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Ellen Gracie não chegou à Presidência, mas em Goiás o matriarcado oficial existe há tempos  
 
Célia de Morais é a prefeita. Zilda Menezes é a presidenta da Câmara Municipal. A vice-
presidenta da Casa é Esmeralda Camilo. A Mesa Diretora do Legislativo é formada por - além 
de Dona Zilda - Aparecida Ferraz e Ceula de Morais. A secretária de saúde e assistente social é 
Elisângela Moraes. Ana Cláudia Veloso Guimarães é a juíza da comarca. Simone Visconsi de Sá 
Campos, a promotora. O nome da delegada é Caroline Paim Diaz. Neusa Ferraz dirige o 
Conselho Tutelar. E Lázara Silveira é diretora do único colégio estadual da cidade. Ainda não 
foi desta vez que a ministra Ellen Gracie inaugurou o verbete da primeira brasileira a governar 
o Brasil - mas em Guaraíta, cidade do interior de Goiás, o matriarcado oficial já foi instituído 
há tempos.  
 
A cidade governada pelo estrogênio fica a 170 km da capital Goiânia, bem no Noroeste do 
Estado. Por ali, telefone celular não pega. TV por assinatura, nem pensar. Todo mundo se 
conhece e a diversão das noites de sábado é ficar rodeando a praça central. O pão quente tem 
hora certa para sair. Quando está fresquinha, a rosca - também conhecida no Sudeste como 
"pão doce" - é fiscalizada pelo padeiro, para que ninguém tenha a idéia de querer recheá-la 
com manteiga. Há anos não acontece um homicídio. Fundada em 1993, habitada por pouco 
mais de 3 mil almas, com renda per capita de R$ 129 e expectativa de vida de 70 anos, 
Guaraíta poderia virar objeto de estudo daquela corrente de historiadores que acredita que a 
mulherada é quem mandava nas sociedades arcaicas - mas não sabe dizer direito como 
ficavam os efeitos práticos desse arranjo.  
 
"Não tenho defeito nenhum para botar nessas mulheres. Homem, quando põe a mão no 
dinheiro, nem quer saber se é do povo. Mulher é mais zelosa", responderia aos estudiosos seu 
Domingos Pedroso, 50 anos, vendedor de picolé e admirador do poder de salto alto que se 
espalhou pelo município - a começar por sua casa, onde é a patroa quem dá a última palavra. 
Aprovada nas ruas, a revolução de gênero que se deu em Guaraíta aconteceu por vias tortas. 
Foi puxada por Célia de Morais, do PMDB - que assumiu a prefeitura depois de cravar 60,68% 
dos 1.877 votos válidos. Não deixou de ser uma vitória bonita, porque a prefeita já havia 
tentado a sorte nas eleições de 2000. Mas a verdade é que ela só decidiu se embrenhar na 
vida pública porque... o pai mandou.  
 
Foi assim: o pai de Célia, Ovídio Morais, era dono de todo o território que hoje forma Guaraíta. 
Loteou pessoalmente as terras e fundou a cidade. Mas tinha um sonho: ver um de seus filhos 
ser prefeito. Reuniu todos os seis e, desse concílio familiar, saiu Célia como "prefeiturável". 
Desde então, ela arrasta a barra da saia pelas convenções políticas. "Chamei a mulherada para 
reuniões, promovi filiações e hoje estamos colhendo os bons frutos", conta, animadíssima, a 
mandatária de Guaraíta. O pai não chegou a ver seu sonho realizado e não testemunhou 
quando a filha instituiu seu modus operandi feminino no "trato com a coisa pública" - como 
gostam de dizer os técnicos de Brasília.  
 
A prefeita tem jornada de 24 horas. Nunca tranca o portão de sua casa, porque algum eleitor 
pode querer entrar para pedir, reclamar, sugerir ou até bater um papo. Jura que conhece 
todos os habitantes pelo nome. Assim que assumiu, fez um mutirão para passar a vassoura na 
cidade inteira e manda recolher 500 caminhões de entulho por semana. Também tomou 
providências para mudar a decoração do gabinete. Colocou um sofá vermelho, frigobar, 
carpete, banheiro isolado e fotos da família - e tirou uma pia de cozinha que, por razões 
misteriosas, ficava bem no meio da sala.  
 
Feminista na vida pública, ela é tão dócil na esfera privada que chega a um resultado final que 
poderia ser definido como um tipo meio, assim, Amélia de Beauvoir. É que Célia é evangélica - 
e leva ao pé da letra o mandamento bíblico de que a esposa deve ser submissa ao esposo. 
Como é praxe na vida de fazenda, casou muito cedo. Aos 19 anos já tinha três filhos. Hoje, 
aos 42, tem dois netos. "O casamento é uma coisa sagrada, tem os mandamentos de Deus. Lá 
eu tenho que obedecê-lo. Só que ele é uma pessoa compreensiva, não é um ditador. A gente 



conversa, mas a palavra final é a dele. Deus fez o homem para que governasse o mundo. Isso 
não é machismo", prega.  
 
Mesmo com a origem pouco lisonjeira de sua ascensão, as mulheres foram adiante e, aos 
poucos, invadiram todas as frestas de poder da cidade. Mesmo sendo minoria na Câmara 
Municipal, conseguiram ocupar toda a Mesa Diretora da Casa. A chegada não foi das mais 
tranqüilas. Dona Zilda, como é conhecida a presidente da Câmara, diz que as vereadoras 
Aparecida Ferraz e Ceula de Morais, primeira e segunda secretárias da Casa, foram assediadas 
por vereadores do grupo masculino, interessados em testar a honestidade da nova turma. As 
ofertas teriam chegado a R$ 15 mil - e foram rechaçadas.  
 
