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Às mulheres atingidas pelo rompimento da barragem de rejeitos de mineração do 
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RESUMO 

 

Esta dissertação versa sobre os efeitos e os danos das violações de direitos humanos 

sobre as mulheres atingidas pelo rompimento da barragem de rejeitos de mineração 

do Fundão, ocorrido no dia 05 de novembro de 2015, no distrito de Bento Rodrigues, 

Mariana, Minas Gerais, mas cujos efeitos e danos se estendem para outros 

municípios. O trabalho baseia-se na análise de acordos firmados entre as empresas 

e os órgãos públicos, além de relatórios e de atas de reuniões, e sua relevância se 

deve à revelação das vulnerabilidades e das desigualdades a que as mulheres 

atingidas foram e estão submetidas após o rompimento dessa barragem. A presente 

dissertação é resultado de pesquisa crítico-teórica, que analisou as violações de 

direitos sofridas pelas mulheres atingidas. A metodologia utilizada foi a jurídico-

sociológica, por propor a compreensão do fenômeno jurídico a partir de um ambiente 

social mais amplo. A análise feita abrange as perspectivas histórica e sociológica da 

extração mineral na América Latina e no Brasil, com destaque para a extração de 

minério de ferro no estado de Minas Gerais. Também analisou-se a relação entre as 

mulheres e a mineração, tendo como foco inicial a atividade extrativa, as mulheres da 

América Latina, a atividade extrativa mineral e os efeitos e os danos diferenciados 

sobre as mulheres do Brasil, visando a demonstrar a importância de se escrever sobre 

as mulheres atingidas pelo rompimento da barragem de rejeitos de mineração do 

Fundão. Por fim, abordou-se, de maneira sucinta, o papel das empresas 

transnacionais nesse contexto e as violações sofridas pelas mulheres atingidas pelo 

rompimento da Barragem do Fundão, retratando algumas das razões histórico-

estruturantes para que esses direitos estejam sendo violados e as consequências 

dessas violações para essas mulheres. 

 

Palavras-chave: Barragem do Fundão. Mulheres atingidas. Violações de direitos. 

Vulnerabilidades. Desigualdades.  

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work assesses the effects and damages of the Fundão tailings dam collapse on 

affected women and their rights. This collapse happened on November 5th 2015, in 

Bento Rodrigues village, part of the Municipality of Mariana, Minas Gerais, Brazil. 

However, the effects and damages of the Fundão collapse have also been 

experienced in other Municipalities. This work is based on the analysis of compromises 

signed by representatives of companies and public agencies, as well as reports and 

meeting minutes. The relevance of this work falls within the unveiling of vulnerabilities 

and inequalities that affected women have been experiencing in the aftermath of the 

Fundão collapse. The current work is the result of a critical-theoretical research, which 

assessed violations of the rights of affected women. The methodology is legal and 

sociological, as it aims to conceive the legal phenomenon within its broader social 

context. The assessment encompasses historical and sociological perspectives on 

mining in Latin America and Brazil, mainly the iron ore mining activity in the State of 

Minas Gerais. The relations between women and mining were also assessed, initially 

focusing on extractive activity, Latin American women, mining activity in the State of 

Minas Gerais, as well as the deferred effects and damages of mining on Brazilian 

women. This initial focus intends to demonstrate that it is important to write about 

women affected by Fundão collapse. Finally, the role played by transnational 

companies in this context and violations of rights faced by women affected by Fundão 

collapse were briefly assessed, considering some historical and structuring causes of 

these violations, as well as the consequences of these violations for women. 

 

Keywords: Fundão tailings dam. Affected women. Violations of rights. Vulnerabilities. 

Inequalities. 
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PREFÁCIO 

 

A presente dissertação, intitulada “MULHERES ATINGIDAS PELO 

ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE MINERAÇÃO DO FUNDÃO 

(2015): uma análise dos efeitos, dos danos e das violações de direitos”, tem como 

objetivo abordar os efeitos e os danos3 do rompimento dessa barragem sobre as 

mulheres atingidas na perspectiva das violações de direitos. 

