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X ~ ^ la  foi uma jovem universitária fervilhando 
ideologias comunistas na cabeça. Foitambém 

í  y /  uma primeira-dama de Fortaleza e do Estado 
preocupada com problemas sociais. Depois 

de ter sido a vereadora mais votadaem Fortalezanaeleição 
de 1996, agoraocupaumacadeirana AssembléiaLegislativa 
como o segundo nome mais votado em todo o Ceará. O seu 
nome? Patrícia Lúcia Saboya Gomes. Ou simplesmente 
Patrícia, filha de seu José Saboya e dona Marly, mãe de 
Lívia, Ciro e Yuri.

Sim. Esse novo fenômeno da política cearense, que em 
sua primeira candidatura para a Câmara dos Vereadores 
arrematou uma das maiores votações de todos os tempos 
em Fortaleza - 23 mil votos -, não pretende deixar de ser 
simplesmente a Patrícia. Entre os deveres da vida pública 
e as visitas aos bairros onde foi votada, ela procura reservar 
o espaço onde possa exercer sua função de mãe, mulher, 
filha O telefonemadiário paradonaMarly, assim como um 
bom papo com os amigos numa mesa de bar ou uma volta 
de carro com os filhos pelos points de paquera da turma,

lhe é tao indispensável quanto uma discussão política no 
trabalho ou a formulação de um projeto a ser defendido.

Pragmática, ela fez da vida política um ofício. A  
seriedade com que encaraaprofissão não adeixadescansar. 
E a essa seriedade que ela atribui a multiplicação de seu 
eleitorado. Toda semana, quando vereadora, visitava um 
bairro diferente. E o entusiasmo dos moradores era - e é - 
a saudação mais gratificante. Como deputada estadual, ela 
já  se prepara para viagens também semanais aos municípios 
do interior.

Nascida em Sobral, Patrícia vem de uma família antiga, 
de forte tradição políticano Estado. O avô, Plínio Pompeu, 
que já  foi deputado, prefeito de Fortalezae senador, é o seu 
maior referencial de homem político. Ao lado do marido, 
Ciro Gomes, aquem se uniu quando tinha apenas 19 anos, 
passou a enxergar a política por dentro do processo. Viu- 
se fisgada, definitivamente.

Quando primeira-dama do município e do Estado, 
trabalhou intensamente com programas sociais. Presidiu a 
Operação Fortaleza(Opefor), o Movimento de Promoção 
Social do Estado e a Comissão Intersetorial de Ações para 
a Criança e Adolescente do Estado do Ceará. Esteve à 
frente do Conselho contra a Fome e a Miséria e participou 
ainda do planejamento de vários projetos envolvendo a 
criança e o adolescente, como o Circo Escola, SOS 
Criança, Brinquedoteca, o Pólo Central de Atendimento 
Social à Criança e ao Adolescente, entre outros.

Caçula e única mulher de três filhos, Patrícia (ou 
“Pirica”, como era apelidada) era uma menina acanhada, 
sempre agarrada na saia da mãe. Apesar de ter passado a 
infancia no Rio de Janeiro e a adolescência em Belo 
Horizonte, manteve sempre fortes as raízes cearenses, na 
cabeça e no coração. Diz que vinha passar todas as férias 
com os avós, em Fortaleza e em Sobral. Sonhava o ano 
inteiro com o momento de chegar à terrinha Hoje, está 
mais cearense do que nunca Leva no peito a nítida 
esperança de ver um Ceará melhor. E trabalha para isso.

Mulher-gato. Patrícia é destemida, fala sem titubear. 
Não só fala, mas discursa O pensamento é ágil. Enxerga 
um assunto com olhos diversos. A consciência política de 
pés fincados na experiência esquerdista do movimento 
estudantil não a deixa aturar injustiça e má-fé. Tem uma 
autonomia que não a impede de pedir conselhos, quando 
necessário. Vive o momento. Irrita-se com os que fazem 
previsões sobre futuras candidaturas.

Assim é Patrícia Gomes. A mulher que abriu as portas 
de sua casa para a equipe da Entrevista. A deputada que 
põe prazer e profissionalismo em pé de igualdade no seu 
fazer política. Que enxerga, que denuncia, que aspira. E 
que levanta a voz, sem medo de críticas, ao esclarecer: 
“Ninguém é meu chefe político!”
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Entrevista - O nome Patrícia 
Gomes tem uma história política re
cente e marcada pelo sucesso. Como 
a senhora explica o sucesso rápido 
e a grande popularidade jun to  ao  
povo? Quais os fatores que propor
cionaram esse sucesso?

Patrícia Gomes - Primeiro pode 
tirar o senhora (risos). Bom, eu acho 
que essa história, pra falar dela, eu 
queria voltar um pouco aí o tempo... 
Desde a  época em que eu vim morar 
aqui, em Fortaleza, entrei na universi
dade, no curso de Fisioterapia e me 
engajei no movimento estudantil. N a 
época, nós conseguimos criar o Io 
centro académico de Fisioterapiae fui 
a presidente. Nessaépocaeu jám ilita- 
va no movimento estudantil e foi pra 
mim uma experiência importante; eu 
também vim de umafamíliapolítica, do 
interior lá de Sobral (Município da  
região Norte do Estado, localizado 
a 240 km de Fortaleza). Meu 
bisavô era político, político na épo
ca muito importante, de uma cor
rente política que ajudava a  fazer 
também outros políticos, a carrei
ra de outros políticos. Meu avô 
tam bém foi político (P lín io  
Pompeu Sabóya), chegou a ser 
senador, foi prefeito de Fortaleza 
(de 1934 a 1935), foi deputado 
também estadual, e eu sempre 
gostei muito dessa área, da área 
de ouvir, de discutir política, da 
área social. Foi sempre uma coisa 
que me encantou muito.

E eu tive oportunidade, quan
do o Ciro (Ferreira Gomes, ex- 
prefeito  de Fortaleza, de 1989- 
1990; ex-govemador do Ceará, de 
1991 a 1994; ex-ministro da Fazen
da no governo Jtamar Franco, e 
marido de Patrícia) foi prefeito de 
Fortaleza, de dirigir o que a gente 
chama de Opefor, Operação Fortale
za, uma entidade que foi criada na 
época para as primeiras-damas que 
atuavam e eu consegui, em um ano e 
quatro meses em que o Ciro ficou à 
frente da Prefeitura de Fortaleza, a 
gente conseguiu desenvolver um tra
balho social muito importante, dando 
prioridade principalmente às crianças, 
aos idosos e também à geração de 
emprego e renda. Então, deu uma 
fisionomia um pouco diferente do que 
eraaquelacoisa da Opefor, do que era 
o papel de primeira-dama, porque eu 
tinha horror quando falavam que pri
meira-dama era pra fazer chá de cari
dade, pra desfile filantrópico, essas 
coisas, e eu tinha um medo danado de 
me envolver e acabar caindo nessa 
mesma história Mas deu certo, agen
te deu uma fisionomia umacoisa mui
to mais profissional, muito mais técni

ca do que essas outras coisas que eu 
não participei. Não participei, não é 
questão de... É porque eu penso de 
outra forma. N a época, eu já  pensava 
de outro jeito e eu achava que, se eu 
gostava dessa área, eu podia atuar. 
Não porque eu era mulher do Ciro, eu 
tinha que ser primeira-damae eu tinha 
que atuar como primeira-dama. Mas 
eu fazia porque eu gostava de fazer e 
foi pra mim umaexperiència também 
muito importante.

A gente conseguiu, sei lá, triplicar 
ou m aiso número de creches comuni
tárias que existiam naquela época, for
mar grupos de apoio às pessoas mais 
idosas, tentou engajar as crianças com 
as pessoas mais idosas e também con
seguimos formar vários núcleos, nos 
bairros de Fortaleza, que gerassem 
emprego e renda para as pessoas. 
Mas foi um período muito curto e, na 
verdade, não deu pra fazer o que a

“(...) eu tinha horror quando 
falavam que primeira-dama 

era pra fazer chá de 
caridade, desfile filantrópico 
e eu tinha um medo danado 
de (...) acabar caindo nessa 

mesma história.”

gente sonhava e imaginava que podia 
ter feito.

Logoem seguida, o Ciro foi gover
nador e m ais uma vez fiquei trabalhan
do como um membro da equipe dele, 
eu também não tinha cargo, não era 
secrctária (de Estado), não era nada, 
mas comandava esse movimento de 
promoção social que também teve uma 
nova filosofia de trabalho. Já antes de 
mim tinha vindo a dona Renata 
Jereissati (mulher do atual governa
dor Tasso Jereissat,hoje num 3 o 
mandato de governador) que tam
bém tinha mudado essa coisa de pri
meira-dama, de atuação. Ela traba- 
lhoumuito,de umaformamuito técni
ca também, engajou as secretarias e aí 
foi o período que a gente pôde, real
mente, fazer muitas coisas, porque eu 
consegui trabalhar muito com o pesso
al da Ação Social, da Febemce (Fun
dação do Bem Estar do Menor), da 
Fundação da Ação Social, com as 
outras secretarias. A gente tinha lá um 
programa de integração que integrava 
todas as secretarias e, toda semana, eu 
viajavaduas vezes parao interior por

que queria conhecer de perto os proje
tos, porque, quando a gente lançava 
alguma coisa, eu queria estar lá perto 
e isso criou umaintimidademuito inte
ressante com as pessoas, com a popu
lação, com asociedade. Toda vidaque 
a gente lançava uma coisa nova, eu 
geralmenteme preocupava em convi
dar a sociedade pra conhecer, também 
grupos, muitas vezes foi aUniversida- 
de, convidei o movimento estudantil, 
grupos de jornalistas, agenteconvida- 
vasenhoras ligadas ao Rotary, ao Lions 
porque eu achava que não era só o 
trabalho de ir na televisão e dizer que 
foi criado o ABC (Aprender Brincar 
e Crescer. Projeto criado pelo Go
verno do Estado, que oferece cur
sos profissionalizantes e lazer para 
crianças carentes), mas eu queria 
que as pessoas vissem de perto, que 
pudessem se engajar, porque naminha 
cabeça sempre foi muito claro que por 

mais dinheiro que vocêtenha, que 
o Governo tenha, ele não vai con
seguir mudar radicalmente uma 
sociedade se as pessoas não com
preenderem esse processo. É pre
ciso que haja esse engajamento e 
foi uma coisa muito importante, 
muito interessante, principalmen
te fazer reuniões com acomunida- 
de, discutir com as creches com u- 
nitárias, ouvir as reclamações... 
Eu tinha um gosto muito grande de 
ouvir até as queixas, e isso vai 
amadurecendo muito agente, por
que você tá num ambiente muito 
cercado, muito paparicado e, de 
repente, ir prum bairro e escutar a 

queixa de uma pessoa: “Olha, esse 
projeto não tá funcionando, tá uma 
drogaporqueacoordenadoranâo pres
ta ou porque tá faltando comida, por
que a alimentação não é boa”. Isso 
tudo vai fazendo com que você com
preenda muito melhor as coisas e que 
você possa trabalhar muito melhor, 
porque a verdade é que quem tá na 
pontado processo conhece muito mais 
a realidade do que você, que tá numa 
posição muito mais de comandar, mais 
do que de viver a realidade em si.

