistas. O fato de ser policial não faz 

ninguém, a despeito da autoridade de servidor do Estado, deixar de ter também sua 

ideologia e idiossincrasias. Isso – essas tais práticas da PF Lula elogia como transparência. 

Transparência para mim é praticar e dizer a verdade nas coisas públicas. 

  

         Com o estouro do escândalo do mensalão –ainda que essa prática nunca tenha sido 

exclusivamente do PT, mas um condomínio envolvendo vários partidos, como de resto 

ocorre em cada escândalo que surge, deu-se o vazio sucessório que, talvez, o próprio Lula 

quisesse que ocorresse. Sem Palocci e livre de José Dirceu (o fiador da própria mão de 

ferro com que o partido vinha sendo conduzido, pelo menos a partir de 1992), Lula inventa 

Dilma Rousseff. 
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         Em tempo, preciso me referir a dois momentos anteriores mas de grande significado 

no processo de descaracterização do outrora combativo PT: o primeiro foi a carta 

endereçada a militantes das direções por Perseu Abramo, carta esta que não mais localizei, 

por mais que a tenha procurado, nos arquivos partidários. A ela tive acesso quando era 

deputada federal. Nela o autor se insurgia, salvo engano, contra o que vinha ocorrendo  em 

prefeituras dirigidas pelo partido, além do aprofundamento da burocratização das decisões 

antes compartilhadas, mesmo com falhas, com a militância em geral. Em segundo lugar, 

uma reunião que, segundo agora revela Márcio Pochmann, presidente da Fundação Perseu 

Abramo, foi feita em São Paulo com a presença de Florestan Fernandes. Nela, esse, por 

todos reconhecido como intelectual brilhante e militante disciplinado, já teria anunciado 

nos anos noventa que ou o partido continuaria a ser sempre uma oposição ferrenha e 

coerente ao sistema vigente no país, ou seria por este tragado e transformado em partido da 

ordem. Não presenciei essa fala de Florestan Fernandes, mas me recordo que em vários 

artigos por ele publicados na Folha de S.Paulo, quando era meu colega na bancada federal, 

ele já alcunhava o PT de “partido da ordem “. Não faltaram, portanto, aqueles que previram 

muito cedo a que levaria a decisão de eleger Lula presidente a ferro e fogo. 

  

         No conjunto da obra, creio que se fez algo, sim, pelos mais pobres, mas em termos 

materiais. Não se acrescentou nem um côvado na estatura moral e política da maioria dos 

brasileiros. A elite aqui é falsamente ilustrada (com as exceções de sempre) sendo assim o 

que esperar da população em geral? Assim continuou tudo igual, alguns um pouco mais 

soberbos e outros um tanto mais ignorantes. 

  

         Eu já me sentia distanciada cada vez mais da linha predominante no PT. Quando 

estourou o mensalão, formaram-se vários agrupamentos organizados em torno de questões 

como “refundar o PT”, “punir os responsáveis” e por aí afora. Cheguei a participar em 

Brasília de um encontro da corrente “Mensagem ao PT”, que reunia a dissidência que me 

parecia mais coerente. Isso ocorreu pouco antes de vir o anúncio em inícios de 2009, por 

Lula, de que ele indicaria Dilma como sua sucessora. Até aí, não desconfiei de nada. 

Inclusive porque o próprio Presidente do PT, à época Ricardo Berzoini, foi o primeiro, de 
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público, a dizer que no partido as coisas não se davam de “cima para baixo” e que haveria 

todo um processo de discussão interna, como de praxe. Mas nada disso se passou. Levando 

sua escolhida debaixo do braço para tudo quanto era compromisso de governo, Lula foi 

impondo sua vontade e todas as correntes foram uma a uma sendo cooptadas para essa 

posição. Publiquei artigo no jornal “O Tempo”, sob o título “Cai o rei de ouros, cai o rei de 

espada, cai o rei de paus, não, não fica nada”. 

  

Além desse incrível dedurazo decidiram que, para elegê-la, o partido precisaria 

compor-se prioritariamente com o PMDB e mais quem quisesse oferecer minutinhos de 

televisão.  Remeto, de novo, o leitor ao mencionado livro do Frei Betto, páginas citadas. 

