
Sarita
Baracat



Sarita Baracat de 
Arruda, em Buenos Aires 
(c. 1935)

s/
a |

 A
rq

ui
vo

 d
e f

am
íli

a



Sarita
BaracatVI DA  E  TR AJETÓR I A  POLÍTIC A

Neila Maria Souza Barreto

Apoio Institucional



Av. Senador Metelo, 3.773  •  Jd. Cuiabá  •  CEP 78.030-005  •  Cuiabá-MT
Tel. (65) 3624 5294  •  editora@entrelinhaseditora.com.br  •  www.entrelinhaseditora.com.br

Editora 
Maria Teresa Carrión Carracedo

Diagramação 
Maike Vanni

Revisão 
Marinaldo Custódio

Assistente na Edição 
Walter Galvão

Produção Gráfica 
Ricardo Miguel Carrión Carracedo

Fotos 
Arquivos de família

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Barreto, Neila Maria Souza
  Sarita Baracat : [vida e trajetória política] / Neila 
Maria Souza Barreto. -- Cuiabá, MT : Entrelinhas, 2017.

  Bibliografia.
  ISBN 978-85-7992-111-7

  1. Baracat, Sarita, 1930-2017  2. Histórias de vida  
3. Mulheres na política - Brasil - Biografia  4. Políticos - 
Várzea Grande (MT) - História  I. Título.

Índices para catálogo sistemático:
1. Mulheres na política : Várzea Grande : Mato Grosso :  

Estado : Biografia     320.09298171

18-12164 CDD-320.09298171

© 2017. Entrelinhas Editora.

Todos os direitos desta edição reservados. 
Nenhuma parte desta edição pode ser reproduzida ou utilizada – em qualquer meio ou forma, seja mecânico ou eletrônico, 
fotocópia, gravação, etc. – nem apropriada ou estocada em sistema de banco de dados sem expressa autorização da editora.



“... quando me tornei prefeita 
de Várzea Grande (MT)... onde 
havia dez crianças... ou dez 
adultos, lá eu colocava uma 
escola..., era meu dever, e sem 
nenhum custo. O povo várzea-
grandense elegeu-me para isso.”

Sarita Baracat

O IMIGRANTE

“Das montanhas da Síria e do 
Líbano eles desceram com seu 
agudo perfil, sua capacidade de 
trabalho e de sonho, sua ânsia 
de viver, sua áspera coragem. 
Atravessaram o mar oceano 
e desembarcaram no Brasil. 
No dia seguinte todos eles 
eram brasileiros, brasileiros 
dos mais autênticos, dos mais 
característicos, nacionalíssimos. 
Em nossa democracia racial – 
nossa contribuição à cultura 
universal, ao humanismo – o 
sangue árabe desempenha um 
papel da maior importância”.

Jorge Amado



Sarita Baracat 
de Arruda, 
durante o 
período em que 
foi deputada 
estadual, 
entre os anos 
de 1979 a 1982
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Apresentação

Kleber Lima1

O leitor está diante de uma obra biográfica que resgata a trajetória de uma 
personagem ímpar da história de Mato Grosso, com um contorno universal: 
Sarita Baracat era filha de árabes radicados na Argentina, até chegar a Várzea 
Grande, pela Bacia do Prata. Até aí, nada de tão surpreendente assim.

Todavia, esta filha de migrantes veio a se tornar a primeira mulher pre-
feita do município de Várzea Grande, deputada estadual, delegada do MEC 
(Ministério da Educação e Cultura), militante política da antiga UDN (União 
Democrática Nacional). Mãe. Esposa. Avó. Sarita foi, essencialmente, amiga!

E é esta amiga querida e especial que conheci, já idosa e cansada, porém, 
sempre muito animada. Esperança. Esta, certamente, era a principal caracte-
rística a representar Nhá Sarita Baracat. Não esse tipo de esperança que se lê 
em cartões de Natal ou livros de autoajuda. Mas esperança em sentido lato. Es-
perança como a descreveu o judeu-comunista-filósofo Ernst Bloch: Esperança 
como princípio transformador de construção do novo!