E essa possibilidade de eu ser 
candidata era uma coisa que eu vinha 
amadurecendo há muito tempo na mi
nha vida, desde aépoca do movimento 
estudantil. Mas eu não tinha tido ainda 
oportunidade, porque me casei muito 
nova, o Ciro já  era deputado estadual 
(1982-1986), depois foi prefeito, foi 
governador e eu achava que não esta
va ainda na m inha hora, até que surgiu 
essa oportunidade. Eu fui morar... pas
sei um tempo nos Estados Unidos (logo 
após Ciro deixar o Ministério da 
Fazenda) e desde lá já  voltei amadu
recendo (a idéiá) de que realmente

A  entrevista foi marca
da para as 16 horas, no 
apartamento da Patrí
cia Na última hora, a 
assessora ligou para a 
produção, antecipan
do para as 15 horas 
Correria gerall

Os alunos se acomoda
ram na sala do aparta
mento. O  professor Ro
naldo Salgado e a as
sessora Sandra Batista 
ficaram apenas obser
vando.
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Patrícia recebeu a to
dos muito bem Sua 
preocupação inicial foi 
quanto ao calor. Jane
las abertas, todos aco
modados, problema so
lucionado.

Durante a entrevista, 
que demorou uma ho 
ra e 22 minutos. Patrí
cia fumou três cigarros 
e bebeu dois copos 
d'água trazidos por sua 
assessora.
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queria ser candidata à vereadora. Na 
época também fui muito criticada pe
las pessoas que achavam que eu não 
devia ser candidata à vereadora, por
que aCâm ara Municipal muitas vezes 
era um palco de palhaçadas e não sei 
o quê... Mas eu achava que se eu 
queria começar uma carreira política, 
eu tinha que começar do começo, 
aprendendo e, na verdade, a melhor 
experiência que eu tive acho que foi 
essa, como vereadora. Porque é na 
hora que você amadurece, é na hora 
que você chega lá pensando que vai 
“abraçar o mundo com as pernas”, 
ainda mais no meu caso especial, por
que eu fui eleita com uma votação 
muito expressiva, pra mim surpreen
dente, eu fiquei muito feliz, muito orgu
lhosa, mas, ao mesmo tempo, com um 
certo pânico da responsabilidade que 
eu tinha a partir daquele momento.

E como eu era de um partido 
{Partido Popular Socialista  - 
PPS. Foi eleita pelo PSDB, de
pois mudou de partido) que fazia 
oposição, e que faz oposição à 
atual adm inistração {Prefeito 
Juraci M agalhães-PM DB ) eu 
tive um mandato muito duro, muito 
difícil, porque eu... Basicamente 
um dos papéis do vereador, que é 
intermediar os anseios. as deman
das da comunidade, encaminhar 
isso ao Poder Executivo, eu prati- 
camente não tive nenhum acesso 
a isso, porque fazia parte de um 
partido de oposição. Então foi um 
mandato muito duro, mas, ao mes
mo tempo, parece que essa coisa 
foiboapram im,porqueeuatueideum 
outro jeito, em vez de ficar nessa coisa 
de... atender apedido só de comunida
de, de só fazer isso, resolvi partir pra 
comunidade. O meu mandato, durante 
duas ou três vezes na semana, eu 
estava num bairro de Fortaleza, estava 
acompanhando. A minha campanha 
foi uma campanha de corpo a corpo, 
de conhecer, de cumprimentar, de pe
dir uma oportunidade às pessoas e 
mostrei o trabalho que tinha feito na 
época como primeira-dama, e pedi 
uma chance pras pessoas e, logo em 
seguida, foi muito engraçado porque 
quando eu comecei a voltar, logo quan
do eu me elegi como vereadora, eu 
comecei a voltar nos bairros e as pes
soas diziam: “Vai tereleição de novo? 
Que que você tá fazendo aqui de novo?’ 
Porque é o costume realmente de que 
o político só vem em época de eleição 
e isso é uma verdade, é muito verda
deiro. Essa queixa é completamente 
legítima. Até alguns colegas dizem: 
“Como é que você faz? Como é que 
você tá atuando?” “Eu vou no bairro”. 
“Mas vai no bairro? O pessoal lá não

fica te pedindo dinheiro, pedindo isso, 
pedindo aqui lo?” “Pede, mas a íunção 
é essa mesmo”. Isso me fortaleceu 
muito em Fortaleza. Com essa atua
ção, de estar permanentemente nos 
bairros, isso começou a me credenciar 
junto das pessoas e aí surgiu a outra 
possibi 1 idade de ser cand idata a depu
tada... que já  foi bem mais fácil, apesar 
do medo, eu tinha um medo terrível e aí 
é na hora que você vai dizer se as 
pessoas aprovaram os seus dois anos 
como vereadora ou não, né? Eu tinha 
medo, tirei 23 mil votos {quando se 
elegeu vereadora), eu tive medo de 
tirar menos do que eu tinha tirado.

Ou então  ter uma votação 
inexpressiva em Fortaleza, por conta 
dessa coisa mesmo do mandato, de 
não ter tido acesso ao município, de 
não conseguir muitas coisas pras co
munidades. E aí veio a surpresa 
superagradável de ter mais do que

“(...) se eu queria começar 
uma carreira política, eu 

tinha que começar do 
começo, aprendendo e 

(...) a melhor experiência 
que eu tive acho que foi 
essa, como vereadora.”

dobradaa minha votação pra vereadora 
só em Fortaleza. Eu acredito que essa 
votação expressiva foi fruto de um 
trabalho que a gente realizou, não só 
como vereadora, mas num trabalho 
anteriorem que eu pude realizar como 
deputada {ela quer dizer como pri
meira-dama) e, mais do que isso, pela 
presença que eu pude ter, pela intimi
dade que eu consegui criar com as 
pessoas, não só com as pessoas mais 
humildes, as pessoas mais simples, 
mas eu busquei, o tempo inteiro, no 
meu mandato, conversar com muitas 
pessoas. Eu não tive, em nenhum mo
mento, vergonha ou timidez de não 
entender uma coisa, de telefonar pras 
pessoas, pessoas que muitas vezes eu 
sabia que nem tinham me apoiado, que 
votaram em outros candidatos, mas 
pedi um conselho, pedi pra me orientar, 
fiz, aqui em casa, muitas reuniões com 
pessoas que apoiaram outros candida
tos, apresentei projetos, pedi suges
tões a essas pessoas, pessoas de uni
versidade que me ajudaram muito, me 
orientaram muito... Eu acho que isso 
foi que fez a gente ter tido esse suces

so tão especial pra mim, uma coisa que 
eu me orgulho muito, e eu sei que c 
responsabilidadee eu não me canso de 
agradecer às pessoas, porque mais 
uma vez me deram esse voto de con
fiança.

Entrevista -  Você chegou à 
Câmara num contexto muito favo
rável à oposição, tanto que alguns 
nomes de vereadores que faziam  
oposição ao prefeito ganharam a 
eleição pra deputado no ano passa
do. Além de seu nome, Chico Lopes 
(PC do B), Acilon Gonçalves (PDT), 
Sérgio Novais (PSB). Eu queria sa
ber uma coisa: como é que você 
avalia  a sua a tuação  como  
vereadora dentro do bloco de opo
sição? Como é que se dá essa arti
culação do bloco de oposição na 
Câmara?

Patrícia -  E um bloco na verdade 
pequeno...

Entrevista -  E  como é que 
vai ser passar da oposição pra 
situação como deputada? (ri
sos)

Patrícia -  Eu vim agora de 
um almoço, conversando sobre 
isso. Olha... o grupinho que agen
te conseguiu formar era um grupo 
pequeno, mas um grupo que con
seguiu conciliar muito as coisas 
entre a gente, se identificar bas
tante. Eu, em muitos momentos, 
discordei da posição de algumas 
pessoas que eu respeito demais, 
por exemplo, como você falou 
agora, o Chico Lopes, algumas 
pessoas do PT, discordei, mas isso 

foi sempre muito conversado e muito 
aceito, entendeu?

Como em outro momento eles dis
cordaram de coisas minhas, mas na 
horadacoisadifícil agente conseguiu 
se unir. Isso foi que fez com que a 
gente ganhasse inclusive a Mesa(Di
retora da Câmara Municipal) com o 
Acilon, presidente da Mesa, justamen
te por essa união, por essa força e a 
gente conseguiu trazer mais pessoas 
para esse lado. Em alguns momentos 
não, em alguns momentos você vai ver 
lá na votação da Câmara, vai ter sem
pre assim :31,30al0,31 a 10,31 alO, 
não e sim, aquelacoisa. Mas em outros 
assuntos muito polêmicos e assuntos 
muito importantes pra cidade, agente 
conseguiu o apoio das outras pessoas 
que ajudaram até na eleição do Acilon. 
E essa experiência também foi muito 
importante. É umaoposição evidente
mente, mas... pela situação em que se 
encontra a cidade hoje, Fortaleza, peio 
que eu penso e imagino, pelo sonho que 
eu tenho de ver essa cidade de um 
outro jeito, completamente diferente 
do que elatáhoje, pramim foi o outro
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lado. Foi fácil fazer oposição a essa 
administração, porque eu acho que é 
umaadministração incompetente, por
que não tem competência nem pra 
discutir, pra defender o que eles imagi
nam, o que eles querem colocar em 
votação. Podem ganhar, como ganha
ram na maioria das vezes, mas eu não 
acho que eles tenham articulação, eu 
não acho que eles têm compromisso, 
não têm mesmo competência pra de
fender aquilo que eles querem colocar 
em votação, aqueles projetos que eles 
conseguiram aprovar.

Tanto é que a gente viu agora o 
exemplo do lixo (Taxa de Resíduos 
Sólidos, conhecida como Taxa do 
Lixo). Perderam, mas mesmo assim 
enfrentaram milhões de coisas, enga
naram, usaram de todos os artifícios e 
tão aí, com uma taxa que pra mim é 
completamente irregular. Mas é assim 
que muitas vezes venceram... lá na 
Câmara. Mas isso também é uma 
coisa saudável porque você apren
de a respeitar, você aprende a 
respeitar, é maioria, é democracia, 
vamos lá, e vamos lutar, vamos 
falar aquilo que a gente pensa, 
mas vamos tá perto, vamos tá 
unidos pras coisas, peio menos 
aquelas que são polêmicas, aque
las que a cidade real mente se inte
ressa em discutir, que a gente 
possa chamar outras pessoas, que 
agente tenhamecanismos de pres
sionar. entendeu? Até os outros 
vereadores, pra que a gente consi
ga o melhor pra cidade.

Foi umacoisamuito importante no 
mandato, eu aprendi muito com essas 
pessoas. Não só com elas, que eu 
estava do lado delas e elas do meu 
lado, que é esse grupinho de dez vere
adores, como também com asituação, 
porque é a hora que você aprende a 
discutir.

Sabe, antigamente - eu estava 
contando isso agora, a um pessoal 
amigo - se eu tivesse uma discussão 
política com alguém,no diaseguinteeu 
olhava meio torto pra aquela pessoa, e 
hoje não. Você aprende a  respeitar. A 
pessoa tem um ponto de vista mesmo, 
tá defendendo o que ela acredita, umas 
vezes por má fé, outras por boa fé. 
Aqueles que discutem, que pensam 
diferente de mim, mas que eu sei que 
estão agindo de boa fé, eu respeito, 
completamente. Tem vereadores lá, 
que são de situação, que eu brigo, que 
eu discuto, mas que eu respeito real- 
mente, porque eu acho que eles pen
sam aqui lo, eles acreditam naquilo que 
estão defendendo. Agora, quando eu 
vejo que umacoisa tá sendo defendida 
de m á fé, ai essa pessoa não tem o meu 
respeito, nem tem a minha admiração.

