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Por trás de um grande homem, existe sempre uma grande mulher? Um estudo sobre as 

trajetórias políticas de duas ex-primeiras damas de um município da Baixada 

Fluminense 

Liandra Lima Carvalho1  

Jaqueline de Melo Barros2 

 

Resumo: O presente trabalho apresenta as trajetórias de vida de duas ex-primeiras damas de 

Duque de Caxias, município da Baixada Fluminense, Região Metropolitana do Estado do Rio 

de Janeiro, são elas: Narriman Felicidade Correia de Faria Zito e Claise Maria Alves, ambas 

são ex-esposas de José Camilo Zito dos Santos, um ícone da política desta localidade, 

possuídor de uma carreira meteórica já que ele, em dez anos, transforma-se de guarda 

municipal a prefeito da cidade. Ambas Narriman e Claise são lançadas na política pelo 

marido, ocupam inicialmente secretarias em seus governos municipais. Mas tais experiências 

políticas vivenciadas por elas transformaram-se em ponto de partida, já que elas elegem-se 

para cargos políticos de significativa visibilidade. Narriman foi eleita como prefeita de Magé, 

em 2000 e Claise foi eleita deputada estadual em 2010.  Para tal pesquisa foi realizado um 

significativo levantamento sobre a carreira política e pessoal dessas mulheres, bem como 

entrevistas com as mesmas. A história oral mostrou-se como um grande apoio metodológico 

para tal empreitada. 
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Introdução 

Narriman Correa Faria Zito dos Santos e Claise Maria Alves possuem muitas 

semelhanças são mulheres que possuem uma origem pobre e que ao longo de suas vida, 

exerceram cargos políticos de grande relevância, a primeira foi prefeita de Magé de 2000 a 

2004 e a segunda foi deputada estadual de 2011 a 2015, como também secretária estadual de 

trabalho e renda, em 2013 e atualmente é responsável pela Subsecretaria da Baixada 

Fluminense do Governo do Estado do Rio de Janeiro; mas a grande semelhança dessas duas 

mulheres é o fato de terem sido casadas com José Camilo Zito dos Santos Filho, conhecido 

como o Rei da Baixada3. 

Trajetória pessoal e familiar 

Narriman nasceu em São Luís (MA) em 1955, após uma crise financeira vivenciada 

pelo seu pai, que era trabalhava com exportação de babaçú, ela com 9 anos de idade, junto 

com os pai e seus três irmãos, duas mulheres e um homem, mudam-se para o bairro pobre da 

Zona Oeste do Rio de Janeiro, Bangú.  Seu pai veio para o Rio de Janeiro tentando de novas 

oportunidades profissionais.  Já sua mãe, na época, incentivou muito o marido a tal mudança, 

via nessa alternativa uma possibilidade de fuga da violência política, já que alguns membros 

de sua família que ocuparam cargos políticos foram vítimas de atos violentos.  Sua mãe sentia 

medo pelos seus familiares, pelo marido e pelos filhos.   

Narriman teve uma educação muito rígida e repressora, pois seus pais tinham medo 

que ela “se perdesse”.  Narriman acredita que o fato de eles terem vindo do Nordeste 

aumentava mais ainda suas desconfianças sobre as armadilhas que a Cidade Maravilhosa 

poderia armar para a destemida filha mais velha adolescente.  “Eu não tinha direito nem de ir 

ao cinema. Para ir ao cinema, eu tinha que fugir. Dar mole prá uma praia, eu tinha que ir 

fugida, né? (risos)”. 

Apesar da educação com pouca liberdade que tivera dos pais, Narriman sempre 

desenvolvia estratégias para satisfazer seus desejos simples de adolescente suburbana. 

Ela percebia, pouco a pouco, que necessitava sair daquele ambiente de repressão 

familiar: “[...] eu queria largar essa amarra familiar [...]”.4  E o caminho para a busca de novos 

                                                           
3 Em 2000, José Camilo Zito dos Santos Filho foi aclamado como o “Rei da Baixada Fluminense”, por veículos 

da mídia, como os jornais O Dia e a Folha de São Paulo e a revista Isto É, após ter sido reeleito, como prefeito 

de Duque de Caxias.  Sua presença se estende também a outros municípios: foi mentor político das candidaturas 

de sua esposa Narriman à prefeitura de Magé e de seu irmão, Waldir Camilo Zito dos Santos3 à prefeitura de 

Belford Roxo. Parece ter formado o “Clã Zito” (BARRETO, 2006) à frente de três grandes municípios da 

Baixada Fluminense. Essa trajetória política tem sido ascendente e construída nas relações com pessoas que lhe 

são muito próximas.  
4 Todas as citações posteriores de Narriman referem-se à mesma entrevista concedida a autora. 
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horizontes foi a educação, área incentivada pelos pais.  “[...] eu gostava, gosto muito de 

matemática e física!  E aí segui a tendência da engenharia”. 

Aos 18 anos de idade, ela passou no vestibular para o curso de engenharia civil, 

numa faculdade pública localizada em Barra do Piraí, interior do Estado do Rio de Janeiro.  