Sarita acreditava. Depois de impedida pelo tempo de militar ativamente 
na política, viu-se representada no filho, Nico, e no neto, Kalil, que foram, res-
pectivamente, deputado estadual e vereador por sua cidade natal.

Esta obra, portanto, é mais que uma biografia. É o registro vivo de uma 
personagem da mais alta relevância para a história política de Várzea Grande 
e de Mato Grosso, uma homenagem às mulheres por seu papel desbravador de 
caminhos e conquistas deste gênero.

1 Jornalista e consultor de Marketing em Cuiabá.



Tenho muita sorte de poder ter dado uma contribuição para a viabiliza-
ção desta obra, tal qual o Tipos Mato-grossenses2, que também a homenageou 
pelo Governo de Mato Grosso. Nossos agradecimentos ao governador Pedro 
Taques por nos permitir viabilizar tudo isso.

Sarita vive em todos que acreditam. Sarita vive em todos que também têm 
a Esperança como princípio. E, como sabemos, princípio é aquilo que não se 
negocia.

Cuiabá, dezembro de 2017

2 Tipos Mato-grossenses é uma série documental do Gabinete de Comunicação do Estado de Mato Grosso, em 
homenagem a personalidades que deram contribuição importante para o Estado.



Rompendo limites

Fernando Baracat de Arruda3

Prefaciar este livro constitui-se em um momento ímpar para mim. Com 
entusiasmo acompanhei os passos da historiadora Neila Maria Souza Barreto, 
que enfrentou o desafio de identificar os caminhos percorridos por Sarita Ba-
racat de Arruda.

Esta obra é resultante de pesquisa em documentos, bibliografia e vários 
depoimentos que permitiram a reconstituição da trajetória de uma mulher 
muito à frente do seu tempo, e que conseguiu conciliar vários papéis: de mãe, 
chefe de família, professora, líder, política, principalmente na segunda metade 
do século XX, na cidade de Várzea Grande e no estado de Mato Grosso.

A pesquisa buscou a percepção do cotidiano de uma mulher do século XX 
em um universo masculino. A autora registra singularidades e contextualiza 
a história de vida dessa mulher, filha de imigrantes sírios que ousou quebrar 
paradigmas em seu tempo e em um território marcado por espaços muito res-
tritos para a atuação feminina.

Os dias em que Sarita Baracat de Arruda fez os seus depoimentos para 
a autora traduziram-se em momentos memoráveis em que foi possível tecer 
alguns detalhes da sua vida, restaurados gestos, atitudes, curiosidades, con-
fissões inesperadas, amistosa convivência, um discreto sorriso e ouvir suas 
canções à terra amada. Acrescentados aos depoimentos de pessoas que com 
ela conviveram, acompanhando momentos importantes de sua vida, consti-
tuíram as fontes que possibilitaram a publicação deste livro.

3 Jornalista e promotor de eventos, colunista social do jornal A Gazeta, em Cuiabá, e filho da biografada Sarita 
Baracat de Arruda.



Conheci Sarita quando nasci! Chorei de emoção. Era 3 de fevereiro de 
1960. Cresci! Então percebi que Sarita estava em muitos lugares ao mesmo 
tempo. Trabalhava muito. Saía cedo e voltava tarde. Assim mesmo, cresci 
acompanhado por seu olhar atento. Mãe amável, muito cuidadosa, participa-
tiva e, ao mesmo tempo, muito exigente com o aproveitamento escolar e com 
a formação de seus filhos.

Trilhou o caminho da paixão em sua formação, em um primeiro momento 
incipiente, mas depois fortalecida pelo seu esforço como estudiosa autodidata, 
para conseguir espaço na política e gestão pública. A paixão por romper os 
limites do possível aparece na coragem de alguém que renegou determinados 
scripts de classe e dos comportamentos femininos esperados e considerados 
adequados à época.