Eu acho que esse grupo se forta
leceu bastante, ele teve uma atuação 
importante na cidade, tanto que, acho 
que pela primeira vez, tantos vereado
res, seis vereadores foram eleitos de
putado estadual e federal e isso deu 
uma prova de que nós somos poucos, 
mas ao mesmo tempo que a gente 
conseguiu unir as pessoas e fazer com 
que a Câmara Municipal voltasse a 
ser o palco das discussões da cidade. 
Eu acho que, por exemplo, hoje, eu 
faço essa critica à Assembléia. Eu 
acho que hoje a Câmara é muito mais 
reconhecida pelas pessoas, apesar de 
muitas vezes a gente fazer gozação: 
“Viu o que aconteceu lá...?” A gente 
mesmo, às vezes em roda, a gente vê: 
“Mas que palhaçada!” Mas hoje, se 
você quer discutir um assunto desta 
cidade, o palco, o coração da cidade 
bate lá na Câmara Municipal. Eu sinto 
isso. Eu sinto como se ali fosse um

“Eu acho que essa coisa 
de ter chefe político... eu 

não tenho. Ninguém é 
meu chefe político. Eu 
devo pensar como eu 

penso, como eu acredito.”

espaço democrático, sabe? Que, com 
muito suor, foi um espaço conquistado 
pela sociedade. Você vai hoje, tem 
audiência pública, as pessoas vão pra 
lá discutir os seus projetos, as pessoas 
pedem audiência pública pra discutir 
uma coisa de interesse de uma comu
nidade, de um bairro, sobre a questão 
de mutirão habitacional, é sobre lixo, é 
sobre mototaxista, é sobre topiqueiro. 
é sobre a taxa do lixo, é sobre a taxa de 
iluminação, mas todo dia a Câmara é 
palco de discussão. E isso é muito 
importante, e eu acho que isso é graças 
a esse esforço que foi feito de mudar 
a mentalidade. Eu lamento porque eu 
acho que a Câmara vai ter um retro
cesso muito grande e eu não queria. 
Não um retrocesso porque eu, o Chico 
(Lopes) vamos sair, mas pela forma 
com que a mesa diretora... A gente 
conhece o papel das pessoas que estão 
lá, vão assumir e eu acho que vai ser 
um retrocesso pra cidade, não pra 
CâmaraMunicipal.Não é um organis
mo corporativista, mas é pra cidade. 
Eu não sei se acidade vai ter mais esse 
espaço pra discussão, pela nova 
fisionomia que vai se dar à presidência

da Câmara, à mesaque tá lá compos
ta na Câmara, mas é uma coisa que 
também faz parte da democracia e a 
gente vai ter que compreender, e as 
pessoas, vereadores que vão ficar lá, 
são pessoas... Tem gente muito boa, 
tem gente nova, tem gente disposta. 
Tem gente que tem fibra, tem cora
gem e que eu acho vai continuar 
lutando pra isso.

Você me perguntou como é que 
fica agora: fui dois anos oposição e 
agora tenho quatro anos de situação. 
Eu apoiei o governador TassoJereissati 
porque eu acreditei e acredito que ele 
é o melhor pro Ceará. Dentro do qua
dro que a gente viu, eu acho que o 
Ceará cresceu muito. Você pergunta: 
“Cresceu? Mas tem tanta miséria!”. 
Tem. Eu viajo pro interior, eu ando nos 
bairros de Fortaleza, eu vejo que existe 
miséria, eu vejo que existe gente pas
sando fome. Eu vejo que tem gente 

desempregada mas mesmo com 
esse quadro vejo que a gente avan
çou em muitas coisas. Essa coisa 
de concentração de renda é uma 
responsabilidade que não é do go
vernador, do governo estadual. Ele 
não pode resolver esse problema 
de concentração de renda em qua
tro anos, nem em oito de adminis
tração, porque isso é muito com
plexo. Isso faz parte de um quadro 
político nacional. A questão eco
nómica nacional precisa ser resol
vida de uma forma o mais urgente 
possível.

Agora, acho que o governa
dor deu um novo caminho pro Ceará. 
Hoje o Ceará é respeitado. Ele é res
peitado nacionalmente. A gente pode 
discordar, muitas vezes as pessoas 
falam que o governo Tasso é assim, é 
assado. Mas eu acho que tem muita 
coisa que foi muito importante e que 
ainda precisa continuar, que precisa 
acontecer e que, eu acho, ele vai poder 
dar essa continuidade, com muito mais 
maturidade, o Governo -  não o gover
nador-o governo dele com muito mais 
maturidade, com muito mais experiên
cia, com muito mais oportunidade de 
fazer determinadas coisas que ainda 
precisam fazer. Porque o processo de 
mudar uma sociedade não é um pro
cesso que acontece do dia pra noite, 
não é um processo que acontece em 
oito anos ou em uma década só, não. É 
um processo que é difícil, que demora.

Eu acho que, a primeira coisa, e 
essapramim foiamelhorqualidadcdo 
governo Tasso, foi a mudança que 
houve na mentalidade das pessoas. A 
gente ainda era muito preso, a nossa 
moral era lá em baixo. Eu sei porque eu 
vivi um tempo fora do Ceará. E eu 
vivia com umas pessoas, convivia com

JL

Na sala. a foto tradicio
nal' a avó. a mãe e ela 
quando mais nova. Na 
mesa onde estavam os 
gravadores, o livro fo
tográfico "Corais da 
Bahia".

Mãe coruja, quando 
acabou a entrevista, 
mostrou orgulhosa a fo
to dos filhos: Lívia. “Ciri- 
nh o ' e Yuri. que, de fé
rias. ainda dormiam até 
tarde.
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Patrícia Gomes Entrevista

Patricia respondia a ca
da pergunta olhando 
diretamente nos olhos 
de quem perguntava, 
deixando alguns alu
nos encabulados e ou
tros encantados

Caçula e unjca mulher 
dos três filhos de dona 
Mariy, Patrícia sempre 
foi uma criança calma 
e apegada á família. 
Os irmãos a chamavam 
de "Pinça”.
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pessoas que nào tinham a menor idéia 
do que era o Nordeste, que não com
preendiam o que era o Ceará, que 
perguntavam se tinha água pra beber 
no Ceará, se podia tomar banho todo 
dia,coisade ignorância tremenda como 
se agente fosse um bando de bicho, de 
animal, sei lá de quê, que tivesse joga
do no mato. As pessoas não tinham 
essa compreensão do potencial que a 
gente tinha aqui, e eu acho que o Tasso 
conseguiu fazer isso, e não foi com 
propaganda enganosa como alguns, 
que são meus colegas, que eu respeito, 
dizem. Eu não acho que foi de forma 
alguma, porque a gente viu que essas 
coisas aconteceram, na área social 
tem-se investido. Há, por exemplo, 
creches comunitárias, se triplicou o 
número de creches comunitárias. A 
questão da mortalidade infantil é um 
fato que aconteceu realmente no Ce
ará. O Ceará foi reconhecido, ganhou 
um prémio do UNICEF {Órgão 
das Nações Unidas que trata de 
assuntos ligados à criança e ao 
adolescente) porque conseguiu 
reduzir a mortalidade infantil - que 
foi a maior da América Latina. 
Essa coisa de estimular o turismo...

Agora, existem falhas? Com 
certeza, com certeza existem. E 
como é que eu vou me comportar 
diante dessa falhas? Eu quero me 
comportar como eu venho me 
comportando. Eu acho que essa 
coisa de ter chefe pol ítico... eu não 
tenho. Ninguém é meu chefe polí
tico. Eu devo pensar como eu 
penso, como eu acredito. Se você 
me pergunta se às vezes sou insegura 
em determinadas posições, eu sou. E 
aí você conversa com quem? Conver
so com muitas pessoas em que eu 
confio e acho que essas pessoas me 
orientam e elas não me dizem o que 
fazer, mas elas me dão alguns rumos, 
e aí eu vou atrás deles e me viro e 
acabo decidindo. Posso decidir alé que 
nào seja da melhor forma possível, 
mas decido e é minha opinião sobre 
determinadas coisas. Eu respeito de
mais o governador Tasso em relação a 
tudo isso. Eu acho que ele é uma 
pessoa que é capaz de ouvir, e acho 
que tenho a possibilidade de poder 
falar o que não acho que está correto. 
E dessa forma que quero continuar o 
meu mandato. Eu apoio o governador, 
vou fazer parte de um bloco que apóia 
o governador, mas aquilo que eu não 
concordar eu quero ter a mesma auto
nomia pra dizer que não concordo e 
pra votar contra se foro caso. Mas sou 
uma aliada dele porque confio nele e 
porque respeito a administração e ele 
como pessoa respeito demais também, 
porque acho que é um cara sério, é um

cara honesto, é um cara que o pessoal 
fala: “É um empresário...'' Pois é, é um 
empresário e podia tá tocando a vida 
dele aí de outra forma, mas resolveu 
vir aqui pro Ceará, resolveu trabalhar 
e eu confio na administração que ele 
tem feito.

Entrevista - Patricia, dentro 
desse contexto que você tá falando , 
apoiar o Tasso e fazer oposição ao 
Fernando Henrique não é exata
mente a grande contradição?

Patrícia - Não, porque eu acho o 
Tasso completamente diferente do 
Fernando Henrique. O Tasso é um 
aliado ao Fernando Henrique e traba
lhou e apostou no Fernando Henrique, 
fezeampanhado Fernando Henrique. 
Eu preferia que ele tivesse do nosso 
lado, não foi possível e isso foi muito 
conversado, isso foi muito discutido de 
uma forma muito amigável. Ele e o 
Ciro continuam com a mesma amizade

que tinham antes, o mesmo respeito, a 
mesma admiração que eu acho que o 
Ciro tem pelo Tasso continua sendo a 
mesma coisa, que o Tasso tem por ele, 
a amizade, enfim, mas independente 
daamizadeaquestão política em si. Eu 
acho que o que o governador faz aqui 
no Ceará é muito diferente do que o 
Fernando Henrique tem feito no País.

Eu acho que o Fernando Henrique 
traiu as pessoas. Ele traiu porque, no 
Brasil, eu acho que a população como 
um todo até esperava que nesses qua
tro anos que se passaram, que a gente 
pagasse um preço muito alto pra con
sertar as coisas. Eu acho que até as 
maishumildese as mais pobres imagi
navam, aqui nasua cabeça, que: “Tudo 
bem, a gente vai passar um aperto 
muito difícil, mas isso vai ser pro bem 
do nosso País.” E isso não foi feito. 
Quem pagou o preço alto mais uma 
vez foram as pessoas mais pobres, 
foram as pessoas mais sofridas, são 
essas as pessoas que tão desemprega
das. São essas pessoas que perderam 
seus empregos, são os pequenos, os 
pequenos empresários que tiveram que

“(...) o Governo Federal 
se omitiu, ele virou as 
costas pra essa coisa 
social. O que é que 

funciona hoje que tá nas 
mãos do Governo 

Federal?”

fechar suas fábricas, suas lojas, suas 
microempresas. Foram essas que mais 
uma vez pagaram o preço de uma 
irresponsabilidade de um governo que 
eu acho que virou as costas pras pes
soas, e eu acho completamente dife
rente do que o governador Tasso vem 
fazendo aqui. Porque ele aqui, em 
nenhum momento se descuidou, eu 
acho, dessa área social, dessa parte 
social queé importantíssima pro Cea
rá, porque a gente precisa ainda duma 
presença muito forte do Governo e eu 
acho que o Governo Federal se omitiu, 
ele virou as costas pra essa coisa 
social.

