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9. HELOISA HELENA – DO CUIDADO À POLÍTICA 
 

Paulo A. de S. São Bento1;Rondineli Rodrigues Fidelis2;Rozânia B. Xavier3;Tatiana da 
Silva Carvalho4 

O presente trabalho apresenta a história de vida de Heloisa Helena Lima de Moraes 
Carvalho, enfermeira, professora e política brasileira, que com sua dedicação ao povo 
brasileiro nos mostra que mulher pode e deve sempre ter voz ativa no destino político 
do país. Para isso, desenhamos como objeto deste estudo: a vida da mulher e política 
Heloisa Helena numa perspectiva de gênero. O objetivo traçado foi: descrever a vida de 
Heloisa Helena – mulher e política brasileira. Método: foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica através de busca em sites de política Brasileira. Resultado: A história de 
Heloisa Helena: conheceu, historicamente, através do escritor Graciliano Ramos, a luta 
dos sertanejos contra as injustiças sociais e terminou incorporando-a como sua. Sua 
atividade política se iniciou no movimento estudantil durante o regime militar, ligada 
desde muito jovem, aos movimentos sociais. Durante a década de 1990, participou no 
Partido dos Trabalhadores (PT), em Maceió, de ações que visavam à defesa de minorias 
e segmentos sociais menos favorecidos. Em 1992, foi eleita vice-prefeita, aos 30 anos, 
pela coligação PSB/PT numa expressiva vitória das forças progressistas estaduais. Em 
1994, com expressiva votação na Capital (Maceió) e no interior do Estado de Alagoas, 
conquistou uma cadeira na Assembléia Legislativa do Estado de Alagoas. Por sua ligação 
com os movimentos sindical, popular, rural e indigenista, sempre combateu a violência e 
a impunidade. Em 1998, nas eleições de outubro, foi eleita, pelo PT, a primeira senadora 
por Alagoas, com um total de 374.931 votos (55,92% dos votos para a vaga no Senado 
Federal). Por questões de divergências públicas, em torno da política econômica do 
governo Lula, foi expulsa do partido do PT em dezembro de 2003, junto com os 
deputados federais João Batista “Babá” e Luciana Genro. "Eu não vou ficar chorando 
abraçada à bandeira do partido a que eu dediquei os melhores anos de minha vida para 
construir e, que hoje, comodamente me expulsa" (Folha on-line, 2003). Em 2004, no dia 
06 de junho, conseguiu fundar o P-SOL, estando à frente da liderança do partido no 
Senado Federal. Foi candidata à presidência da República pela Frente de Esquerda, 
constituída pelos partidos PSOL, PSTU e PCB, tendo conseguido pouco mais de 6% dos 
votos na apuração final. É, até a atualidade, a mulher que recebeu mais votos em uma 
campanha rumo à presidência da República do Brasil. Obteve 6,5 milhões de votos 
(6,85% do total) nas eleições gerais de 2006. Últimas palavras: vida ativa é algo 
presente na figura de Heloisa Helena, fica claro quando observamos sua postura, 
discursos e posicionamentos na política brasileira. Suas atitudes na vida pública, 
exarada por seus princípios pessoais de vida e sociedade, são os atributos visíveis de sua 
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personalidade forte e a frente do seu tempo. É mais uma de nossas marcantes figuras 
históricas, líder atual e que ainda pode fazer muito por aquilo que acredita. 

Descritores: Heloísa Helena. Gênero. Mulher. 
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