Sua biografia mostra as dificuldades e os enfrentamentos de uma mulher 
que ousou experimentar novas maneiras de se relacionar, mesmo com a ma-
ternidade, por exemplo. Sarita teve dois filhos, Nico e eu, e adotou Eveline, 
mas foi além; ela criou e educou outras pessoas. Por ter essa formação de pro-
fessora, sempre teve preocupação com os afilhados como se filhos dela fossem. 
Como exemplo dessa afeição temos Honório, que é seu afilhado e vive conosco 
há décadas. Ela sempre foi essa grande mãezona! 

Sarita não é vaidosa. Sempre andou com o rosto limpo; sempre usou um 
batom cor de boca; nunca deixou que o cabelo passasse do comprimento que 
ela achava ideal; as roupas, sapatos e bolsas sempre foram simples, ela nunca 
gostou de ostentar. Ela nunca usou joias, apenas um relógio, um anel e não 
passava disso. Sarita sempre foi discreta e muito simples.

Como professora, era muito austera. Lecionava OSPB, Organização Social 
e Política Brasileira, disciplina em que ensinava os símbolos nacionais, noções 
sobre postura, ética e, com isso, ela cobrava muito de nós. Por meio dessa disci-
plina ela conheceu a vida pública e pôde, com mais afinco, mais conhecimento 
de causa, atuar nas organizações sociais e políticas de Cuiabá e Mato Grosso.

Sarita foi sempre uma mulher de vida simples e da zona rural. Ela convivia 
com a comunidade, onde coletava informações, dados, e de lá vinha com mais 
vontade de trabalhar, de melhorar as ruas, colocar água nas comunidades, es-
sas coisas. E eu a acompanhava, mas estava lá para brincar, para me divertir, 
porque eram lugares bonitos, pitorescos.



Ela trabalhava também aos sábados e domingos e convivia com as pessoas 
das comunidades rurais de Várzea Grande, onde encontrava respaldo político 
e exercia o seu papel de representação dos interesses da coletividade, receben-
do o carinho e respeito de todos.

Na Assembleia Legislativa, Sarita era muito combativa e enfrentava o ple-
nário com a maior categoria, pois estava respaldada por forte argumentação, 
preparo e conhecimento; ela conhecia as leis, estudava muito, ia em busca da 
informação. Nos debates, sempre muito acalorados, conquistou o respeito da 
mídia local e até nacional, o que lhe valeu destaque político dentro e fora do 
estado, em razão de suas posturas e comportamento no parlamento estadual.

Mulher independente, não teve um rótulo. Sempre andou de maneira dis-
creta. Em razão de suas viagens a trabalho, papai sempre cobrou muito, com 
um certo incômodo por essa independência, mas acabou convivendo com isso 
durante os seus 40 anos de casamento, afinal, Sarita sempre foi muito indepen-
dente e dominava a sua vida.

Agora, na terceira idade, é muito carinhosa com os netos! Ela gosta muito 
da presença deles, curte, canta, faz questão de tê-los sempre em casa, de estar 
junto com eles. Ela agora, como avó, é mais presente, pois está aposentada e 
dedicada só à família, ao lar. É uma vó especial, sim.

Sarita gosta de festas. De música, muita música. Gosta de bailes, gosta de 
dançar. Gosta de bons livros e de boas conversas. No entanto, ela sempre gos-
tou mesmo é de aproveitar as festas, pois quem as organizava e gerenciava 
era o meu pai, muito atento aos “comes & bebes”, em convidar todo mundo, 
em aglutinar as pessoas. Sendo assim, mesmo como anfitriã, ela sempre pôde 
participar como se convidada fosse, e não precisava se preocupar com a orga-
nização.

Gostaria de registrar aqui a importância deste livro não apenas para a 
minha família como também para a história de Mato Grosso. Ele descortina 
a vida de uma mulher extraordinária, a minha querida mãe. Desejo que esta 
publicação, ao apresentar a trajetória desta mãe/mulher/professora/política, 
possa estimular os jovens a enveredar pelos caminhos de uma sociedade mais 
justa, igualitária e inclusiva!
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