O que é que funciona hoje que tá 
nas mãos do Governo Federal? Que 
funciona que a gente possa dizer? As 
universidades? São as estradas? É a 
educação? São as escolas? São os 
hospitais? O que funciona hoje do 
Governo Federal que presta, que a 

gente possa dizer: “Ah, aí tá bom. 
aí tápelo menos mais ou menos!”? 
Eu não conheço. Eu desconheço. 
Eu posso estar enganada, mas 
desconheço. E eu gosto de andar 
por aí, gosto de perguntar e gosto 
de conversar com as pessoas. E 
eu desconheço qualquer coisaque 
tenha sido feita pro bem do nosso 
País. E aí quando você chega no 
final de um mandato, você diz 
assim: vtO Brasil tá gastando mui
to. O Brasil precisa gastar menos. 
O Brasil tá gastando muito mais do 
que ele pode”. Quem é o chefe da 
nação? Quem é o responsável 
porque o Brasil tá pagando mais? 

Quem éo responsável porque o Brasil 
tá gastando mais do que recebe? Eu 
aprendi essa continha que é muito 
simples, qualquer dona de casa faz 
isso: se agente ganhaum salário míni
mo, mas meu filho ficou doente, aí eu 
pego e vendo a minha televisão, aí o 
filho piorou e tenho que pagar o hospi
tal, aí eu vendo o som e daqui a pouco 
eu não tenho mais o que vender e aí eu 
vou prum agiota. Foi o que o Brasil fez. 
Vendeu tudo, tá devendo tudo e não 
resolveu o problema do País. É por isso 
que discordo e nào acho incoerente. A 
incoerência teria sido se eu tivesse 
continuado no PSDB. Aí era muito 
desconfortável e é por isso que eu fui 
pro PPS. Porque é um partido peque
no. que tem uma história interessante, 
de lutas, de conquistas e tudo mais e o 
PSDB, eu acho que ainda tem gente 
boa dentro dele, mas o PSDB cresceu 
e ele não cresceu qualitativamente, ele 
inchou e isso não é bom prum partido 
que estava nascendo, novo, que tinha 
tudo no mundo pradeslanchar, pra ser 
um partido forte realmente e hoje tá 
inchado e cheio de porcaria dentro.



Entrevista Patrícia Gomes

Entrevista - O que vai mudar 
além da sua posição de oposição na 
Câmara? O que vai mudar quando 
você assumir a Assembléia?

Entrevista - Só com plem en
tando, desde o inicio da sua car
reira, o social semprefoi prioridade, 
quando você fo i  primeira-dama, 
como vereadora... Eu queria sa
ber se o social vai ser de novo 
prioridade.

Patrícia - Eu nuncative uma ban
deira. Quando eu fui vereadora, acho 
que quem me acompanhou viu, eu não 
fiiiaquelapessoaque defendeu, levan
tou a bandeira só das mulheres, ou só 
das crianças, ou só da educação ou só 
da saúde. Algumas pessoas até me 
criticam por isso e é uma coisa que eu 
tenho até que amadurecer mais em 
mim. “Patrícia, você deveria ter uma 
bandeira’*. Algumas pessoas acham 
que eu devia ter e eu realmente não me 
concentrei em uma coisa só. Eu 
achei que eu tinha que me envol
ver com todos os problemas da 
cidade. Então eu atuei um pouco 
na saúde, atuei um pouco na edu
cação, tentei trabalhar um pouco 
essa questão da mulher, criando o 
Conselho da Mulher, tentando fa
zer essa coisa da criança, criei o 
Mapa da Exclusão Social pra des
cobrir a verdadeira realidade das 
nossas crianças, dos nossos ado
lescentes e não me fixei em uma 
coisa única E algumas pessoas 
me criticam. Pode ser até um erro 
meu, não sei. Eu tenho muita von
tade... Eu sou formada em Peda
gogia, nessa área de educação e eu 
tenho muita... Assim, questão de vo
cação mesmo, de lidar com esse traba
lho de criança e adolescente e eu 
pretendo dar continuidade a esse tra
balho também, mas eu acho que quan
do você assume uma cadeira, quando 
você é parlamentar, você não pode 
ficar única e exclusivam en te  
direcionado a alguma coisa, só a uma 
coisa, apesar de que outros dizem as
sim: “Não, mas aí...” Por exemplo, eu 
estava até conversando com o U biratan 
Aguiar (deputado estadual -  PSDB) 
um dia desses, ele estava me falando 
sobre isso. Ele é a pessoa que você 
falaem educação, você ligaaUbiratan 
Aguiar, a água, Cagece (Companhia 
de Água e Esgoto do Estado do 
Ceará), tem o Sérgio Novais. Não sei 
o quê, tem fulano de tal, sempre tem 
uma pessoa que está numa área espe
cífica, mas eu não, realmente não fo
calizei meu mandato em uma área 
específica, apesar de ter dado priori
dade à questão social como um todo.

Essa questão que você me per
guntou, eu acho que eu falei mais ou

menos. Você perguntou como é que ia 
ser minha atuação?

Entrevista - E. Como isso vai 
mudar alguma coisa, entendeu? Se 
você pretende incrementar o que fo i 
feito na Câmara.

Entrevista - Eu acho que isso 
que o Benedito (Teixeira, um dos 
alunos presentes) está perguntando 
vai muito também pelo seguinte: você 
falou bastante da Câmara em rela
ção a esse espaço de discussão que 
na realidade não existe na Assem
bléia. E  você vai pra Assembléia e 
vai fazer parte da situação onde se 
fala muito no famoso, no chamado 
“rolo compressor Você vai fazer 

parte desse “rolo compressor”?
Patrícia - Não, não pretendo...
Entrevista - O que se pode fa 

zer. em que você pode colaborar 
para que a Assembléia seja um es
paço de discussão...

Patrícia - Como a Câmara tem 
sido...

Entrevista -  O que significa ser 
deputada estadual, o que você vai 
fazer na Assembléia?

Patrícia - E importante ter (como) 
ponto de partida, o que é o papel de um 
parlamentar; as funções básicas, que é 
legislar, fiscal izar e a outra serv ir des
se elo de ligação entre os anseios da 
comunidade e o Poder Executivo. E 
isso, tanto faz como deputada estadu
al, como federal ou como vereadora. 
Essas são as funções básicas de um 
mandato de um vereador.

Eu acho que na Câmara eu agi 
muito nessa coisa de fiscalizar. Fui 
presidente da Comissão de Orçamen
to e Finanças da Câmara Municipal. E 
legislar - eu até conversei com o Bene
dito naquele dia, né? (referindo-se à 
entrevista dada a  Benedito Teixeira, 
dias antes, para um jornal local) 
que eu quando entrei na Câmara eu 
ficava muito preocupada porque todo 
dia lá tinha assim 50 projetos de lei eeu 
dizia: “Meu Deus do céu, eu tenho que 
fazer um Projeto de Lei porque senão

depois vão dizer:1 Praque a Patrícia foi 
eleita se ela não fez um projeto ain
da?’” Mas aí eu ficava pensando e eu 
olhava aqueles projetos e eu dizia: 
“Meu Deus do céu!” Porque tem umas 
coisas que são lamentáveis. Tem uns 
projetos aqui que são... dá vontade de 
... bom, isso não vem ao caso, mas têm 
coisas que não passam pela cabeça do 
cidadão... eu fico só imaginando. Eu 
acho que o cidadão fica trancado no 
gabinete olhando, e qualquer dia ele 
vai fazer um projeto pra lua aparecer 
tal hora na porta dele, porque tem 
umas coisas que são incompreensí
veis, inatingíveis e impossíveis de ser 
executadas - é meio palhaçada mes
mo, pra falar a verdade. E isso come
çou a me angustiar porque eu tinhaque 
fazer algum projeto de lei, mas, ao 
mesmo tempo, não queria fazer um 
projeto que partisse só de mim e aí foi 
que surgiu a idéia de eu começar a 

reunir grupos de pessoas.
Então eu comecei a trabalhar 

com pessoas ligadas a esses gru
pos que eu falei pra vocês, que não 
eram meus eleitores; uns eram, 
outros não. mas eram grupos liga
dos à educação, grupos ligados à 
cultura, grupos ligados à questão 
da criança e do adolescente, gru
pos ligados à questão da cidada
nia, ligados à urbanidade, à ques
tão da nossa cidade, construção 
de praças, lazer, árvores... eu co
mecei a discutir tudo. Tudo, tudo, 
tudo. E aí começaram a vir as 
idéias. Por exemplo, o grupo nosso 
que trabalhou cultura chegou à 

conclusão de que era hora de Fortale
za ter uma lei de cultura, então agente 
criou o projeto de lei ligado à cultura. 
Não foi um projeto da Patrícia. Não foi 
um projeto que eu cheguei no meu 
gabinete, chamei os meus assessores, 
minha assessoria e disse: “Faz aí um 
projeto pra cultura”. Não foi. Foi um 
projeto que... passou quase um ano 
sendo discutido, sendo elaborado, 
reelaborado, modificado, transforma
do, negociado pra que ele pudesse 
surgir e ainda não foi da forma como a 
gente queria que ele fosse. Foi muito 
menor. A gente teve que negociar, por 
isso ele foi muito menor daquilo que a 
gente imaginava que podiaser, mas ele 
foi um passo importante. Ele pode ser 
aperfeiçoado. Os projetos, as leis exis
tem também para serem aperfeiçoados. 

Mulher: discutimos, não sei o quê. 
É importante a criação de um Conse
lho Municipal dos Direitos daMulher, 
porque em todas as capitais já  existe, a 
nível estadual, a nível federal e Forta- 
lezaé uma cidade com dois milhões de 
habitantes e não tem um Conselho. 
Surgiu também a idéia desse grupo, aí

“Eu nunca tive uma 
(única) bandeira. (...) 

Algumas pessoas acham 
que eu devia ter e eu, 

realmente, não me 
concentrei em uma 

coisa só.”