Hoje me parece que essa ideia de um acordão já circulava internamente desde que, na 

Constituinte, os nossos representantes votaram a favor do processo de dois turnos. Eu 

nunca havia ouvido falar de um partido de esquerda que aceitasse ou optasse por sistemas 

de escolha dependente de  decisão majoritária. Além do mais, o PMDB já era o amontoado 

de lideranças regionais, fisiológico e chantagista. Não concorria ao governo central, desde a 

fracassada tentativa de Orestes Quércia, em 1994, mas sempre dele tirava proveito. Disse 

isso com todas as letras, pontos e vírgulas, em uma última reunião partidária de que 

participei como debatedora, em Contagem, numa mesa com Antônio Carlos Pereira, o 

Carlão, da Corrente Majoritária, e Juarez Guimarães, da Democracia Socialista. Alertava 

para os riscos de sermos subjugados pela força municipal e regional dos pemedebistas. E 

para o abandono de nossas teses. Uma coisa era um líder da estatura e visibilidade pública 

do Lula com um vice de um partido menor como o PL ou PRB (José Alencar – mas não se 

esqueçam da reação da militância por mim já relatada). Outra, uma ilustre desconhecida, 

até de nós mesmos, entregue às raposas abrigadas na grande sigla. Ainda mais com um 

vice, Michel Temer, que eu conhecia bem da Câmara dos Deputados. 

  

         Anunciei atrás que ainda trataria da incolumidade de Lula ou familiares, ante as 

prerrogativas de investigação da Polícia Federal. O Ministério Público, 

constitucionalmente, detém poderes de fiscal da aplicação da lei e, para isso, – em que 

pesem as disputas com órgãos policiais – tem o dever de atuar de ofício. Mas outra tem sido 

a história de operações midiáticas espetaculares da Polícia Federal, a dar a entender um 
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forte combate à corrupção, quando não se fizeram as reformas no sistema político 

brasileiro, necessárias a pôr um freio mínimo na ganância do capital e de seus peões no 

tabuleiro das instituições, mormente no Congresso Nacional. Nos dias que correm, essa 

prática agora produz frutos amargos, ameaçando um filho e uma nora de Lula, além de seu 

ex-ministro Gilberto Carvalho. E ele próprio não fica acima de nenhuma suspeita. Em 

viagem ao Panamá e à Costa Rica, eu já tomara conhecimento, desde 2011, do papel de 

lobista desempenhado por Lula e não saberia dizer se só depois de ter saído da Presidência. 

A Odebrecht realizava ou procurava realizar obras de porte naqueles países. Isso eu li nos 

jornais desses dois países. Taxistas comentavam.  Além das notícias sobre Cuba e África. 

Certamente, a esta altura, ele, talvez, já esteja sob o escrutínio das autoridades policiais,  em 

face do disposto no art. 337-C (tráfico de influência em transação comercial internacional) 

do Código Penal, cuja pena é reclusão de dois a cinco anos e multa. 

  

         Se pouco a pouco Lula foi conseguindo impor ao PT sua vontade, é claro que, pelo 

menos, os dirigentes e suas respectivas bases de apoio foram aceitando mudar também aos 

poucos o antigo lema: um partido nascido de “baixo para cima”. Recordo-me de momentos, 

já descritos no texto, em que a palavra de um militante podia derrotar até mesmo o próprio 

Lula e o então secretário-geral, Francisco Weffort. A eleição de Virgílio Guimarães a 

candidato a prefeito, vencendo João Batista dos Mares Guia, em Belo Horizonte, em 

1985, foi exemplo disso. Claro está, já se praticava paulatinamente a compra de votos, a 

filiação em massa de pessoas que nem sabiam o que estavam fazendo nas reuniões, mas 

isso era ainda exceção e não a regra geral. Em 1989, líder na Assembleia do Estado de 

Minas Gerais, consegui reverter uma derrota na bancada, na Executiva e no Diretório e 

ganhar a posição num encontro estadual, presentes delegados de todos os municípios. E o 

assunto, como descrevi, era complicado: recusar usar um dinheiro depositado nas contas 

dos deputados estaduais, sem justificativa plausível, pela ALMG, mas que daria para pagar 

todas as dívidas de campanha eleitoral daquele ano, acumuladas pelo PT de Minas Gerais. 

Nunca poderia imaginar que, anos mais tarde, haveria mensalão para uns (em detrimento de 

outros, frise-se) e tudo o mais que daí decorreu. 
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         Lembro-me inclusive de palavras que Lula pronunciara sobre Brizola, segundo as 

quais esse “pisaria o pescoço da própria mãe, para chegar a ser Presidente da República”. 

