
Dados biográficos da Ministra Marina Silva
 
 
Eleita pela primeira vez para o Senado em 1994, Marina Silva (PT do Acre) 
foi naquela ocasião, aos 36 anos, a senadora mais jovem da história da 
República, tendo sido a mais votada entre os candidatos de seu estado. Em 
2002 foi reeleita com uma votação quase três vezes superior à anterior. Foi 
designada  Ministra  de  Estado  do  Meio  Ambiente  pelo  Presidente  Luís 
Inácio Lula da Silva e tomou posse em 1º de janeiro de 2003.
 
Marina nasceu em 8 de fevereiro de 1958, na colocação (espaço explorado 
por uma família dentro do território do seringal) Breu Velho, no Seringal 
Bagaço, a  70 quilômetros de Rio Branco, capital do estado, para onde foi 
aos 16 anos. Seu primeiro emprego foi de empregada doméstica. Nessa 
época,  alfabetizou-se  pelo  antigo  Mobral,  fez  supletivo  e,  aos  26  anos, 
formou-se em História pela Universidade Federal do Acre. No mesmo ano – 
1985 – filiou-se ao PT. Participou das Comunidades Eclesiais de Base, de 
movimentos de bairro e do movimento dos seringueiros.
 
Em 1984  foi  fundadora  da  CUT no  Acre.  Chico  Mendes  foi  o  primeiro 
coordenador da entidade e Marina, a vice-coordenadora. 
 
Nas eleições municipais de 88 foi a vereadora mais votada em Rio Branco 
e conquistou a única vaga de esquerda na Câmara Municipal.  Em 1990 
candidatou-se a deputada estadual, sendo novamente a mais votada. Uma 
pesquisa  da  Universidade  Federal  do  Acre  mostra  que  Marina  teve  a 
melhor atuação parlamentar naquela legislatura.
 
No Senado Federal, é vice-presidente da Comissão de Assuntos Sociais e 
membro titular da Comissão de Educação. Foi vice-presidente da Comissão 
Especial do Congresso de Combate à Pobreza, criada por proposta de sua 
autoria. Foi líder da bancada do PT e Bloco de Oposição no ano de 1999.
 
Foi  escolhida  em  2002,  pelo  quarto  ano  consecutivo,  uma  dos  cem 
parlamentares mais influentes do Congresso Nacional, pela publicação “Os 
Cabeças do Congresso”, pesquisa suprapartidária coordenada pelo DIAP-
Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. 
 
Também em 2002  Marina  Silva  teve  duas  biografias  lançadas,  uma no 
Brasil e outra nos Estados Unidos. A primeira - "Marina Silva" - faz parte da 
coleção "Fé e Política", da Editora Salesiana, de São Paulo. A segunda, 
intitulada "Marina Silva - Defendendo as comunidades da floresta tropical 
no Brasil" (no original, "Marina Silva - Defending rainforest communities in 
Brazil"),  é da editora The Feminist Press, da Universidade da Cidade de 
Nova  Iorque.  Faz  parte  da  coleção  “Mulheres  Mudando  o  Mundo” e  a 
autora é Ziporah Hildebrandt. 



 
Marina Silva é casada com Fábio Vaz de Lima, tem três filhas – Shalom, de 
21 anos; Moara, de 12, e Mayara, de 10 - e um filho, Danilo, de 20 anos.
 
 
Prêmios e homenagens recebidos
 

• Placa e Título de Sócia Honorária da Fundação Chico Mendes - Xapuri/AC, 
2001 

• Prêmio Goldmann de Meio Ambiente, como representante das Américas do 
Sul e Central - São Francisco/EUA - 1996  

• Prêmio Jorge Marskell "Em Defesa das Águas, da Floresta e dos Povos que 
Nela Vivem" - Comissão Pastoral da Terra - Manaus/AM, 1999  

• Homenagem a "25 Mulheres em Ação no Mundo pela Vida na Terra", do 
Programa  das  Nações  Unidas  para  o  Meio  Ambiente  -  ONU,  Nova 
York/EUA, 1997  

• Chave da capital do Estado do Texas - Austin/EUA, 2000  
• Medalha Almirante Tamandaré - Marinha do Brasil - Brasília/DF, 1999  
• Mulher do Ano - revista "Miss Magazine" - Washington/EUA, 1997  
• Prêmio "Jovens de Futuro no Mundo" - revista "TIME" - Nova York/EUA, 

1995  
• Mulher  do  Ano  -  Conselho  Nacional  das  Mulheres  do  Brasil  -  Rio  de 

Janeiro/RJ, 1998 
• Prêmio Carlito Maia de Cidadania - revista Imprensa - São Paulo/SP, 2002  
• Ordem do Mérito Judiciário - Tribunal Superior do Trabalho - Brasília/DF, 

2001 
• Prêmio TOP ECO - Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do 

Brasil - São Paulo/SO, 2001 
• Prêmio CREA - Conselho Regional de Enmgenharia e Arquitetura - Rio de 

Janeiro/RJ, 2001  
• Prêmio FASE "Solidariedade e Educação - FASE - Rio de Janeiro/RJ, 2001 

 
• Homenagem do PT Nacional nos 20 anos do partido - São Paulo/SP, 2000  
• Ordem do Mérito Dom Bosco - Tribunal Regional do Trabalho - Brasília/DF, 

2000 
• Comenda Verde Minas Brasil - Belo Horizonte/MG, 1999  
• Instituição do Prêmio Marina Silva para o melhor trabalho referente a Meio 

Ambiente  -  Universidade  Estadual  do  Vale  do  Acaraú  -  Sobral/CE 
(concedido anualmente desde 1998, durante a Semana de Meio Ambiente, 
em junho) 

 
 
 



Principais projetos
 
Durante seu trabalho no Senado, a Ministra  Marina Silva apresentou 43 
projetos. Dentre eles, destacam-se:
 
 
1. Projeto da Lei de Acesso à Biodiversidade. Disciplina o acesso 

aos  recursos  da  biodiversidade  brasileira  e  ao  conhecimento  das 
populações tradicionais.

2. Projeto  do  FPE  Verde  - cria  reserva  de  2%  do  Fundo  de 
Participação dos Estados e do Distrito Federal para os estados que 
tenham, em seus territórios,  Unidades de Conservação federais e 
terras indígenas demarcadas.

3.  Projeto do Orçamento Social - dá outra estrutura para o orçamento 
do país,  de maneira a obrigar que as verbas destinadas a gastos 
sociais  como  educação,  saúde,  assistência  social,  saneamento, 
habitação popular  e  reforma agrária  sejam efetivamente aplicadas 
nesses setores. 

4. Projeto  da  Responsabilidade  Social  - junta  ao  conceito  de 
responsabilidade fiscal, já estabelecido em lei, a exigência de que os 
governantes também sejam induzidos a cuidar da área social.   
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