A  adolescência dos fi
lhos não impede que 
se divirtam juntos. Ao 
lembrar de uma entre
vista de Lívia na qual 
dizia ter orgulho dos 
pais. Patrícia chorou

O  professor Ronaldo 
Sa lgado se perdeu. 
Após passar a pé em 
frente ao edifício da Pa
trícia, quase tomou um 
táxi no outro lado do 
quarteirão.
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Patrícia Gomes Entrevista

A  entrevista começou 
por volta das i 5hl 5 e ti
vemos que encerrar 
antes das !7h porque 
Patrícia ia a um com
promisso político, mas 
nâo houve pressa

Ao chegarmos ao seu 
apartamento, no 12° 
andar. Patrícia foi extre
mamente gentil rece
bendo a todos com bei
jos e gestos delicados 
de boas-vindas.
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eu levei essa idéia. e outros projetos 
também surgiram dessa natureza. Eu 
acho que a Assembléia falta {silencia 
um pouco) maissangue, mais disposi
ção. mais vontade, não é culpa tam
bém só dos deputados... é culpa do 
modelo político que agente vive, por
que essa coisa de vereador você lá 
muito mais perto. Eu, por exemplo, 
tenho o meu celular, as pessoas conhe
cem o meu celular. Moram lá no 
Pirambu e elas têm a liberdade de 
poder ligar pro meu celular, ou pruma 
assessora minha, um assessor meu, 
saber onde eu tô ou pra onde eu vou, ou 
como é que eu vou fazer, fazer um 
convite. E essa coisa de você... aí ser 
deputado, por exemplo, vocêficamui- 
to mais distante, porque a maioriados 
deputados tem uma base eleitoral no 
interior, fica muito mais distante e as 
pessoas ficam... têm muito mais difi
culdade de cobrar, de pressionar o 
político, do que como vereadora 
de uma cidade, que eu tô perma
nentemente sendo cobrada sendo 
vigiada sendo fiscalizada. Eu fis
calizo o Executivo, mas os meus 
eleitores me fiscalizam também,e 
eu quero fazer isso, quero que eles 
façam. A primeira atitude que eu 
tomei como vereadora foi fazer 
seminários nos bairros pra discutir 
qual o papel do vereador, pra que 
serve um vereador e pedi, come
cei a reunir grupos de 30 ,40 ,50  
pessoas nos bairros pra eles tam
bém me dizerem o que pretendiam 
de mim, o que eles achavam que 
eu devia ser, o que que eles achavam 
que eu devia fazer.

E eu pretendo muito continuar 
nessadireçao na Assembléia. Estimu
lar a discussão sobre os problemas do 
nosso Estado, o que é possível fazer, 
intermediar, servir de interlocutoratam- 
bém entre aquilo que as pessoas dese
jam. .. porque eu acho que consegui um 
pouco essa intermediação na Câmara, 
independente, eu nunca fui de um par
tido, quer dizer, já  fui ligada na época 
do movimento estudantil ao PC do B, 
mas depois não. Pertenci ao PSDB e 
agora ao PPS, mas nunca fui uma 
pessoa consideradaesquerdista extre
ma-esquerda, mas também nunca fui 
uma pessoa considerada de direita, 
porque nunca fui, na verdade. Isso me 
criou um trânsito que foi muito bom pro 
meu mandato. Eu posso transitar, eu 
não sou da CUT mas eu posso me 
sentar com um cara da CUT e conver
sar, porque ele me escutae eu também 
sou capaz de escutá-lo. Isso talvez 
também seja importante levar pra As
sembléia e que também, como entrou 
muita gente nova, eu acho que isso vai 
facilitar essa abertura, essa discussão.

Entrevista -  O seu mandato na 
Assembléia vai querer manter essa 
mesma caracteristica da Câmara que 
é não ter uma bandeira específica, 
mas continuar lutando por vários 
grupos e se jazer porta-voz desses 
vários grupos?

Patrícia -  É mais ou menoso que 
eu imagino. Eu imagino poder me or
ganizar. E diferente...Na semana que 
vem, eu estou querendo reunir o pes
soas que trabalha com igo e outro pes
soal pra discutir um pouco como é que 
a gente vai fazer o mandato porque 
dessa vez eu vou ter que estar tam bém 
no interior. Fortaleza não é o único 
lugar que fui votada. Na verdade, são 
184 municípios, eu fui votadaem 167 
municípios do Ceará e eu na verdade 
fui a quarta, quer dizer, isso pramim foi 
muito gratificante. saber que eu não 
tinha ido a nenhum desses outros luga
res e as pessoas se lembraram de mim

“(...) nunca fui uma pessoa 
considerada esquerdista, 
extrema-esquerda, mas 
também nunca fui uma 
pessoa considerada de 

direita, porque nunca fui, 
na verdade.”

e me deram voto nesses lugares. Teve 
lugar que eu tive um voto. Teve cida- 
dezinha que eu tive um voto mas pra 
mim foi., .émuito bom, é muito gostosa 
essa sensação de que as pessoas se 
lembraram de você e não foi por aca
so. Deve ser porque a gente tem algu
ma coisa, tem algum trabalho, tem 
alguma qualidade. E isso é muito gos
toso de sentir, essa sensação... eu me 
entusiasmo, me emociono a cada vez 
que eu me lembro dessa coisa e da 
responsabilidade que eu tive.

Eu tive mais votos em Fortaleza, 
tive em Sobral, que é a minha terra, 
onde eu nasci, tive em Trairí, tive em 
Mucambo, em Meruoca e Varjota. 
Foram os lugares que eu tive pessoas 
realmente que me ajudaram fortemen
te. Nos outros lugares não. Foi... sei 
lá... Pessoas até do meu partido que 
me ajudaram como aqui em Capistrano, 
nessa área aqui de Baturité, que me 
ajudaram, pessoas ligadas a mim. Fui 
lá uma vez e tive uma votação 
superexpressiva. Caucaia, que eu não 
fui; Maracanau, que eu não pisei; 
Maranguape, que eu nâo apareci. Teve 
lugar que eu tive 1800 votos sem ter

ido, Caucaia, Maracanau - 500. 600. 
700,800votos. Eu tam bém vou ter que 
estar indo no interior, viajando, e no 
interior as co isas funcionam di ferente 
das que funcionam aqui na capital. Eu 
vou ter um trabalho com lideranças, 
com vereadores, com políticos da lo
calidade que vão reivindicar coisas pra 
cidade de Sobral. Vão querer uma 
indústria pra Sobral. Vão querer o 
saneamento de um bairro, de uma 
comunidade. São coisas que. por per
tencer a um grupo ligado ao Governo, 
eu vou esperar também poder conse
guir essas coisas. Vou querer tam bém 
ajudar minha cidade, a esses lugares 
que confiaram em mim. Não vai ser 
um mandato só de discutir com as 
pessoas, de conversar, de dialogar. Eu 
vou ter que dividir esse mandato em 
várias coisas. Eu acho que só com o 
tempo, entrando lá (na Assembléia). 
fazendo esse planejamento - que a 

gente talvez se reúna na semana 
que vem pra começar a fazer - é 
que eu vou te dizer como é que vai 
ser realmente a atuação. Mas eu 
não vou poder tásempre segunda, 
terça, quarta, quinta, sexta aqui 
em Fortaleza Eu vou ter que, pra- 
ticamente, viajar toda semana; 
todo final de semana eu vou ter 
que estar numa cidade do interior, 
vou ter que estar assim. Minha 
vida vai... eu tenho a impressão de 
que vai mudar muito a partir de 
agora. Vai ser uma nova etapa, eu 
estou com muita esperança de que 
seja muito legal pramim também, 

e pras pessoas que me ajudaram, mas 
eu acho que vai ser bem diferente.

Entrevista - Desde o movimento 
estudantil pra cá, como você já  fia- 
lou, você já  se identificou com o PC 
do B, depois PSDB e agora PPS. 
Quero saber o que fo i  que mudou 
no seu modo de fazer política, desde 
o movimento estudantil pra cá.

Pat ríc ia -N  a m inha cabeça ou no 
País?

Entrevista - Na sua cabeça.
Entrevista - E essa história des

sa mudança do PC do B pro PSDB? 
Queria que você explicasse com mais 
detalhe.

Patrícia - Eu tinha 18 anos quan
do eu fui do PC do B, hoje eu tenho 36. 
N a verdade eu nunca fui filiada porque 
eu não sentia necessidade de me filiar. 
Eu era mais identificada... Vocês são 
da universidade e sabem. Vocês têm 
os grupos políticos. N a minha época, 
acho que a atuação era muito maior do 
que hoje em dia. Mas tinha um... Por 
quê? Porque estava saindo, foi em 81, 
estava saindo, começando, eleições e 
etc e tal. Eu acho que as pessoas na 
universidade tinham muito mais pique



Entrevista Patrícia Gomes

pra fazer as coisas e era importante 
ser oposição radical, naquela época, 
pra você ter voz e vez era preciso ser 
oposição radical. Eeum e identifiquei 
muito com o PC do B. apesar de me 
darmuitobem com o pessoal também 
Iigado ao PT. A minhaturmaeraessas 
duas. Eu tinha essas duas turmas, mas 
eu conseguia transitar bem nas duas 
turmas. E, bom, amadureci, não entrei 
na política, não exerci nenhum cargo. 
Também me casei muito nova, com 19 
anos, e logo comecei a acompanhar o 
Ciroe participar das coisas, fazia cam
panha em Sobral, onde era a base 
eleitoral do Ciro e também a minha, 
onde eu tive toda a minha criação, 
m inha família, apesar de nào ter mora
do muito tempo lá, mas vim de lá e 
então, na época, surgiu o PSDB e eu 
nào era fi 1 iadaainda a nenhum partido. 
Surgiu o PSDB e eu me identifiquei, 
porque era um partido novoe o Ciro, na 
época, era o primeiro governador 
eleito pelo PSDB, no Brasil. Eu 
me identifiquei porque eu achei 
que era uma partido que estava 
começando, um partido que tinha 
muita garra, muito pique, que tinha 
muita vontade, que pensava mais 
ou menos como eu sonhava o País, 
como eu sonhava as coisas e eu 
me filiei ao PSDB e saí esse ano, 
quer dizer, em 98. Saí do PSDB 
pelo desconforto que havia entre o 
nosso grupo político, quer dizer, na 
época, que o Fernando Henrique 
{Cardoso), que representava o 
PSDB naépoca, tavafazendo com 
o partido, e por não concordar com 
isso e por ser uma condição, até pare
ceria uma incoerência permanecer 
dentro de um partido que eu não tava 
mais acreditando, que, eu acho, estava 
se desv irtuando do seu objetivo, do seu 
projeto, do seu programa. Aí eu me 
mudei pro PPS, um partido que, na 
época, quando o Ciro resolveu que 
lançaria a candidatura a presidente, 
abraçou a gente sem exigência, sem 
absolutamente nada, achava que tinha 
uma identidade já  formada, que é o 
presidente Roberto Freire (,senador 
por Pernambuco e candidato a vice- 
presidente na chapa do Ciro Go
mes, nas eleições presidenciais de 
98), uma pessoa com quem agente já  
vinha conversando e que tinha uma 
certa identidade. O nosso piano agora, 
a nossa estratégia é de fortalecer o 
PPS a começar por aqui, o Ceará, 
inclusive lançando candidaturas em 
todos os municípios, onde houver essa 
possibilidade.

Entrevista -  Você aprendeu 
muito ao lado de Ciro, mas você e 
Ciro divergem politicamente em al
guns pontos? Ouais?

Patrícia G om es-N ão sei, paraeu 
te falar agora eu nào me lembro. Mas em 
alguns momentos, por exemplo, ele já 
pensou de um jeito, eu pensei de outro, eu 
disse o que pensava, ele disse o que 
pensava. Às vezes nós chegamos à 
mesma conclusão, outras vezes não. 
fiquei com o meu pensamento e ele com 
o dele. Eu acho que sempre foi muito 
saudável essa coisa, o meu relaciona
mento político com o Ciro sempre foi 
uma coisa muito saudável porque eu 
sempre pude dizer tudo que eu penso.

Entrevista -  Ouais são suas 
principais influências políticas, por 
exemplo, os autores que você leu e 
que foram construindo sua perso
nalidade política? As figuras políti
cas que foram mais importantes?

