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POLÍTICA  | BRASIL

Sob Lula, mulheres ganham in�uência política
Astrid Prange
03/01/2023

Presidente recebeu mais votos femininos que masculinos. Onze dos 37 ministros são mulheres – um recorde no país. Elas assumem pastas importantes, de Meio
Ambiente à Saúde, que pela primeira vez tem uma mulher à frente.

ANÚNCIO

Saúde, meio ambiente, ciência, cultura, igualdade racial, igualdade de gênero: tudo isso a cargo das mulheres no novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Elas ocupam
posições-chave e também tomam decisões importantes nos bastidores.

As mulheres constituem 52% do eleitorado brasileiro, e mais da metade votou no recém-empossado presidente. Elas estão representadas na Esplanada no comando de 11 dos
37 ministérios – um recorde na história da República.

É grande ainda a in�uência política da esposa de Lula, Rosângela Lula da Silva, a Janja. A socióloga de 56 anos não recebeu um cargo no gabinete, mas atua nos bastidores do
novo governo em Brasília. Em poucas semanas, a feminista se tornou a nova superestrela política do país.

"Se o presidente recém-eleito teve uma votação feminina determinante, isso se deveu ao fato de que as mulheres endossaram a 'chapa' Lula-Janja", escreveu a colunista Vera
Iaconelli no jornal Folha de S. Paulo. "Janja representa um estilo de primeira-dama para o qual o Brasil, e arrisco dizer, grande parte dos governos, ainda não está preparado."

Lula e sua primeira-dama, �liada ao PT desde 1983, se conhecem há mais de 30 anos. O relacionamento começou em abril de 2018, um ano após a morte de Marisa Letícia,
segunda mulher de Lula. Foi Janja quem organizou a cerimônia de posse de 1º de janeiro de 2023.
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Foto: Ueslei Marcelino/REUTERSPrimeira-dama Janja atua nos bastidores do novo governo

Meio ambiente e direitos indígenas

Na Esplanada, duas mulheres estão a cargo da proteção ambiental e climática, um dos temas centrais do novo governo: Marina Silva voltou a liderar a pasta do Meio Ambiente,
enquanto a ativista indígena Sônia Guajajara comanda o recém-criado Ministério dos Povos Indígenas.

Multipremiada e reconhecida internacionalmente, Marina assume agora o desa�o de frear a destruição da Amazônia promovida pelo governo Jair Bolsonaro nos últimos quatro
anos.

Nascida numa família de seringueiros no Acre, em 1994, aos 36 anos, ela se tornou a mais jovem senadora da história da República. Foi nomeada ministra do Meio Ambiente
pela primeira vez em 2003, também por Lula. Cinco anos mais tarde, Marina deixou o cargo e se des�liou do PT, após uma disputa sobre restrições ambientais à construção de
hidrelétricas. Em 2014, concorreu à Presidência da República por seu próprio partido, a Rede.

Já Sônia Guajajara foi eleita em 2022, pela revista americana Time, uma das 100 personalidades mais in�uentes do mundo. Nascida em 1974 na reserva indígena de Arariboia,
no Maranhão, ela coordenou as campanhas da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) por dez anos e é conhecida internacionalmente por sua participação nas
conferências climáticas da ONU.

Nas eleições de 2018, Guajajara se tornou a primeira indígena a compor uma chapa presidencial, tendo sido candidata a vice de Guilherme Boulos (Psol). Em 2022, foi eleita
deputada federal por São Paulo, com mais de 150 mil votos válidos.

Foto: Vincent Bosson/Fotoarena/IMAGOSônia Guajajara é primeira ministra indígena do país

Igualdade Racial e Mulheres

Outras duas nomeações de mulheres enviaram um sinal político importante contra o racismo e a violência de gênero, que vem crescendo no Brasil desde 2015: Anielle Franco
foi empossada ministra da Igualdade Racial, enquanto Aparecida Gonçalves é a nova ministra das Mulheres.

"Em nome da memória da minha irmã e das mais de 115 milhões de pessoas negras no Brasil, que são maioria da população e que precisam de um governo que se preocupe
com os seus direitos de bem viver, de oportunidades, com segurança, comida, educação, emprego, cultura, dignidade", escreveu Anielle nas redes sociais ao aceitar a
nomeação.

Jornalista, escritora, educadora e ativista dos direitos das mulheres e dos negros, Anielle é irmã de Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro assassinada em março de 2018.