Ao longo da graduação em engenharia, Narriman namorou e casou-se com um colega de 

turma, dessa união, nasceu uma filha.  Ao final da graduação, também se findou o casamento, 

em virtude de ciúmes, Narriman, assim, decidiu, após diplomada, voltar a morar com os pais 

em Bangú, os quais lhe ajudaram muito nos cuidados com a filha.   

Já no Rio de Janeiro, Narriman matriculou-se no Curso de Pós Graduação em 

Engenharia Sanitária da FIOCRUZ e após o mesmo é convidada a fazer parte da equipe de 

engenheiros da SERLA, ligada ao Governo do Estado do Rio de Janeiro. 

Claise é a caçula de uma família de classe média baixa de Duque de Caxias, filha de 

um auxiliar administrativo e de uma professora de história do município. Nasceu em 1972, em 

São João de Meriti, embora sua família sempre tenha morado em Duque de Caxias.  

Vivenciou junto com o irmão uma infância com poucos recursos, a família só conseguiu 

realizar o sonho da casa própria quando ela era quase uma adolescente.  Por influência da 

mãe, ela fez o Ensino Médio de Formação de Professores, ao final do mesmo estava 

apaixonada pelo que viria a ser seu primeiro marido.  Ela construiu nos fundos da casa dos 

pais, uma pequena escola, onde era a única professora, a qual funcionou por dois anos, vindo 

a fechar quando ela deu à luz a Yuri, seu único filho.  Após o nascimento do filho, ela decidiu 

se dedicar por um tempo somente à maternidade, assim não trabalhou fora, quando seu filho 

tinha aproximadamente cinco ano e foi matriculado da escola.  Claise decidiu por voltar a 

trabalhar fora, junto com o na época seu marido, um empresário do ramo de materiais de 

construção.  Para tal retorno ao mercado de trabalho, a parceria de sua mãe, que já estava 

aponsentada, já que ficou responsável pelos cuidados para Yuri foram fundamentais. 

O encontro com o “Rei” 

Numa festa realizada em Duque de Caxias, na casa de uma das irmãs de Narriman, 

ela foi apresentada a Zito.  Já estava separada havia quatro anos; a filha tinha quase cinco; 

obtivera êxito em sua carreira de engenheira; e morava com a filha, na casa dos pais, em 

Bangu.  Ele já tinha tido dois casamentos, tinha dois filhos e estava em seu segundo mandato 

como vereador, em Duque de Caxias. 

Embora Zito, desde o primeiro encontro, tenha demonstrado interesse por Narriman; 

ela não se interessou, inicialmente, por ele.  “Porque ele era político, e eu não queria saber”.  

“[...] eu não confiava, porque eu via. Quando a gente trabalha na engenharia sanitária, bate 
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direto com os políticos, porque os políticos querem fazer só que eles querem, e não querem 

fazer a parte técnica.” 

Mas a resistência de Narriman não fez com que Zito desistisse, pelo contrário.  “Ele 

me ligava e eu não [...] Sabe? Não dava atenção a ele (risos).” 

Zito, provavelmente, se apaixonou por Narriman e visando conquistá-la fez-lhe duas 

grandes promessas: a primeira foi que largaria a política e a segunda foi que sairia de Duque 

de Caxias por ela. Como reconheceu, em meio a risos, ele “[...] não cumpriu nenhuma delas!”. 

No encontro com Zito, Narriman viveu, inicialmente, um embate interno, entre as 

experiências negativas vivenciadas no trabalho como engenheira de órgãos públicos e a 

possibilidade de refazer a sua vida amorosa.  Narriman não viu Zito, nos primeiros momentos, 

como homem, mas como político.  Ela convivia com políticos, trabalhava para eles, e não 

concordava com suas atitudes em relação às administrações. 

Durante o namoro com Narriman, em 1994, Zito concorreu ao cargo de deputado 

estadual.5 Ele aproveitou o namoro não somente para conquistá-la sentimentalmente, mas 

politicamente.  Ela avalia que ele a seduziu para a política, inclusive convidando-a para 

trabalhar com ele, “[...] porque ele queria uma ajuda. Aí eu falei: ‘Bom, se ele quer uma 

ajuda, eu posso ajudar! ’”. 

Apesar da resistência à política, Narriman pouco a pouco percebeu que através dela 

poderia colocar em prática projetos de engenharia que anteriormente não teve oportunidade de 

fazer.  Ela começou a pensar: “[...] tenho de ir mesmo para as cabeças. Aí foi quando eu 

aceitei o [...] Zito, né? O projeto para ser assistente dele [...]”. 

Já no caso de Claise, após cerca de nove anos de casamento, ela e o primeiro marido 

se separaram.   Alguns meses depois, ela conheceu, através de amigos em comum, José 

Camilo Zito dos Santos Filho, que já havia sido vereador por dois mandatos consecutivos, 

deputado estadual e prefeito de Duque de Caxias, também por dois mandatos consecutivos.  