Patrícia Gomes -  É, não sei, eu li 
muita coisa, principalmente naépoca 
da universidade, mas essa coisa da 
época da universidade tinha uma ten

dência porque eu achava que naquele 
momento, naquele local, naquela hora 
eu tinha que estar naquele lugar que eu 
estava. Depois não! Eu achei que eu 
tinha que estar em outros lugares. Eu 
acho que o mundo vai crescendo e 
você vai tendo que abrir a cabeça. Eu 
respeito, por exemplo, demais, eu 
tenho uma amizade muito grande com 
o Chico Lopes (<deputado estadual) 
que é do PC do B e tenho uma admi
ração muito grande pelo Inácio 
{Arruda, deputado federal) que tam
bém é do PC do B. Mas acho que o PC 
do B foi um partido que se fechou 
muito, se fechou em si e aí as coisas 
foram acontecendo e o partido foi se 
fechando, foi se fechando, foi se fe
chando, então eu discordo de algumas 
coisas apesar de respeitar muito os 
atores do partido, entendeu? Agora, 
acho que o que aconteceu na minha 
vida, de ter mudado do PC do B foi 
mesmo o tempo.

Entrevista -  A senhora relatou 
a mentalidade política sua com o 
Ciro, quem é que influencia mais 
na visão..

Patrícia Gomes -  Ah! Eu acho 
que o Ciro...inclusive porque iniciou 
muito antes de mim. Quer dizer eu fiz 
parte do movimento estudantil, o Ciro 
também fez parte do movimento estu
dantil, mas o Ciro é uma pessoa que 
amadureceu muito rápido. Pelos pró
prios cargos que ele ocupou, ele foi 
uma pessoa jovem que teve que ama
durecer muito rápido as coisas na vida 
dele e eu, sempre, em todos esses 
momentos, pude vivenciaraquilo que 
eu falei no começo, nào porque eu 
tinha que exercer um cargo, mas por 
que eu gostava de exercer a posição 
que eu estava exercendo, por que eu 
achavaque podia contribuir com algu
ma coisa Agoraessacoisade influen
ciar, não sei. Eu me aconselho muito 
com ele, me aconselho muito com ele. 
Eu tenho uma dúvida, uma coisa que 
está me angustiando e certamente a 
primeira pessoa com quem eu vá con

versar deverá ser com o Ciro e 
acho que com ele também. Eu 
acho que os problemas politicos, 
as decisões mais importantes ele 
sempre conversou muito comigo.

Entrevista -  Oue fatos im
portantes você poderia desta
car na sua carreira política?

Patrícia G om es-A gora, por 
exem plo , no m andato  de 
vereadora?

Entrevista ~ Os fatos impor
tantes e emocionantes!

Patrícia Gomes -  Essa da 
taxa do lixo, para mim, foi ameíhor 
por que eu pude exercer... Tudo 
que eu aprendi, eu acho que foi 

agora nessa coisa da votação da taxa 
de lixo. A experiência, até do compor
tamento, de regimento, de lei orgânica 
de constituição, de não sei o quê, eu 
acho que eu pude exercer tudo que eu 
aprendi, que eu assimilei nesses dois 
anos. Até osjogos políticos que muitas 
vezes você tem que fazer para con
quistar aquilo que você acredita. E 
jogos políticos eu quero que vocês 
compreendam que é no bom sentido. 
Mas, de argumentos de, como é que se 
diz, de meios que você encontra 
p ara ..Porque isso para m im, que acon
teceu, agora foi amaior violência, foi 
a maior aberração que poderia ter 
acontecido. Você derrota, você é der
rotado num projeto e, em seguida você 
coloca novamente esse projeto para 
ser votado, pede ao desembargador, o 
desembargador pede que o governa
dor faça uma intervenção. O governa
dor tem que acatar ao tribunal, aí o 
governador acata manda para a As- 
sem bléia a Assembleia vê que está 
errado, desaprova o que foi feito, aí o 
prefeito vai e faz uma sessão sem 
nada sem ninguém. Eu sou apresiden-

“(...) o meu
relacionamento político 
com o Ciro sempre foi 

uma coisa muito 
saudável, porque eu 

sempre pude dizer tudo 
que eu penso.”

JL

Patrícia conta, que du
rante a infância, tinha 
pavor de ficar na escola 
sem a mãe ou os ir
m ãos. característica 
herdada pelo filho ~Cirr- 
nho". que aprontava a 
mesma coisa

D uran te a en trevis
ta, Patrícia perguntou se 
os alunos queriam to- 
mar algum a coisa, mas 
estavam todos tão con
centrados que ficou 
para depois
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Antes da entrevista.a 
produção conversou 
com a mãe de Patrícia, 
donaM ariySabóia, que 
contou histórias curio
sas sobre a infância da 
filha,

O clima da entrevista 
era de descontração. 
Patrícia é uma pessoa 
muito agradável e com 
uma facilidade muito 
grande para se expres
sar e sorrir.
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te da Comissão de Orçamento e Fi
nanças. tenho um mandato, tenho um 
juízo assinado dizendo que eu devo 
exercer a minha função até o dia 31 de 
janeiro de 1999. Quer dizer, eu que 
devo indicar o relator. Já indiquei o 
Nelson Martins (vereador) do PT 
para ser o relator e eles pegam e 
aprovam um negócio sem nada, sem 
fazer plenário, sem... É uma palhaça
da, aquilo dali é um circo, o que acon
teceu foi um circo. Mas talvez tenha 
sido um dos momentos mais... emoci
onantes! E logo que eu cheguei, a 
reforma administrativa. Foi aonde aí 
eu me debrucei bastante porque eu 
não concordava com a forma como 
tinha sido feita, eu passava até três. 
quatro horas da manhã, estudando, 
estudando, estudando, estudando, para 
defender, para dar parecer, para fazer 
emendas, para tentar, damelhor forma 
possível que a gente pudesse se sair, 
enfim.... E nós tivemos algumas 
vitórias importantes lá dentro, de 
derrubar coisas que eram violen
tas para a cidade e que foram 
vitórias muito gostosas de conviver.

Entrevista -  Oue objetivos 
políticos que você nâo conse
guiu realizar e pretende lutar 
por eles, na sua carreira? Você 
deseja chegar a um cargo exe
cutivo?

Patrícia Gomes -  Hoje, eu 
vou lhe falar muito...eu sei que 
está essa história de que eu possa 
ser candidata, já  ouvi, algumas 
pessoas já  v ieram me perguntar se 
eu ia ser candidata a prefeita. 
Hoje, eu vivo muito as coisas que estão 
acontecendo na minha vida. Eu acho 
queeu tiveo privilégio, as pessoas me 
deram um privilégio muito especial 
agora, que foi o mandato de deputada 
estadual c agora o que eu quero fazer 
é provar para essas pessoas que eu 
posso ser uma boa deputada, que eu 
posso ter um desempenho muito bom 
na Assembléia Legislativa. E acho que 
essa história de você ser... uma coisa 
que aprendi muito cedo com o meu 
avô: ninguém é candidato de si próprio. 
Então, nâo é porque eu quero ser 
candidata que eu vou ser candidata. 
Agora também esse papo de dizer que 
eu sou um soldado do partido, isso é 
papo furado porque perguntam: “Você 
é candidato? Não eu sou um soldado 
do meu partido, o que o meu partido me 
mandar fazer...5' Não é assim que as 
coisas acontecem na prática. Então, 
eu acho que o tempo é que vai dizer, é 
a minha maturidade, é o meu desem
penho como deputada, é a avaliação 
que as pessoas façam de mim, é o que 
o meu partido vai pretender. Então, 
essas coisas, é o contexto que a gente

vai viver na época é que deve dizer 
quem é que vai ser candidato a prefei
to. ou que não vai ser candidato. Eu 
acho que essa discussão começa ago
ra. Eu topo discutir agora qualquer 
coisa porque eu acho que do jeito que 
está é que nâo pode continuar. O que 
estão fazendo com essa cidade é a 
maior violência que possa acontecer. 
A cidade está entregue, sem adminis
tração. sem nem um trabalho social, 
posto de saúde, saúde e educação, 
está um desmantelo completo. E não é 
por questão de recursos financeiros.

Entrevista -  Mas você acha que 
tem condições de o PPS continuar a 
coligação com o PSDB, inclusive 
para a eleição para a prefeitura?

Patrícia Gomes -  Pode ser!
Entrevista - Mas o que eu per

guntei, Patrícia, foram os objetivos, 
não quanto a cargos, mas o que 
você pretende realizar, já  tinha em

mente, e não conseguiu realizar e 
pretende ainda lutar...

Entrevista - De repente alguns 
projetos políticos, projetos de lei, 
por que o mandato foi interrompido, 
então você já  tinha alguns projetos 
que seriam apresentados, agora você 
está indo para a Assembleia.

Patrícia Gomes -  Projetos, pro
jetos definitivos, não, porque é aquilo 
que eu falei no começo. Eu acho que o 
projeto nâo deve partir só de mim, ele 
deve partir de uma discussão com as 
pessoas. Eu tive um momento que eu 
cheguei a ser primeira-dama e pensa
va: “Puxa, era tão bom se tivesse um 
negócio assim para trabalhar com as 
crianças’5. E aí esses projetos come
çaram a se concretizar e eu tinha a 
possibilidade de fazer com que isso 
que eu imaginava pudesse acontecer. 
Então, quando cheguei (quando foi 
primeira-dama) disse: “Puxa, eu que
ro ampliar o número de creches, eu 
quero um lugar onde as crianças pos
sam...55 Eu não aguento mais essa 
história de que menino pobre é só para 
fazer vassoura e detergente, né? Por

“As pessoas estão 
acostumadas a enganar, 
entram nessa linha de 

enganar, de prometer, de 
prometer, de prometer e 

nada ser cumprido.”

que você vai... é menino pobre? Vai. 
bota um negócio aí, uma fábrica para 
fazer vassoura, bota uma fábrica para 
fazer detergente! Aí como é que esse 
menino vai concorrer com o meu me
nino que estuda no colégio Batista, na 
aulade inglêsdo Fisk, que faz natação, 
judo, karaté, faz computação, e o me
nino fazendo vassoura, estudando num 
colégio público porcariae fazendo vas
soura e fazendo detergente! Qual é o 
futuro que uma criança dessa vai ter? 
Então eu imaginei: “Puxa tinha que ter 
um programa o Governo tinhaqueter 
um programa que desse também essa 
mesmaoportunidade55.Nóscriamoso 
projeto ABC, que hoje eu acho que 
já... N a época em que eu saí, eram 
14. Eu acho que hoje já  mais do que 
dobrou. Tem no interior também e 
tudo mais.