Parece hoje brincadeira... A partir do momento em que o PT elegeu prefeitos e 

governadores e, posteriormente, dois presidentes da República, acabou a inteireza interna e 

começou a predominar o hegemonismo a qualquer custo, a imposição da vontade da 

maioria como um tsunami, derrotando todos os que eram minoritários ou simplesmente 

cooptando-os e aos movimentos sociais. Como já apontei. Depois, como era de se prever, 

em lugar de uma maioria reinante, restou a vontade de uma só pessoa. O que não é raro 

acontecer. 

  

         Minha recusa em apoiar Dilma Rousseff em 2010 me levou a perder duas grandes 

amigas: Maria da Conceição Tavares e Zilah Abramo. Nenhuma delas conseguiu assimilar 

minhas razões. Mas a gota d’água para mim se deu quando Lula impôs também a 

candidatura ao governo de Minas Gerais de Hélio Costa, do PMDB, em lugar de Fernando 

Pimentel ou Patrus Ananias, que disputaram as prévias partidárias. No dia 9 de maio de 

2010, publiquei meu desligamento do partido com uma Carta Aberta no jornal “O Tempo”, 

no qual tenho coluna todas as quartas-feiras. Formalizar a desfiliação foram outros 

quinhentos. Para tanto eu tinha de obter um visto de membro da comissão executiva do 

partido em Santa Luzia, cidade para onde eu transferira meu título em 2004. Nunca 

encontrava ninguém disponível para isso. E o juiz eleitoral não recebia meu pedido formal 

sem essa assinatura. Só no final do ano obtive a regularização efetiva. 

  

 Nas eleições de 2010, no primeiro turno, apoiei Marina da Silva (daria um capítulo 

à parte, não fora esta autobiografia dedicada a meus tempos de PT). No segundo turno, 

viajei para a Europa, onde assisti ao anúncio da vitória de Dilma com uma notícia 

ridicularizando-a. Pela televisão, na cidade de Hamburgo, vi, por quase meia hora, um 

documentário sobre a Marina Silva e quanto à nova Presidente, míseros segundos. Um 

jornal de grande circulação estampou a manchete, “eleita no Brasil a Powerpoint Königin”, 

ou seja, eleita a “Rainha do Powerpoint”, referindo-se a um anedotário corrente segundo o 

qual Lula teria se encantado por Dilma, quando essa chegou com um laptop em reunião do 

ministério dele. Ah se ela fosse mesmo a grande gestora de tantos números e tabelas que 
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encantara Lula, ao prestar contas da coordenação dos demais ministérios! Verdadeiro o 

episódio? Não sei dizer. Só sei que eu mesma conheci Dilma de três maneiras: a primeira, 

ainda no governo de transição, quando começou um tititi em torno desse nome e que ela 

viria a ser a ministra das Minas e Energia. Ninguém acreditava. A velha guarda dava por 

certa a indicação de Luiz Pinguelli Rosa. A fofoca corria solta por conta de uma suposta 

“cotovelagem” da tal Dilma para cima de Pinguelli Rosa. Procurei saber quem era ela. 

Tinha sido secretária das Minas e Energia no governo de Olívio Dutra e se dera bem 

durante o “apagão energético” do governo FHC. Também, pudera! No Rio Grande do Sul 

só existiam termoelétricas e a crise ocorrera no sistema hidrelétrico... Mas ninguém 

recordava isso. A segunda vez, encontrei-a pessoalmente em uma reunião na Secretária de 

Comunicações da Presidência da República, ainda ao tempo de Luiz Gushiken, também 

antigo companheiro de partido. Procurei-a para me apresentar. Fez cara de paisagem. 

Pensei que fosse timidez. Na terceira vez foi pau puro. Comecei, como escrevi, a trabalhar 

no Senado, importada como contrapeso para que meu marido continuasse como assessor. 

Fui chamada por um senador que queria me conhecer, pois soubera quem eu havia sido no 

PT na Câmara dos Deputados e porque eu lhe enviara um pequeno texto sobre os possíveis 

reflexos, no Senado Federal, da malfadada eleição de Severino Cavalcanti para a 

Presidência da Câmara dos Deputados. Na hora aprazada, compareci a seu 

gabinete.  Entrei, julguei eu, em hora errada. O senador falava aos berros dizendo palavrões 

ao telefone com alguém. Dei pra trás, como se diz em Minas, de costas, em direção à porta 

de entrada, quando ele me fez acenos para que ficasse. E desligou ruidosamente o telefone 

me dizendo sem constrangimento: “Era aquela fdp da Dilma, pensando que somos paus 

mandados dela “. Não declino o nome dele porque não tenho autorização para tanto. 