Depois de algum tempo de namoro, os dois se casaram. 

O casamento de Claise com Zito transformou sua vida. Ela, que até então era uma 

moradora de Duque de Caxias, comerciante, anônima, torna-se a primeira-dama de um dos 

maiores municípios da Baixada Fluminense. 

A vida no “castelo” da política 

Narriman tornou-se logo após o casamento assistente de José Camilo Zito dos Santos 

Filho, na ALERJ.  Na época, ela teve muita resistência ao aceitar tal cargo, a gravidez de risco 

                                                           
5 Zito foi eleito deputado estadual, pela primeira vez, com 34.373 votos.  (TSE, 2014). 
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que ela tivera quando grávida de Ramssés, o primeiro filho do casal, fez com que ela aceitasse 

sair da SERLA e aceitar o convite do marido. 

O primeiro mandato de Zito na ALERJ, de 1995 a 1996, fez com que ele conseguisse 

verbas para Duque de Caxias, assim, quando foi eleito como prefeito, em 1996, pôde colocar 

em prática todo o projeto.  Narriman detalhou: “Já tinha um Plano de Trabalho6 e aí foi 

arrasando nessa área [...] ele saiu abrindo ruas [...] porque enchia muito em Caxias [...]”.  

Ficou evidente a admiração que Narriman passou a ter por Zito na política.  Sua resistência 

inicial se transformou em amor, e assim eles combinavam não somente na casa e na cama, 

mas se tornaram uma dupla política. 

Ao tomar posse como prefeito, Zito nomeou Narriman, secretária de meio ambiente, 

agricultura e abastecimento.  Tal pasta foi escolhida por ele considerando sua formação 

acadêmica, bem como a compreensão que ela tinha sobre a engenharia. 

Ela contou que, inicialmente, Zito desejava que ela estivesse à frente da Secretaria de 

ação social, pasta comumente ocupadas por primeiras damas nos municípios da Baixada 

Fluminense.  Ela não aceitou, disse: “Eu não estudei para isso [...], eu ia para lá chorar com 

eles (população). Ia fazer o quê? Nada! Só chorar!”. 

Ao longo do primeiro mandato do marido como prefeito de Duque de Caxias, 

Narriman diversas vezes colaborou com ele nos bastidores da política.  Confidenciou: "Na 

verdade, eu não me metia só na secretaria de meio ambiente, não, me metia em outros [...], eu 

dizia: ‘Ó, Zito, não é assim, é assim’[...] Eu fazia a estrutura e dava para ele, e era como ele, 

como prefeito, que mandava, entendeu?”. 

Narriman não era somente secretaria de meio ambiente, mas uma grande articuladora 

do governo de seu marido. Chama atenção o fato de ela não aparecer na história política de 

Duque de Caxias como tal; bem como o fato de ela ter ressaltado na entrevista à autora desta 

tese que era seu marido, o prefeito, quem deveria ser citado como o autor de todas as 

decisões.  

Esse protagonismo de Narriman chama a atenção do PSDB, fazendo com que em 

1998, ela fosse indicada como candidata a vice-governadora na chapa (derrotada) de Luiz 

Paulo Correia.7 Em 1999, seu nome foi cogitado como candidata à prefeita de Magé. Embora 

fosse uma forasteira neste município, ela foi eleita, tornando-se a primeira prefeita do 

                                                           
6 Esse Plano de Trabalho é um desdobramento de um Plano Diretor, elaborado por Narriman, como assessora de 

Zito, quando ele era deputado estadual. 
7 Luiz Paulo Correa e Narriman receberam 1.020.765 votos. (TSE, 2014). 
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município, numa disputa acirrada no segundo turno.8 Ela foi eleita para tal cargo ao mesmo 

tempo em que o marido reelege-se prefeito de Duque de Caxias. 

Claise e Zito se casaram em 2005, após o cumprimento de seu segundo mandato 

consecutivo na Prefeitura Municipal de Duque de Caxias (2000 – 2004).9 Logo nos primeiros 

anos do casamento, ela começou a ser vista com o marido em atividades políticas, 

especialmente em sua campanha para a prefeitura em 2008. Sua presença era constante em 

comícios e carreatas.  

Embora Claise vivesse em Duque de Caxias desde o nascimento, era uma simples 

empresária da região, uma mulher desconhecida, mas a partir do casamento com o “Rei da 

Baixada” sua vida muda significativamente: ela passa a ser vista constantemente ao lado dele 

em atividades políticas. 

Logo após a posse de Zito como prefeito de Duque Caxias, em 2008, seu terceiro 

mandato, a primeira-dama, Claise foi nomeada secretária geral do Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos de Duque de Caxias (IPMDC). Nessa época, ela cursava o sétimo período 

do curso de Direito em uma faculdade privada da região.  

Já em 2009, foi empossada na direção da Secretária Municipal de Assistência Social 

e Direitos Humanos (SMASDH) da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias.  A vida de 

Claise, nesse momento, já havia se modificado bastante. Assim, além de ocupar a chefia de 

uma das secretarias da prefeitura sob comando de seu marido, convivia com figuras políticas 

influentes na Baixada Fluminense, como esposa de uma liderança dessa região.  