Avó de cinco netos, a petista dona Zilda comanda a Casa com a linha dura de quem administra 
uma cozinha. Logo no começo, comprou briga com um colega que queria fazer tratamento 
médico em Goiânia com diárias pagas com verbas públicas. Depois, proibiu a divisão entre os 
vereadores do dinheiro economizado pelo orçamento da Câmara. "Tenho que valorizar minha 
posição. Foi uma vitória, eu, uma mulher de mais de 50 anos, que passou a vida toda 
trabalhando na roça, semi-analfabeta, virar presidente da Câmara Municipal. Não vou deixar 
acontecer corrupção sob meus olhos", avisa ela. Dona Zilda trabalha o dia inteiro e, quando 
não está na prefeitura, está no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Quem cuida da casa é o 
marido - "mas eu que mando no controle remoto".  
 
Sucesso de público, a gestão feminina seguiu em frente. Com o tempo, todos os outros cargos 
eletivos da cidade foram preenchidos pelo mulherio. O Conselho Tutelar é comandado por 
Neusa Ferraz e a escola estadual por Lázara Silveira - e as duas trabalham juntas para tentar 
convencer a molecada a deixar de lado o trabalho na roça para estudar. Eleita diretora do 
Colégio Estadual Virgínia Rodrigues Coelho pelo voto aberto de outros professores, alunos e 
pais, Dona Lázara entrou sem medo de exercer seu poder. "Os professores faltavam muito. 
Comigo, faltou, corto o ponto", diz. Mas, para a educadora, sua eleição tem efeitos bem mais 
longevos do que esses pequenos atos. "A grande vitória dessa gestão é mostrar aos mais 
jovens a competência da mulher para administrar".  
 
No município onde os óvulos venceram, já existem até casos de poderes concentrados. Fã de 
cantoras românticas, Elisângela de Morais Marques é uma supersecretária. Acumula as pastas 
da Saúde e Assistência Social e vai às lágrimas quando conta suas andanças como autoridade 
das áreas mais nevrálgicas de uma administração. "Coleciono histórias marcantes. Numa das 
minhas atuações na área social fomos fazer uma cesta básica para uma família - arroz, feijão, 
sabão, essas coisas. Quando eu entrei, uma menina que há tempos não comia um doce foi 
pegar e falou: 'Mãe, olha aqui que doce mais bonito'. Mas era uma barra de sabão. Eu não 
agüentei. Fiz uma outra compra só de baboseiras, doce, guloseimas e levei. Às vezes a gente 
vai levar um medicamento para um hospital e vê que os doentes não estão precisando só de 
remédio, mas de carinho também."  
 
LÁGRIMAS E SOLIDÃO  
 
Guaraíta é uma daquelas típicas cidades pequenas, movimentadas apenas pelo Fundo de 
Participação dos Municípios e pelo dinheiro das aposentadorias. Como não existem empregos 
disponíveis, quase não há jovens nas ruas. E o projeto de fomento mais ambicioso em curso 
por ali é a briga para levar uma fábrica de farinha. Se não conseguiram animar a economia de 
uma cidade estagnada, as mulheres que dominaram os principais cargos argumentam que já 
fizeram muito ao conseguir feitos morais.  
 
Por exemplo: a delegada Caroline Paim Diaz, a promotora Simone Visconsi de Sá Campos e a 
juíza Ana Cláudia Veloso é que são as responsáveis por manter a lei e a ordem na comarca de 
Guaraíta. E garantem que nos últimos anos os casos de pancadarias domésticas diminuíram. 
Os agressores sabem que se colocarem as mãos nas companheiras enfrentarão autoridades de 
saias - e dispostas a exigir o cumprimento da lei que determina que o autor seja obrigado a 
abandonar o lar.  
 



Apesar dos resultados, Guaraíta mostra que por trás de grandes mulheres também há grandes 
queixas. E, em alguns casos, nenhum homem. A juíza Ana Cláudia, mineira, está na comarca 
há cinco anos. Tem pouca privacidade, porque costuma ser abordada nas ruas por mães de 
presos ou familiares de pessoas enroscadas com a Justiça. É tanto assédio que ela só troca o 
rótulo de pessoa jurídica pelo de pessoa física longe dali. Quando quer ir até o cabeleireiro, 
prefere seguir até Goiânia, onde ninguém a conhece - e aproveita para jogar tênis ou nadar. 
"Não pega bem uma juíza de biquíni", diz.  
 
Bonitona, a juíza consegue manter postura de durona, que lhe rende respeito na jurisdição. É 
uma autoridade que, acredita ela, inspira certo temor reverencial - uma característica muito 
boa para o cumprimento de leis, mas péssima para o mercado matrimonial. A juíza ainda está 
solteira e dedica o tempo que lhe sobra além das análises dos autos para defender a tese de 
que a magistratura afugenta homens. "Eles sentem medo de chegar em casa e encontrar uma 
mulher mandona, uma juíza. Sentem medo do brilho de uma magistrada. Mas não é assim. 
Somos como todas as mulheres, também queremos chegar em casa e colocar chinelos, chorar 
vendo filme e comer pipoca", decreta. 
 
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 maio. 2006. Aliás, p. J8. 