Já Aparecida Gonçalves é ativista do movimento feminista e especialista em gênero e violência contra a mulher. Nos dois primeiros mandatos de Lula e nos de sua sucessora,
Dilma Rousse� (PT), ela atuou como secretária nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.
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Foto: Ton Molina/Fotoarena/IMAGOAparecida Gonçalves é a nova ministra das Mulheres

Saúde e outras pastas

Simone Tebet, ex-candidata à Presidência que apoiou Lula no segundo turno das eleições de 2022 após ser derrotada no primeiro, é a nova ministra do Planejamento e também
se descreve como feminista. Ainda vale mencionar a nomeação de outras duas mulheres para pastas importantes: Margareth Menezes assumiu o comando da Cultura,
enquanto Luciana Santos che�a a Ciência e Tecnologia.

Outro aceno de Lula às mulheres foi a escolha da socióloga Nísia Trindade como primeira ministra da Saúde da história do Brasil. A especialista em saúde pública foi também a
primeira mulher presidente da Fiocruz, cargo que ocupava desde 2017. Sob sua che�a, o instituto de pesquisa teve papel fundamental no combate à covid-19.

Enquanto o ex-presidente Bolsonaro descrevia a doença como uma "gripezinha" e minimizava a importância das vacinas, Trindade coordenou a cooperação com a farmacêutica
AstraZeneca e a Universidade de Oxford para o desenvolvimento do imunizante anticovid. A parceria permitiu a produção doméstica e o fornecimento da vacina para a
população brasileira.

Observadores políticos concordam: sob Lula, as mulheres ganharam in�uência política, mesmo que o novo presidente ainda pudesse ter feito mais – como equiparar o número
de homens e mulheres na Esplanada dos Ministérios. Das 37 pastas, 26 serão comandadas por homens e 11, por mulheres. É a maior representação feminina num gabinete, na
história do país, superando o recorde anterior, do governo Dilma, que teve oito ministras. Ainda assim, 70% dos ministros são homens.

Envie seu comentário

ANÚNCIO

O gabinete do novo governo Lula
Em seu terceiro mandato como presidente, petista conta com 37 ministérios, recorde de 11 ministras e
novas pastas, como Igualdade Racial e Povos Indígenas.

Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

37 fotos

Astrid Prange Jornalista e colunista
@aposylt

Usamos "cookies" (pequenos arquivos que identi�cam o seu aparelho) para melhorar a nossa oferta. Mais informações na nossa política de privacidade.

Política de privacidade Permitir cookies

TV ao vivoEM  DESTAQUE Orçamento secreto Guerra na Ucrânia

https://www.dw.com/pt-br/astrid-prange/person-18519106
https://twitter.com/@aposylt
https://www.dw.com/pt-br/astrid-prange/person-18519106
https://www.dw.com/pt-br/european-union-general-data-protection-regulationgdpr-valid-may-25-2018/a-52574205
https://www.dw.com/pt-br/not%C3%ADcias/s-7111
https://www.dw.com/pt-br/live-tv/channel-english
https://www.dw.com/pt-br/v%C3%ADdeos/s-64175359


07.01.23, 18:58 Sob Lula, mulheres ganham influência política – DW – 03/01/2023

https://www.dw.com/pt-br/sob-lula-mulheres-ganham-influência-política/a-64276938 4/6

MAIS SOBRE ESTE ASSUNTO

Mostrar mais conteúdo

Como reconstruir a agenda da igualdade de gênero no Brasil?

Governo Bolsonaro recon�gurou completamente as políticas para mulheres e população LGBT. Violência e direitos reprodutivos deverão ser desa�os principais para Lula.

Daniela Rezende
Coluna Planaltices

POLÍTICA  |  09/12/2022

As primeiras ações do novo governo de Lula
Decisões tomadas nas primeiras 24 horas após a posse incluem "revogaço" de decretos bolsonaristas,
suspensão de privatizações e retomada do Fundo Amazônia, que conta com recursos da Alemanha e Noruega.

POLÍTICA  |  02/01/2023

"Democracia para sempre": Lula toma posse como presidente
Ao tomar posse, presidente exalta democracia, fala em reconstruir o país após quatro anos de governo de
extrema direita e direciona críticas ao antecessor, que abandonou Planalto sem passar a faixa.

POLÍTICA  |  01/01/2023

CONTEÚDO RELACIONADO

Rede Sustentabilidade (Rede) Direitos da mulher Lula Marina Silva

MANCHETE
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Hackers russos atacaram
laboratórios nucleares dos EUA
CRIMINALIDADE  |  há 2 horas

Rússia intensi�ca uso de drones
"kamikazes" na Ucrânia
CONFLITOS  |  04/01/2023

OUTROS TEMAS EM DESTAQUE

"Criptomoedas são esquema de pirâmide, não servem para nada"
ECONOMIA  |  há 6 horas

Ucrânia acusa Rússia de infringir próprio cessar-fogo
CONFLITOS  |  há 54 minutos
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