O convite para a SMASDH fez com que Claise mudasse de graduação, indo para o 

Curso de Serviço Social, já que acreditava que ele lhe possibilitaria conhecimento teórico, 

também percebia que era necessário construir uma imagem política em relação a outros 

municípios: “[...] para que quando eu fosse falar da assistência social para outros municípios 

[...], soubesse das realizações que eu estava fazendo [...], assim pudesse realmente falar do 

que estava vivendo. Precisava conhecer para realizar!”  

Embora a vida de Claise pudesse parecer um conto de fadas, não era.  Seu marido 

não concordava com suas atividades profissionais e acadêmicas, mesmo que fossem 

relacionadas à figura dele: “O meu marido não aceitava isso, não aceitava a independência da 

                                                           
8 Narriman disputou a eleição do 2º turno, com Nelson Costa Mello, mais conhecido como Nelson do Posto, 

sendo eleita com 89.495 votos, tendo uma diferença de 263 votos para o outro candidato. (TSE, 2014). 
9 Na época, ele tentou eleger um sucessor, Laury Villar, secretário de esportes e vereador, mas não obteve êxito. 

Assim, seu primeiro vice-prefeito Washington Reis, naquele momento seu opositor, chegou à Prefeitura 

Municipal de Duque de Caxias em 2005. 
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Claise, porque até então ele achava que a Claise deveria só lavar, passar, cozinhar, ser esposa, 

dentro de casa”.  

A atuação de Claise à frente da SMASDH, ao longo do ano de 2009, lhe 

possibilitaria ganhos de projeção política; seu nome seria cogitado para a candidatura ao cargo 

de deputada estadual no ano seguinte, por iniciativa de um grupo do PSDB, partido ao qual 

ela e o marido eram filiados.10O convite e o reconhecimento de seu trabalho a assustaram, 

fazendo com que ela reagisse a tal desafio, como explicou: “Infelizmente a vida de político na 

Baixada Fluminense, posso até dizer, em geral, é muito difícil. É um preço muito alto ser 

político! Sua vida fica exposta, inventam um monte de mentiras sobre você”. 

 É interessante perceber o quanto a apreensão de Claise não se devia às funções 

e às atribuições do cargo de deputada estadual para o qual estava se candidatando, mas ao 

nível de exposição de sua vida, ou seja, nesse momento, suas preocupações políticas giravam 

em torno de sua vida pessoal, considerando o nível de tensão que já vivia no casamento.  

O dilema de Claise em relação ao novo passo a ser dado em prol de sua trajetória 

política, assumindo, no caso, a candidatura ao cargo de deputada estadual, é comum a outras 

mulheres que investem na carreira política. Lembro que, ainda hoje, os “deslocamentos 

femininos” se dão a partir de arranjos e rearranjos que envolvem o público e o privado 

(COSTA, 2004).  

Após titubear inicialmente, Claise aceitou o desafio, considerando o fato de o PSDB 

ter projetado em sua candidatura “[...] a esperança de questões malresolvidas no nosso 

município (Duque de Caxias)”. Mas Zito mostrou-se, desde o início, contra a sua candidatura. 

Ela explicou: “Ele não queria que eu fosse, e aí aconteceu que ele não teve como dizer pra eu 

não ser, mas eu fui candidata”.   

A atuação e o carisma de Claise fizeram com que, em outubro de 2010, fosse eleita 

deputada estadual, com significativos 34 mil votos, então, a única parlamentar mulher eleita 

por Duque de Caxias para a ALERJ, dentre outros seis parlamentares. Mas ao alcançar esse 

posto político, a bancada feminina será de apenas 13 mulheres entre os 70 parlamentares da 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Expressa-se, também,  a oposição de 

forma mais evidente daquele que a levara para a política: seu marido, Zito.  

Duas faces da mesma moeda: a vitória política e a derrota conjugal 

A parceria política desenvolvida por Narriman e Zito, ao longo dos mandatos dele 

como deputado estadual e prefeito de Duque de Caxias, foi fundamental para que ela 

                                                           
10 Nesse momento, José Camilo dos Santos Zito Filho era o presidente estadual do PSDB no estado do Rio de 

Janeiro.  
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concorresse ao cargo de prefeita de Magé.  Provavelmente, Narriman acreditou que essa 

parceria se consolidaria, e do mesmo modo como ela colaborava com o marido, sugerindo-lhe 

várias decisões políticas, ele agiria da mesma forma. 

Após a eleição, Narriman mudou-se para Magé, ela e o marido haviam feito um 

acordo, caso ela fosse eleita, o casal de filhos continuaria a morar em Duque de Caxias, com 

Zito.  A decisão foi tomada em conjunto e visou não trazer grandes mudanças na vida das 

crianças em fase escolar.  

