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A mudança começa com elas

Por Maria Laura Neves

Maria do Rosário
Ministério: Secretaria de Direitos Humanos
Filhos: Maria Laura, 10 
Estado civil: Casada com o historiador Eliezer Pacheco 
Trajetória: Nascida em Veranópolis, Rio Grande do Sul, a pedagoga construiu a carreira em cima da defesa
dos direitos das crianças e dos adolescentes 
Pricipais desafios: Combater a exploração sexual

>> Maria do Rosário fala sobre castigos físicos e maternidade

MC Sua principal meta é combater a violação de direitos de meninas e meninos no país. Qual é
o maior perigo que eles estão sujeitos?
MR A exploração sexual. Estamos diante de uma prática perversa e disseminada, que tem início muitas
vezes no ambiente familiar. Não há mais uma região com exclusividade para violência sexual no ambiente
familiar ou como mercado. O que podemos diferenciar entre as regiões é a maneira como o estado e a
sociedade lidam com isso. A Secretaria deve criar e intensificar políticas que repulsem essa violência. Temo
que uma parte da sociedade esteja se acostumando a ver crianças [se prostituindo] nas rodoviárias, nas
praias, nas festas populares.

MC A senhora começou a militar na adolescência. Quando surgiu o desejo de lutar por quem
precisa?
MR Durante toda minha vida, fui escolhida pelas pessoas próximas para representá-las. Fui líder de turma
na terceira-série e depois, na quarta-série, fui escolhida como ‘a melhor companheira de toda a escola’. E
eu nem era candidata.... Além disso, minha família passou por dificuldades, o que deixou o sentimento de
solidariedade marcado entre nós. Quando eu tinha 6 anos, saímos de uma cidade do interior do Rio Grande
do Sul e fomos para Porto Alegre. Meu pai teve problemas no coração e isso trouxe dificuldades
econômicas. Fomos morar em um bairro popular, meus irmãos foram trabalhar cedo. Entendi que tínhamos
que partilhar, nos ajudar. Isso me levou a ser uma pessoa de esquerda.

MC O que mudou na vida familiar depois que virou ministra? Tem medo de ter a vida
vasculhada, de grampos telefônicos?
MR Como parlamentar, sempre tive cuidado com a utilização do que é público. Não quero destruir um
trabalho por causa do uso indevido de qualquer situação que não me pertence. Aqui, a visibilidade é maior.
Sou cuidadosa com o uso de um carro oficial, por exemplo. Hoje de manhã cheguei de viagem do Senegal,
onde estava representando o governo brasileiro. Tive que ir à escola da minha filha para buscá-la e não
podia esperar o transporte escolar. Peguei um táxi para ir e outro para voltar. Isso fica de exemplo para
ela.
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MC Como ficou a vaidade depois que virou ministra?
MR Não tenho tido tempo quase nenhum para exercer minha vaidade e isso me preocupa. Não posso fazer
compras no momento de trabalho. Preciso olhar o caderno da minha filha, cuidar das coisas da casa, e da
política, e do partido, e da família. Estou sentindo falta de sentar no cabeleireiro por mais tempo, fazer as
unhas, comprar uma roupa, uma maquiagem. Tenho que me apresentar como uma pessoa que as pessoas
gostem de ver. É importante profissionalmente e pessoalmente.

MC Ter virado ministra mudou o seu sono?
MR Mudou. Estou preocupada com o programa de proteção a testemunhas nos últimos dias. São pessoas
que confiaram denúncias ao estado. Elas estão sob nossa responsabilidade. É minha responsabilidade. Além
disso, tenho me preocupado com a necessidade de produzir um entendimento sobre a ditadura militar, a
Comissão da Verdade. Estou empenhando a minha vida nesse trabalho. Em que pese eu tenha desenvolvido
tarefas importantes ao longo da vida, essa é a mais.

MC É a favor da legalização do aborto?
MR É um tema que precisa ser trabalhado pela sociedade e as mulheres brasileiras precisam ser escutadas.
O que é um tema de saúde pública foi transformado num tema eleitoral nos últimos tempos. Não foi justo o
que tentou se fazer com a presidenta Dilma como mulher, colocá-la em uma situação difícil. Foi muito
adequado quando ela respondeu que essas circunstâncias não devem ser tratadas como um caso de polícia,
mas sim de saúde pública. Sou favor de que no Brasil se cumpra a legislação, que diz respeito à questão do
estupro, da violência de um modo geral. Acho que nós devemos avançar na questão do risco de vida da
mãe, assegurando a agilização desses procedimentos. Concordo também nos casos de anencefalia, que não
tenhamos essa dor perpetuada para as mulheres durante a gravidez. Essa é a minha posição institucional.
Minha posição pessoal é contrária de que as mulheres sejam penalizadas.

MC Já fez aborto? 
MR Nunca fiz aborto e talvez não fizesse. Mas isso diz respeito ao meu corpo e à minha perspectiva
filosófica. Não sinto que possa estabelecer a minha perspectiva filosófica para todas as mulheres. Nem
tenho esse poder. Não imporia aquilo que penso. Jamais apontaria o dedo para qualquer mulher.

MC Como a senhora impõe limites à sua filha?
MR Sou testada todo o tempo. Primeiro, procuro manter o controle: respirar e compreender o motivo pelo
qual ela agiu daquele modo. Depois, procuro estabelecer formas de limite. Restringir o tempo de internet e
televisão tem funcionado. Minha filha já disse: “Se continuar assim nessa casa eu vou ligar para o número
100 [disque denúncia sobre abuso infantil]” [risos]. Desde pequena ela sabe esse número. Morro de
medo que ela ligue. Imagina?
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