Então é um projeto que a criança 
vai lá. aprende computação, dança, 

karaté, ginástica, judô. capoeira, 
inglês, francês, o que quiser! A 
comunidade é que decide o que 
quer aprender, é a comunidade 
que gerencia. Então, essas coisas 
realizam muito a gente, né? Por
que eu v im. lá do movimento estu
dantil, de sonho, de sonho, aí tum! 
Chega num negócio que você pode 
fazer c fica meio aperreada. Aí 
quando você começa a ver que a 
coisa está nascendo, que está fun
cionando, dá um prazer enor
me! Depois vou para a Câmara 
Municipal, venho, ando nos bair
ros e o pessoal: “Puxa, Patrícia, 
aqui tem 200 pessoas que nâo têm 

casa para morar, tem o pessoal que 
está morando sem saneamento, não 
tem saneamento, o coco passa na por
ta da nossa casa e isso é uma porcaria 
e o posto de saúde não está funcionan
do'5. Aí eu vou lá, faço um requerimen
to, faço um pronunciamento, faço um 
discurso e nada! Nenhuma resposta! 
Então, isso é meio...No começo, prin
cipalmente, eu me senti muito frustra
da, fiquei meio perdida. E aí, o que eu 
vou fazer? Por que eu vim de um 
negócio de prefeitura, de negócio de 
Governo e o que eu idealizava podia 
acontecer e com um mandato na mão 
não podia acontecer! Por isso que eu 
fui para o rumo da minha presença, de 
estar perto das pessoas, de ser solidá
ria com elas, de lutar por elas, de não 
deixar, de não desistir de pedir o que 
elas desejavam, o que elas ansiavam, o 
que elas... queriam! O mínimo! Quer 
uma escola para o filho estudar, quer 
um saneamento básico narua, quer ter 
um posto de saúde que o médico, pelo 
menos, olhe para a cara do paciente, 
querem ser bem atendidos. Então eu 
comecei a ficar muito perto daspesso-
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as. Isso foi me facilitando também. 
Até o mandato de deputada, tudo isso 
foi me facilitando. Mas têm muitas 
coisas que ainda precisam ser feitas.

Agora é preciso ter muito clara o 
que é competência do Poder Executi
vo c o que é competência do Poder 
Legislativo porque eu não posso estar 
construindo escolas, eu não posso es
tar construindo posto de saúde. Então 
tem muito político que faz isso, é por 
isso que a política, que os políticos são 
muito desacreditados. Porque chega 
na época da campanha para subir em 
palanque... eu ouvi gente falando, ve
readores e deputados, falando: “Eu 
vou trazer um posto de saúde para cá. 
eu vou trazer escola". É mentira! Não 
vai trazer, ele não pode trazer! Ele 
pode ter um elo para tentar conquistar 
essas coisas, mas ele não vai fazer um 
posto de saúde. Tem dinheiro, vão 
tirar dinheiro, então estão roubando. 
Vão construir uma escola, não 
tem dinheiro. Com o meu salário, 
eu não vou construir uma escola, 
não vou construir um posto de 
saúde. Então isso não é verdade!
As pessoas estão acostumadas a 
enganar, entram nessa linha de 
enganar, de prometer, de prome
ter, de prometer e nada ser cum
prido. Então eu acho que ainda 
falta muita coisa, muitas pedras.
Na área de saúde, na área de 
educação e, principalmente, hoje, 
uma coisa que está me... eu tenho 
me interessado muito por essa área 
da questão do desemprego. Eu 
achoque precisa inventar, precisa 
ter alguma coisa que a gente consiga, 
pelo menos, amenizar esse sofrimento 
das pessoas. Hoje, eu acho... Não sei 
se acontece com vocês, mas eu não 
conheço, hoje, uma família que não 
tenha o caso de uma pessoa desem
pregada De um jovem ou de uma 
pessoa de 40 anos de idade ou de um 
cara que está se formando e não tem 
a menor perspectiva de emprego. Eu 
sei porque tem dentro da minha casa, 
tem no meu vizinho, tem aqui, tem nos 
meus amigos e para todo lado que eu 
ando tem. Então é uma coisa que eu 
acho que precisa ter um grupo de 
pessoas, mesmo de parlamentares, sei 
lá, uma frente, eu não sei o que qus --! 
Mas eu imagino uma frente de políti
cos, de empresários, de sociedade civil 
que se voltem para esta questão e que 
juntos agente consigaelaborar alguma 
coisa, pensar em alguma coisa. Cada 
um tem que abrir mão um pouquinho.

Entrevista -  Deputada, voltan
do ao que você falou sobre o movi
mento estudantil, você falou que na 
época do movimento estudantil, era 
filiada ao PC do B. Isso era uma

coisa de reflexo da mentalidade dos 
estudantes de estarem. ligados a 
partidos de esquerda? Você acha 
que a mentalidade daquela época 
seria uma utopia inalcançável e você 
pôs os pés no chão ao se filiar ao 
PSDB?

P atríc ia  Gomes -  Não, eu acho 
que a gente avançou muita coisa na 
épocado movimento estudantil. Toda 
pessoa quando é jovem, ela ... acho 
que independente de ser rico, de ser 
pobre, de ser preto, de ser branco, da 
região que pertence, todos osjovens 
com essa idade, de 17 e 18 anos, de 
alguma forma sonham muito mais. A 
gente sonha muito mais. Quando você 
vai amadurecendo, você vai botando 
os pés no chão e vai vendo que têm 
determinadas coisas que não vão po
der acontecer, que elas são muito 
mais difíceis de acontecer. E quando 
você é mais jovem você tem muito

pique e imagina que tudo é possível. 
Quanto mais difícil, mais saboroso. 
Então o movimento estudantil era 
muito isso. Eradificil tudo, eradifícil 
uma audiênciacom o reitor. Eradificil 
conseguir baixar a mensalidade, era 
difícil conseguir um professor para o 
curso de não sei o quê. Quanto mais 
difícil, mais gostoso. A sensação de 
poder brigar, de poder lutar, de poder 
conquistar, dava mais sabor à vitória. 
Sendo do PSDB, não deixei de so
nhar, continuo sonhando, talvez com 
um pouco mais de...

Entrevista -  Nas suas andanças 
pelos bairros, há muito contato com 
a população. As pessoas nos bair
ros, hoje, têm mais mobilização 
política?

Patrícia G om es-A cho que têm, 
acho que têm. Eu acho que, hoje, as 
pessoas estão mais conscientes. A 
sensação que eu tenho é de que as 
pessoas estão meio descrentes, meio 
desacreditadas e isso por culpa dos 
políticos. Fomos nós mesmos, políti
cos! Mas ao mesmo tempo elas tam
bém estão mobilizadas, elas hoje sa

bem muito mais dos seus direitos do 
que sabiam antigamente. Então, hoje, 
as pessoas se organizam com muito 
mais facilidade. Uma das coisas que 
eu falei e que para mim foi o maior 
mérito do Tasso foi. justamente, a 
mudança de mentalidade que come
çou a ocorrer no nosso Estado e nas 
pessoas, de confiarem, de acreditarem 
firme. Por que ele começou a traba
lhar com comunidades, lideranças de 
bairros. O movimento comunitário co
meçou a se fortalecer. Hoje, por exem
plo, no Ceará, a grande maioria dos 
projetos sociais são mantidos pelo 
Governo, mas são gerenciaddos pela 
própria comunidade. Então, eu acho 
que, hoje, as pessoas estão muito mais 
mobilizadas e muito mais conscientes 
dos seus direitos, das suas obrigações, 
dos seus deveres. Mas. ao mesmo 
tempo, cansadas! Eu sinto mesmo isso. 
Não só com as pessoas mais pobres, 

mas com a população e a socieda
de. Estudantes, jovens, está todo 
mundo mais cansado, com o pé 
atrás.

Entrevista -  Fazendo um ba
lanço da tua carreira política, o 
que é que teve de negativo e de 
positivo?

Patrícia -  Vixe! E agora?
Entrevista - Ou por outro 

lado, Patrícia, faça um paralelo 
entre o lado bom e o lado ruim 
de ser política, de fazer política, 
de lidar com a política.

Patrícia Gomes -  Eu adoro 
fazer política, eu faço porque... 
Não sei, eu acho que poderia ter 

escolhido tanta coisa para fazer. Não 
que eu esteja, nada de mais... eu acho 
que poderia ter escolhido um monte de 
coisa para fazer, mas eu quis fazer 
política por que acredito. Está todo 
mundo assim meio para baixo, meio 
sem fé, meio sem confiança no que vai 
ser, mas mesmo assim eu acho que 
vale a pena. O que eu faço, acho que 
vale a pena! E tem um lado que é o lado 
família, filhos. Eu tenho pena, às vezes, 
de não poder conviver mais do que eu 
queria conviver. Eu queriaestar muito 
mais perto deles. Eles estão adoles
centes, eu tenho uma filha de 15 anos, 
um de 14 e um de dez. Então, ela está 
crescendo, está virando mulher e eu 
fico angustiada, às vezes, porque eu 
queria estar mais perto, queria acom
panhar ela mais de perto.

Entrevista -  Você faz uma força 
para conciliar, não é?

Patrícia Gomes -  Faço. Às ve
zes eu viajo com elesparao interior ou 
então, quando tem um comício,-eu 
levo. Na minha campanha, eles me 
ajudaram, fizeram campanha em porta 
de colégio, fizeram campanha no su-

“Quando você vai 
amadurecendo, você vai 
botando os pés no chão 

e vai vendo que têm 
determinadas coisas que 

não vão poder 
acontecer (...)”

JL

Patrícia terminou a fa
culdade de Pedagogia, 
na Unifor. casada, já  
mãe de Lívia - hoje com 
15 anos - e grávida do 
segundo filho, "Cirinho". 
que tem i 4 anos.

A  turm a estava super 
interessada na entre
vista tanto que, por di
versas vezes, houve 
mais de dois alunos 
q u erend o  fa la r ao 
mesmo tempo.
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Dona Mariy disse que a 
relação de Patrícia com 
os irmãos, José Moacyr 
(Mocaf e Plínio Neto. 
sempre fo> de muita 
am izade Moca a aju
dou na última campa
nha.

Durante a produção e 
a edição da entrevista, 
a sua assessora de im
prensa. Sandra Batista, 
foi bastante incomoda
da, mas sempre aten
deu a equipe de pro
dução com a m aior de
licadeza.
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permercado, pregaram adesivo na rua. 
Porque eles acham ruim, mas, ao mes
mo tempo, eles sabem também que 
vale a pena. Entào isso compensa 
Tem esse lado ruim queé agente ficar 
um pouco distante, mas tem um lado 
bom que é também eles crescerem e 
compreenderem que a gente está lu
tando por um mundo melhor do que 
esse que a gente vive.

Entrevista -  Há um diálogo nes
se sentido? Como é encarado den
tro de casa a mãe política, eles 
confessam que não gostam ou...

Patrícia Gomes -  Não! Não é 
que eles não gostem, eles sentem falta 
Eles sentem falta dessa coisa dagente 
tomar café de manhã, sentar na mesa 
organizada, bem bonitinha. Às vezes 
eu quero dar uma de dona de casa aí 
vou e faço o café da manhã, arrumo 
bonitinho. aí olho, estána hora de sair. 
eu os acordo: 41 Vamos acorda, va
mos'’. A í cada um toma um suco e 
vai embora, ninguém olha nem 
para a mesa. Almoço, eu não al
moço com eles praticamente por 
que o horário na Câmara, às ve
zes, termina duas, três horas da 
tarde e eles vão para o colégio 
uma hora da tarde, então jánào dá. 
Jantar de noite, eu geralmente es
tou em algum lugar aí, no final de 
semana, até agora, dava. Mas 
agora eu v iajando  para o 
interior...Por isso que eu falei que 
acho que muita coisa vai mudar na 
minha vida. Então, por exemplo, 
como eles estão adolescentes não 
vão querer estar...Eles também 
têm a vida deles, tem namorada, que
rem se divertir, querem ir para a Praia 
de Iracema, querem fazer o que os 
adolescentes da idade deles fazem. 
Não vão querer se socar lá no interior 
comigo, conversando em reunião polí
tica  Vai ser mais um momento da 
gente ficar distante.

Entrevista -  Como vai ser a 
educação que você vai dar para 
eles, apesar de eles já  estarem cres
cidos, qual a formação que você vai 
passar com esse problema da dis
tância?