Narriman sentiu-se muito sozinha, após a mudança para Magé, especialmente, 

porque lá ela morava sozinha, somente com empregados.  Sentia muita falta principalmente 

dos filhos. Não chegava a preocupar-se, pois sabia que eles estavam sob o cuidado de 

governantas, mas entristecia-se por não acompanhar o dia a dia deles, como anteriormente.  

Mais uma vez ela vivenciou a experiência da “maternidade transferida” (COSTA, 2008). 

Visando amenizar a saudade, Narriman passou a dormir em Duque de Caxias pelo 

menos duas vezes por semana, além dos finais de semana. Sempre era ela que vinha de Magé 

e não o marido que ia ao seu encontro.11  Pude perceber certo ressentimento acerca do 

movimento, que era feito somente por ela, e não pelo marido, inclusive para que o casal 

tivesse momentos de intimidade.  Ela desabafou: "Minha vida, como mãe, como esposa e 

como dona de casa ficou muito difícil”.  

Todos os papéis de Narriman foram impactados com sua eleição como prefeita, mas 

o de mãe, na sua análise, foi o mais abalado: "Uma mulher quando tem uma criança pequena 

e vai para a política é diferente de um emprego, totalmente!  Com um emprego você tem 

tempo, não é? Na política, não!" 

O primeiro feito de Narriman para a organização de seu governo foi a escolha dos 

secretários municipais, que teve como critérios: a qualificação profissional e as experiências 

anteriores. Ao tomar tal atitude, ela apresentou à Baixada Fluminense uma forma de escolha 

de secretários totalmente nova, já que como salientado anteriormente, na maioria das vezes, 

os cargos de secretários municipais e estaduais são divididos pelo chefe do executivo entre 

seus aliados, fazendo com que muitas vezes sejam ocupados por pessoas que não possuem 

qualquer conhecimento técnico sobre uma pasta. Ela explicou: “Chamei os técnicos, não é? 

[...] Não deixei nenhum político entrar como secretário! Só técnico, mesmo!”. Com tal atitude 

ela passou a desenvolver inimizades no meio político.  

                                                           
11 A distância entre a sede da prefeitura de Magé e o bairro onde ficava a residência oficial do prefeito de Duque 

de Caxias, Dr. Laureano, é de 40,3 quilômetros. 
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Tal conduta política de Narriman, atípica nessa região, fez com que ela viesse a ser 

alvo de um atentado, o qual acredita ter sido político, que não a vitimou12, mas, sim, a sua 

vice.  Ao receber a notícia da morte de sua vice, Narriman sentiu-se, em parte responsável 

pela tragédia: “Meu Deus, eu peguei uma menina que vinha a ser candidata à vereadora, que 

não ia morrer nunca, ponho ela de vice, para morrer [...] deixou crianças, não é?!”.  

Na época, ela denunciou à Folha de São Paulo: “Magé politicamente é muito 

perigosa. Há alguns anos isso vem acontecendo com políticos.  Os delegados não estão 

fazendo nada!”. 

Narriman tem certeza que o atentado previsto contra ela e que acabou acontecendo 

com sua vice, Lídia, tinha por objetivo retirá-la do poder: “Aí para querer me desestabilizar, 

para ver se eu parava, não é?! Pegaram ela (Lídia)! ” 

A ex-prefeita reconheceu: “Quem vai, quem é certo, quem quer certas coisas...  

Acaba morrendo. ”  Assim, Narriman reconhece o quanto os conflitos na política da Baixada 

Fluminense, muitas vezes, ainda hoje, são resolvidos por meio violento.13 

Apesar de ter ficado muito triste com a morte de Lídia, sentindo-se inclusive culpada, 

Narriman tomou a decisão de não se abalar com essa tragédia e continuar seu governo, que só 

tinha um ano e meio.  Ela se justificou: "[...] infelizmente, eu sou ‘carne de pescoço’, não é? É 

que nordestino quando vem para o Sul é forte!  É forte mesmo, bem forte!”. 

Após a morte de sua vice, Narriman se dedicou mais e mais ao governo.   Tal postura 

fez com que ela e o marido se distanciassem. Os encontros entre eles se tornaram cada vez 

mais escassos.   

                                                           
12 Dois dias antes da morte de Lídia Menezes, Narriman foi informada pela Chefia de Policia Militar do Estado 

do Rio de Janeiro, que uma semana antes eles haviam recebido uma denúncia de que ela seria morta.  Eles 

acreditavam que a prefeita, que já andava com seguranças e carro blindado, diferentemente de Lídia, não havia 

sido morta, porque na data que seria a do seu assassinato, ela não estava em Magé.  Narriman, no dia anterior ao 

previsto para sua morte, com base na denúncia, quase de madrugada após um jantar com uma deputada, decidiu, 

em virtude de não estar se sentindo bem, dormir na residência de Duque de Caxias, onde estavam o marido e os 

filhos, e não na residência de Magé.  Somente no dia seguinte, após uma consulta médica, ela soube que tinha 

sido acometida por dengue e assim não foi trabalhar. A ex-prefeita detalhou: "O plano era assim. Um grupo iria 

me matar [...] eu estava revolucionando a cidade [...] uma pessoa que fazia parte do plano, denunciou a delegacia 

antissequestro [...] dando data, local, hora, tudinho”.  Após ser procurada pela Polícia Civil, um policial do 