  

         Fiquei daí pra frente, mesmo após o término do meu acerto com o senador Tião 

Viana, em Brasília, ora indo para Santa Luzia, ora para Belo Horizonte. Médicos. Amigos 

(que foram, aos poucos, rareando). Meus filhos e netos. Aposentei-me de vez. E sofri 

horrores sem ter mais o que fazer o dia inteiro, embora continuasse a ler, a estudar, a 

escrever bastante. Mas nada preenchia o vazio dos meus dias... Tentei escrever romances, 

contos, autobiografia (tenho várias começadas), mas nada funcionou. Estava viciada em 

política. Não em politicalha... E em minha cabeça martelam até hoje as palavras de René 
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Char ao final da Resistência francesa na II Guerra Mundial: “a cadeira da liberdade está 

vazia”. 

  

         Não vou escrever sobre os governos Dilma. Para mim eles não são governos do 

Partido dos Trabalhadores e eu estive escrevendo sobre esse partido. 

            Como aconteceu comigo várias vezes na vida, por acaso – buscando em uma 

livraria o livro de Edward Said “Orientalismo”- dei de cara com “Cartas a Lula” de 

Bernardo Kucinski. 

            Trabalhei com ele quando era voluntária no jornal alternativo “Em Tempo” nos 

estertores da ditadura de 1964. Certa feita, indo cobrir a greve dos operários da construção 

civil em Belo Horizonte, em 1979, hospedei-o em casa da minha mãe onde eu estava 

provisoriamente, sem avisar nada a ela. Imaginem só o susto da pobre coitada ao deparar-se 

na cozinha, enquanto fazia o café da manhã, com aquele homenzarrão alto e de profundos 

olhos azuis... 

            Pois o livro dele é uma preciosidade que recomendo vivamente a todos e muito 

especialmente aos que ainda estão no PT. É de 2014 e das Edições de Janeiro. Nunca soube 

que ele trabalhara na SECOM com Gushiken e que era encarregado das “Cartas críticas” 

que toda manhã eram lidas por Lula e, por ordem deste, algumas vezes entregues a outros 

integrantes do “núcleo duro” do governo. Era subordinado ao ministro da SECOM mas 

deste nunca recebeu, segundo afirma, qualquer crítica, e Gushiken nem lia as Cartas antes 

de serem entregues ao Presidente. Um relato fantástico e naquele estilo único que me fez 

tanto admirá-lo quando com ele convivi. Não posso deixar de registrar aqui uma frase de 

sua derradeira Carta: “Fizemos o Brasil avançar, mas não mudamos o Brasil. E nem 

imprimimos uma perspectiva firme de mudança”. Perfeito. 

  

  

         Termino este “Posfácio” na semana em que dois militantes muito simbólicos para o 

partido em Minas Gerais foram agredidos verbalmente por um frequentador e chamados de 

“corruptos” em um restaurante de Belo Horizonte, a cidade em que um deles foi querido 

prefeito. Refiro-me ao fim de semana de 7 e 8 de novembro de 2015, quando Patrus 
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Ananias e Antônio Carlos Pereira, o Carlão sofreram essa violência no tradicional 

Restaurante Bar Brasil.  

  

         Quando assinei com quatro outros militantes o documento “Já foi lançada uma 

estrela”, subtraindo o título a Pablo Milanes, nunca imaginei que essa estrela haveria de ir 

apagando, apagando, substituída por ilusões, fantasmas que parecem lembrar os que um dia 

foram vivos. Fantoches de si próprios. Antevejo um fim muito ruim. Mas já é ruim viver 

neste final de 2015, em um país onde sequer se tem vontade de derrubar uma desastrada 

presidente porque os que podem vir a substituí-la, por força de previsão constitucional, de 

sucessão ou de eleição, não têm mais a confiança de um número minimamente expressivo 

de eleitores. É muito triste não poder sair às ruas carregando uma bandeira ou trazendo uma 

estrelinha vermelha no peito. 

  

         E mais eu não vi nem me foi mostrado por pessoa de confiança. 

  

  

  

Novembro de 2015 

 

  

 

 