Patrícia Gomes -  Hoje todo 
mundo trabalha. A mãe e o pai traba
lham, têm dois expedientes, todo mun
do dá duro, faz bico, faz não sei o quê, 
chega também em casa cansado, che
ga de noite, o filho está estudando. 
Hoje é assim. Não é que a minha vida 
seja... É porque eu não tenho muitos 
horários. As pessoas que não são po
líticas acham que, de certa forma, nós 
temos mais horários. Você trabalha 
numa repartição pública, bate o ponto 
e na hora do almoço pode estar em 
casa, na hora do jantar. Eu não tenho

horário, isso é que me atrapalha um 
pouco. Mas isso não impede... Eu 
converso tudo que você puder imagi
nar com os meus filhos, qualquer pro
blema. qualquer angústia, tudo, tudo. 
eles participam de tudo danossavida!

Entrevista -  Dentro dos valores 
que você passa para eles, há algu
ma coisa política?

Patrícia Gomes -  A minha filha 
faz comício e fala melhor do que eu e 
o Ciro. a Lívia. Ela fala com uma 
determinação, com uma segurança, às 
vezes penso que eu não tenho isso que 
ela tem. Sabe aquela coisa do olho 
brilhando, fala porque sente no cora
ção, eladizassim... Tem umaentrevis- 
ta linda. A Sandra (Batista, assessora 
de imprensa) tem guardada. Ela diz 
que tem orgulho de... (Patrícia enche 
os olhos de lágrimas e pára de fa 
lar). Essa coisa de ter orgulho dos 
pais, que compreende a falta.

“Eu adoro fazer política 
(...) Eu acho que poderia 
ter escolhido um monte 
de coisa para fazer, mas 

eu quis fazer política 
porque acredito.”

Entrevista -  Patrícia Gomes é 
um ser humano como qualquer um 
de nós. O que mais te aflige na vida? 
Ouais são os seus medos e angústi
as?

Patrícia Gomes -  Eu acho que 
sou uma pessoa arrojada, assim meio 
ousada mas, ao mesmo tempo, eu te
nho medo do futuro, tenho medo do 
que vai ser.

Entrevista -  O que você faz 
para superar as crises da vida?

Patrícia Gomes-Achoquecomo 
todo mundo faz! Não sou diferente. 
Digo o que tenho de dizer com intensi
dade. Se estiver triste fico triste, se 
estiver alegre fico alegre, se estiver 
com raiva estou com raiva. Digo!

Entrevista -  E o que te deixa 
mais feliz?

Patrícia G om es-A h! São tantas 
coisas... Estar com amigos, estar com 
a família, estar com os eleitores. Eu 
tenho hora para tudo. tem horaqueeu 
quero estar com a minha família e eu 
sou super feliz. Essa semana, eles 
(filhos) paquerando com o pessoal do 
Aldeia In (Bar de Fortaleza frequen

tado por jovens) me fizeram andar 
oito vezes o quarteirão do bar para 
paquerar e eu fiquei super feliz. Era 
um sábado, ou uma sexta-feira que eu 
poderia estar num bar. mas eu queria 
era estar com eles fazendo isso mes
mo. Aí depois eles pediram: “Vamos 
na Praiado Futuro". Eu fui naPraiado 
Futuro. “Vamos conhecer onde é o 
Pirambu". Fomos no Pirambu. Então 
eu gostei de estar, mas tem hora que eu 
não quero. Tem hora que eu quero 
estar com os meus amigos num barzi- 
nho.Tem hora que eu quero estar com 
minha mãe. Tem hora que eu quero 
estar com o pessoal que votou em 
mim. Tem hora que eu quero fazer 
comício. Tem horaque eu quero falar. 
Tem hora que eu quero discursar. Tem 
hora para tudo.

Entrevista ~ Patrícia, você vem 
de uma família com boas condições, 
mas houve um momento em que você 

se deparou com a pobreza, com 
a dureza, com a situação bem 
aquém daquela na qual você vi
via. Foi um choque?

Patrícia G om es-N ão , nun
ca foi choque para mim, eu sem
pre soube. Eu nunca fui de uma 
família rica, minha família tinha 
muito nome. Eu venho de uma 
família tradicional de Sobral. Mo
rei fora, morei seis anos no Rio de 
Janeiro e oito anos em Minas, em 
Belo Horizonte e voltei para fazer 
o vestibular. Todas as minhas fé
rias eram aqui. Essa coisa, acho 
que de nordestino mesmo, né? 
Você vai embora, mas conta os 

dias para voltar. E era assim, desde 
criancinha. Com quatro anos de idade 
eu saí daqui do Ceará, mas as férias 
eram sagradas, eu adorava vir. Eu era 
uma pessoa muito dependente da mi
nha mãe, meu pai morreu muito cedo, 
eu tinha quinze anos e não tinha uma 
vida folgada. A gente foi morar em 
Minas, minha mãe trabalhava fora, 
meu avô era que ajudava no negócio 
da educação. Então eu nunca tive uma 
fam ília que pudesse esbanjar. Até que 
quando eu era pequena, tinham grana 
mas depois quebraram (risos). Aí co
meçou a ficar mais duro. Eu vinha para 
as fériasdeavião, depoiscomeceiavir 
de ônibus (risos). Tudo era bom, tudo 
era ótimo. E eu, como ficava muito 
nessa coisa de interior, convivia... Meus 
amigos... Eu tinha tanto amigos ricos 
como amigos muito pobres. Tenho 
amigos que até hoje são muito pobres. 
São pessoas pobres, pessoas muito 
sofridas, pessoas humildes que mora
vam assim numa casinha... Mas eu, 
desde pequenininha, almoçava e janta
va na casa deles. Uma família de 
quinze filhos, que até hoje são pessoas



Entrevista Patrícia Gomes

que eu adoro. Meu avô tinha fazenda, 
não era uma fazenda que a gente 
imagina, de grama verde, com piscina. 
Era seco mesmo, o menino com bucho, 
com piolho, com verme. Eu sempre 
convivi com essas coisas e sempre 
também tive o privilégio de ter acesso 
a uma boaescola, sem pre estudei numa 
boa escola. Lá em casa era assim, a 
mamãe trabalhava, era o maior sacri
fício, mas a escola era a melhor que 
tinha em qualquer lugar onde eu esti
vesse. A escola era a melhor de Belo 
Horizonte, melhor escola do Rio de 
Janeiro. Então, naeducação nuncame 
faltou nada. E como jovem era adoles
cente de classe média. Às vezes podia 
sair, às vezes não tinha grana para o 
cinema, mas às vezes tinha, juntava 
aquele negócio da mesadinha Portan
to, nunca foi choque porqueeu sempre 
vi, sempre convivi. Como a minha 
família também foi política, meu avô... 
Se você me perguntar um político que 
tenha influenciado na minha vida foi 
meu avô, muito mais do que qualquer 
outra pessoa.

Entrevista -  A tua experiência 
em outras cidades não te fez gostar 
menos do Ceará, você se adaptou 
facilmente?

Patrícia Gomes -  É, eu morava 
fora por uma questão, porque tinha que 
morar. (.Patrícia pára a entrevista e 
pergunta se os alunos querem coca- 
cola). Eu morei fora porque meus pais 
foram morar fora, né? Aí, depois que 
meu pai morreu eu fui para Belo Hori
zonte por que a  família da m inha mãe 
morava lá. Sei lá, eu gostava muito, em 
todo canto que eu vou eu gosto. Eu tive 
amigos cm Belo Horizonte que, até 
hoje, se hospedam na minha casa, nas 
férias vêm para cá ou pelo menos uma

vez por ano eu vou a Belo Horizonte e 
fico na casa deles. A gente encontra a 
turma toda de novo e é a maior farra. 
No Rio não, porque quando eu saí de lá 
tinha dez anos de idade. Então não 
fiquei com muita gente conhecida lá. 
Em Belo Horizonte eu tenho amigos 
que serão eternos, tenho certeza.

Entrevista  -  Voltando um 
pouquinho para a tua formação 
universitária. Você começou a fa 
zer Fisioterapia e largou o curso...

Patrícia Gomes -  É que fiz Fisi
oterapia por influência dos meus ami
gos de Belo Horizonte. Todo mundo 
queria fazer Fisioterapia e eu disse: 
“Eu também vou"(m os). Aí sim, mas 
quando chegava naquela cadeira lá 
que você dissecava o defunto, eu não 
tinha condição. Levei pau umas quatro 
vezes e resolvi mudar (mos).Não 
dava! Eu sempre gostei de educação. 
Eu ensinava em jardim de infancia. 
Até me casar, eu ensinava em jardim 
de infancia.

Entrevista -  Mesmo durante a 
tua vivência no Rio e Belo Horizon
te, você sempre imaginou que viria 
morar aqui definitivamente?

Patrícia Gomes -  Não, quando 
eu fui morar cm Belo Horizonte, por 
volta dos 15 e 16 anos, me deu vonta
de de voltar. Mas aí morava a minha 
família em Sobral, avô, avó e alguns 
tios, meu irmão foi morar no Rio. 
Minha fam íliaé muito pequena, sou 
eu e mais dois irmãos e a família do 
meu avô também é muito pequena. 
Meu avô teve três filhos e os três 
morreram. Então a gente tinha uma 
família pequenae eu sempre fui muito 
apegada a esse meu avô, eu sempre 
tinha vontade de estar muito perto 
dele. Eu era muito apegada com a

minha mãe e com ele. Eu me lembro 
que como era muito apegada à m inha 
mãe, ela sempre esconde essa histó
ria... Tudo que eu fazia era com a 
minha mãe. É aquela coisa, você vai 
nom édicoeele:“Comoéseu nome?" 
e ela diz Patrícia Lúcia... “Mas ela 
não fala?" Aí depois quando eu fiz 17 
anos veio o grito de independência. 
Eu me lembro que eu vinha para cá, 
estava chovendo demais em Minas, 
vinha de avião. Mas não dava porque 
não tinha teto, então peguei um ôni- 
bus, fui para Brasília, de Brasília foi 
meu grito de independência. A ma
mãe passou quatro noites chorando. 
“Não é mais a mesma, já  está inde
pendente!" Isso porque sou a única 
filha mulher, sou caçula e única neta 
também. Então era tudo muito assim, 
meus irmãos me protegiam muito, 
meu pai, meu avô, m inha mãe. Então, 
nessas férias eu vim e quando eu 
voltei disse: “Eu vou morar no Cea
rá!". “Mas não pode!". “Eu vou mo
rar no Ceará!". Aí vim. fiz vestibular, 
passei, fiquei, depois ela veio. Aí veio 
o outro irmão e veio o outro. Aí veio 
todo mundo (risos).

Entrevista -  Patrícia, o que você 
mais gosta de fazer nas horas va
gas, quando está em casa?

Patrícia G om es-A ssistir televi
são. Estou com oito filmes ali para 
assistir (risos). Eu adoro assistir fil
mes mesmo em casa e no cinema, vou 
demais, não gosto de perder. Quando 
eu sei quejásaiuum fico desesperada! 
Também gosto de praia, caranguejo, 
dançar, ouvir música.

Entrevista -  Agora só para ter
minar, como você se define?

Patrícia Gomes -  Acho que eu 
sou normal! (risos)

Aoterm inara entrevista, 
Patrícia disse: "Pronto, 
nem doeu!", demons
trando a apreensão 
inicial quanto ao anda
mento da entrevista
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