BOPE foi designado para acompanhá-la por um tempo, junto com seus seguranças.   Embora o atentado contra a 

vida de Narriman tenha sido impedido, o contra a vida de Lídia não. Ela se tornou mais uma das mortes 

ocorridas em decorrência das questões políticas de Magé. 
13 Embora em 1977 o lugar mais violento do mundo, segundo estudo da UNESCO se localizasse na Baixada 

Fluminense –  Belford Roxo, na época, distrito de Nova Iguaçu (SILVA, 1980) , a história recente dessa região 

ainda é permeada por episódios violentos, como o misterioso assassinato do primeiro prefeito de Belford Roxo, 

Jorge Julio da Costa Santos, mas conhecido como Joca, apontado na nota de rodapé nº 22.  Outra figura do 

passado que também se relaciona essa peculiaridade política desse território é Tenório Cavalcanti, ex-deputado 

estadual e ex-deputado federal, que entre as décadas de 1930 a 1960 teve 52 ferimentos a bala e para se defender 

portava uma metralhadora, a qual chamava carinhosamente de Lurdinha (SILVA, 2012; ALVES, 2003). 
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Ao final de seu mandato, Narriman decidiu tentar a reeleição, mas foi derrotada, por 

Núbia Cozzolino.14 

Mas não foi só ela que sentiu o gosto amargo da derrota; Zito também, já que seu 

candidato à prefeitura de Duque de Caxias, Laury Villar, não foi eleito.15  

Narriman terminou seu mandato de modo totalmente diferente do início: mais 

madura, após ter sofrido um atentado, do assassinato brutal de sua vice e da separação 

conjugal e política do marido, embora eles tenham optado por não tornar tal fato público.  Na 

época, Zito e Narriman já dormiam em quartos diferentes, mas preferiram continuar morando 

na mesma casa, por algum tempo, para não chamar a atenção da imprensa. Dois anos depois, 

em 2006, eles se separaram legalmente, de forma amigável.  

A chegada à ALERJ trouxe para Claise o que ela chama de “independência política”. 

Tal patamar fez com que a resistência inicial do marido a sua candidatura se transformasse na 

impossibilidade da convivência conjugal. Algum tempo após a posse, como deputada, Zito 

saiu de casa; o casamento acabara.16 Ela diz: “Ele me abandonou, abandonou o lar. Eu não 

tenho pudor nenhum em falar isso. Ele me abandonou para que eu, sozinha, não conseguisse 

chegar a lugar nenhum”17. 

A separação conjugal e política irá descortinar para essa assistente social sua força 

interior e um novo universo.  E, se auto-define: “Sou uma mulher guerreira. Tirei o 

sobrenome dele e hoje eu enfrento a vida profissional como Claise Maria.” A fala de Claise 

demonstra o quanto, a partir de uma experiência traumática, ela desenvolveu forças para a 

superação de questões conflitivas, como também cunhou uma identidade, não mais à sombra 

política e conjugal do marido, mas a partir de sua própria personalidade.  

                                                           
14 Narriman recebeu 31.297 votos contra Núbia, que recebeu 46.699. (TSE, 2014). 
15 Zito não pode se candidatar a prefeito porque já tinha sido reeleito, estava terminando o segundo mandato. 
16 Pesquisa realizada por Meneguello et al. (2012, p. 28) junto às parlamentares brasileiras revelou experiências e 

situações semelhantes à da primeira-dama de Duque de Caxias: “Fui casada com um homem machista que não 

compreendeu o meu papel na política. Terminamos nos separando [...]. Ele achava que o papel das mulheres não 

era na política” (Entrevista concedida pela deputada estadual da Bahia Eliana Boaventura).  
17 Em entrevista ao jornal Extra, após perder a reeleição para a prefeitura de Duque de Caxias, em outubro de 

2012, Zito falou sobre a eleição de Claise: “Eu a elegi! Uma eleição difícil. [...] Mas ela foi eleita”. É 

interessante perceber como ele se coloca como o principal responsável pela eleição da ex-mulher, 

desconsiderando, inclusive, o papel dos eleitores, através do voto direto.  Ele confessou: “Eu não queria ela 

candidata. Sabia que daí a um tempo isso ia afetar nosso relacionamento”.  Nessa reportagem, Zito disse, pela 

primeira vez publicamente, ter sido contra a candidatura de Claise. Ele relembrou outro episódio em que sua vida 

pessoal acabou se misturando com sua vida política, quando, anos atrás, tinha se separado de Narriman 

Felicidade, após sua eleição para a prefeitura de Magé. Ele ressaltou também ter sido contra a candidatura de sua 

esposa, na época: “Ela se candidatou. [...] Eu avisei que não seria uma boa e deu no que deu. As coisas a partir 

dali não ficaram como antes.” Ele encerrou a entrevista rindo, quando o repórter lhe disse: “As mulheres foram 

reconhecidamente o seu ponto fraco”. Ele disse ainda que seus planos para o futuro eram constituir uma nova 

família e ter mais filhos. 
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Claise transformou toda a frustração e mágoa de não ter tido o apoio político do 

marido no foco de seu mandato como deputada estadual: a atenção às mulheres, 

especialmente, às chefes de família que foram abandonadas pelos maridos e companheiros.  

Como ela mesma explicou, mulheres que “têm que ser pai e mãe ao mesmo tempo e precisam 

ter seu espaço no mercado de trabalho para garantir o sustento da família e a sobrevivência 

dos filhos”.  Claise acredita que “[...] nada acontece por acaso, tudo tem um porquê, um para 

quê”; assim, tal episódio traumático em sua vida a direcionou para um segmento populacional 

extremamente vulnerável: mulheres pobres e chefes de família18.  

Dessa forma, ao contar para suas eleitoras o que aconteceu em sua vida privada, 

especialmente em sua campanha eleitoral, em busca da reeleição, ocorrida em 2014, Claise 

tentava mostrar: “Eu sou mulher! Eu sou como você! Eu te entendo!” Ela contava de forma 

resumida para seu eleitorado que havia sentido a dor do abandono conjugal, evocando esse 

pertencimento como mulher em seus discursos, inclusive, no horário eleitoral.  

Houve outra mudança na vida de Claise, após a separação conjugal, a partidária: ela 

saiu do PSDB e filiou-se ao PSD, já que também se percebia sem espaço no partido.  Ela se 

viu “sozinha, na ALERJ, sem a ajuda de ninguém, rompendo barreiras”.  Outro aspecto que 

fez com que ela realizasse essa transição foi o caráter de oposição que o PSDB tinha em 

relação ao governador do estado do Rio de Janeiro, na época Sérgio Cabral, fazendo com que 

a atuação dos parlamentares fosse prejudicada, já que constantes eram as brigas na ALERJ 

quando eles desejavam se posicionar.  Era “o tempo todo uma brigalhada, e eu não tenho 

perfil para brigar, mas eu queria realizar. Eu, sendo oposição ao governo, como eu ia 

realizar?”  Claise encontrou então, no PSD, o apoio de que precisava.  “Foi aí que mudei, 

tomei a decisão mais acertada para mim, porque foi quando consegui construir minha história 

independente na política”, sendo, inclusive, em 2014, a presidente do partido no município de 

Duque de Caxias.   

Ao iniciar sua segunda candidatura à ALERJ, Claise não imaginava que, além de 

enfrentar 2.038 candidatos (TSE, 2014), alguns deles de Duque de Caxias, um seria seu ex-

marido.19 Tal fato é inédito na carreira política de Zito, embora ele tenha lançado vários 

                                                           
18 O modo como a ex-deputada estadual lidou com a separação conjugal, transformando o abandono que sentiu 

em bandeira de luta – fazendo desse episódio uma possibilidade de identificação com outras mulheres que 

viveram situações semelhantes – evidencia uma sororidade, ou seja, “expressa um “natural” sentimento de 

solidariedade entre mulheres. [...] uma ideia-força” que atua “associando e mobilizando mulheres diferentes 

entre si em lutas por direitos [...].  Essa ideia, de fato, toca fundo  as sensibilidades das mulheres, e tem um 

caráter inaugural e propulsor de agitação e de movimento intensos [...] Essa matéria invisível, além de associar 

mulheres muito diferentes entre si, define pertenças a “causas” comuns [...]” (COSTA, 2009, p. 13). 
19 Em entrevista concedida ao Portal G1, Zito sinalizou que o cargo de deputado estadual ao qual estava se 

candidatando fazia parte de uma estratégia política para sua volta à Prefeitura de Duque de Caxias. “Ainda sou 
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políticos que nomeio como seus filhos políticos conforme Gonçalves (2006): Dr. Heleno, seu 

advogado; Waldir Zito, seu irmão; Laury Villar, secretário de esportes de seu governo; 

Andreia Almeida Zito dos Santos, sua filha; Narriman Felicidade e Claise Maria, todas suas 

ex-esposas. Ele nunca os tinha enfrentado nas urnas, após o rompimento das relações, até 

então, estabelecidas.  

Claise, como uma guerreira, como ela mesma se intitula, foi a única das “filhas 

políticas” de Zito (GONÇALVES, 2006) que o enfrentou nas urnas, após o rompimento do 

seu relacionamento conjugal. Mas na empreitada em busca de seu segundo mandato na 

ALERJ, Claise Maria não foi vitoriosa, tendo recebido, em outubro de 2014, 7.762 votos.20 

Considerações Finais 

Em 2010, Narriman, na época filiada ao PRB, candidatou-se novamente ao cargo 

deputada estadual, mas teve sua candidatura impugnada pelo Ministério Público Eleitoral 

devido à prestação de contas da candidatura de 2004, ao cargo de prefeita de Magé, não ter 

sido aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), segundo o Portal G1.   

Ela tentou em 2012, novamente ser a prefeita de Magé, candidatando-se, dessa vez 

filiada ao PDT, mas teve a candidatura novamente impugnada, dessa vez pelo Tribunal 

Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro (TRE/RJ), em virtude de improbidade 

administrativa, ocorrida em seu governo municipal entre 2001 a 2004, segundo o Jornal O 

GLOBO, de 20/09/2012.21 

Embora haja justificativas legais por parte da justiça eleitoral brasileira acerca das 

impugnações, Narriman acredita que não teve suas candidaturas aceitas por questões políticas, 

já que ao longo de seu mandato como prefeita de Magé, contrariou várias lideranças políticas.  

Desabafou: “[...] pelo que eu senti, ainda é uma questão política. É bom nem falar nisso, 

porque eu ainda tenho uma questão política [...]22”.   

Após as duas impugnações de suas candidaturas, Narriman decidiu dar fim a sua 

carreira política.  Ela avalia que a experiência vivenciada à frente da Prefeitura de Magé foi de 

                                                                                                                                                                                     
jovem, tenho 61 anos. Quero mostrar que o povo é digno e a cidade de Caxias digna de ter um prefeito que tem a 

cara do povo. Fiquei devendo no meu último mandato, mas quero voltar a ser prefeito”. Zito não cita na 

reportagem o nome de Claise. 
20 Seu ex-marido, José Camilo Zito dos Santos Filho (PP) foi eleito deputado estadual, com 24.491 votos (TSE, 

2014). 
21 Segundo o Jornal Extra, Narriman foi denunciada ao Ministério Público Estadual por fraude em três contratos 

de compra de alimentos destinados à merenda escolar, em 2004. 
22 Narriman lembrou, inclusive, um episódio que vivenciou durante a gestão como prefeita de Magé: um veto à 

instalação de um aterro sanitário no distrito de Mauá, localidade banhada pela Baia de Guanabara. Na ocasião, 

tal posicionamento contrariou lideranças políticas de quase todo o Estado do Rio de Janeiro.  Sem falar no fato 

de não ter entregue secretarias municipais a políticos aliados de sua campanha à prefeitura, ocorrida em 2000, 

procedimento muito comum nessa região, como já salientado. 
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significativo aprendizado, mas também de muitas perdas.  Se o tempo voltasse atrás e ela 

soubesse o que aconteceria, não se candidataria.  E foi categórica ao afirmar que não 

prosseguiu na carreira política porque os episódios trágicos que vivenciou e presenciou fez 

com que ela percebesse o valor de sua vida e de sua família. 

Embora Claise tenha tido uma grande decepção com a derrota na eleição de 2014, 

quando tentava a reeleição como deputada estadual, seu abatimento Claise durou pouco 

tempo.  Meses depois do término de seu mandato na ALERJ, foi convidada mais uma vez 

para ser secretária estadual, em abril de 2015, toanando-se a responsável pela Subsecretaria 

Estadual de Desenvolvimento da Baixada Fluminense. Tal cargo simboliza o quanto Claise se 

destacou, em um cenário árido para as mulheres, como a política da Baixada Fluminense e 

como vem construindo um nome forte e cada vez mais reconhecido nesse território. Como ela 

mesma disse: “Nós, mulheres, temos muito valor. [...] Porque nós ainda temos muitas 

barreiras para serem rompidas, e eu me vejo como um instrumento para que isso aconteça”.  

Com base no estudo comparativo das trajetórias de Narriman Felicidade Correa Faria 

Zito dos Santos e Claise Maria Alves, percebo inúmeras semelhanças, duas mulheres de 

origem pobre, que tiveram filhos na juventude, que contaram com o apoio de suas mães para 

que pudessem continuar no mercado de trabalho23.  Duas mulheres que a partir do 

relacionamento conjugual com José Camilo dos Santos Zito Filho adentraram os bastidores da 

política (ROCHA-COUTINHO, M. L. 1994) e a partir desse cenário, algum tempo depois, tem os 

holofotes voltados para si, como figuras políticas, membros do “Clã Zito” (BARRETO, 

2006).  As eleições de ambas fazem com que elas não somente rompam com de forma 

conjugal com José Camilo Zito dos Santos Filho, mas rompam com a sombra, com o 

apadrinhamento do mesmo, pouco a pouco elas constróem suas identidades, desenvolvem 

seus processos de empoderamento (GISATA et. all., 1985 apud SOUZA, 2012).  Tal 

movimento antecede o rompimento conjugal, aliás, é o um dos motivos do rompimento 

conjugal.  Chama-nos a atenção também o quanto esse parceiro político mostra-se resistente e 

inseguro ao perceber o crescimento e o desenvolvimento político de suas esposas, tais 

sentimento culminaram no término dos respectivos relacionamentos conjugais, mas também 

possibilitou que elas se reafirmassem e não sucumbissem à figura masculina. 
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