Começo abordando o meu incômodo com o termo “objeto de pesquisa”, pois 

acredito ser um termo extremamente violento, especialmente quando o “objeto” a ser 

“estudado” são mulheres. Não sou uma mulher atingida pelo rompimento da barragem 

de rejeitos de mineração do Fundão. Nunca tive e não tenho nenhuma pretensão de 

construir uma dissertação que “julga poder falar” pelas outras e, por meio de um texto 

acadêmico, construir um discurso que vitimiza, inferioriza ou que denota qualquer tipo 

de resistência4 e/ou de luta5 em nome das mulheres atingidas (SPIVAK, 2010; 

                                            
3  Na presente dissertação, a palavra dano compreende toda alteração desfavorável à vida das 

mulheres atingidas pelo rompimento da barragem de rejeitos de mineração do Fundão.  
4 Gayatri Chakravorty Spivak (2010), ao procurar questionar a posição do intelectual pós-colonial, 

assevera que nenhum ato de resistência pode ocorrer em nome do subalterno [e da subalterna], sem 
que este ato esteja relacionado ao discurso hegemônico. Assim, a autora demonstra o lugar 
"incômodo" e a “cumplicidade” do intelectual [e da intelectual], que “julga poder falar” pelo outro [e 
pela outra] e, por meio dele [e dela], construir uma narrativa de "resistência" (SPIVAK, 2010, p. 12). 
Gayatri Chakravorty Spivak argumenta que o intelectual [e a intelectual] que age desta forma, acabam 
por reproduzir “as estruturas de poder e de opressão” que mantêm o subalterno [e a subalterna] 
silenciados, pois não lhe é oferecido “posição” e/ou “espaço” de onde ele [ou ela] possa falar, mas, 
também, ser ouvido [ou ouvida] (SPIVAK, 2010, p. 12).  

5 Durante este trabalho de pesquisa, procurei observar, ainda, algumas narrativas de que, após o 
rompimento da barragem, muitas mulheres “entraram para a luta”, se descobriram “resistentes”, 
“fortes”, e passaram a contribuir para a emancipação de outras mulheres. Porém, foi possível notar, 
principalmente a partir das entrevistas concedidas pelas mulheres atingidas aos meios de 
comunicação, que muitas não se "encaixavam" nesses discursos e que, de fato, jamais desejaram 
que suas vidas fossem afetadas pelo rompimento dessa barragem e que tivessem de “entrar para a 
luta”, para que seus direitos fossem reconhecidos e respeitados. Aliás, foi possível perceber que 
muitas delas sequer podiam dimensionar as violações de direitos a que seriam acometidas ao longo 
destes anos. Sem dúvida, a contribuição de mulheres para a emancipação de outras mulheres é de 
fundamental importância, a exemplo dos relatos da professora Karine Gonçalves Carneiro sobre o 
distrito de Gesteira, em Barra Longa-MG. Segundo a professora, no distrito de Gesteira, em Barra 
Longa-MG, mesmo que, possivelmente, as mulheres possam comparecer em menor número, são 
elas que conduzem os ambientes de participação, e, além disso, no processo de reassentamento, 
são elas as principais lideranças, tendo em vista que participam ativamente das oficinas de 
discussões dos espaços comunitários e áreas de livre acesso ao público (CARNEIRO, 2019). 
Contudo, precisamos nos atentar para discursos que reproduzem a ideia de que mulheres são 
naturalmente “resistentes” e “fortes”, que podem contribuir para a reprodução dos processos 
colonialistas, imperialistas e de colonialidade/modernidade e para as desigualdades, vulnerabilidades 
e violências. Assim, faz-se necessário questionarmos como e porquê ou à custa de quê ou de quem 
essas mulheres precisaram se tornar “resistentes” e “fortes” ao longo da vida e, principalmente, após 
o rompimento da barragem de rejeitos de mineração do Fundão. Este debate se revela fundamental 
não apenas na esfera acadêmica, mas, sobretudo, entre os que assessoram (entidades privadas, 
órgãos públicos, entre outros) as pessoas atingidas pelo rompimento dessa barragem e, também, por 
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RIBEIRO, 2017).  

Também não pretendi e não pretendo utilizar as mulheres atingidas como 

“objeto de conhecimento” e pesquisa (SPIVAK, 2010, p. 13). Por essa razão, os efeitos 

e os danos do rompimento da barragem foram abordados sob a ótica das violações 

dos direitos, em uma perspectiva crítico-teórica, a partir da análise dos documentos 

de órgãos públicos e de relatórios produzidos por instituições, organizações e 

movimentos sociais, no âmbito nacional e internacional. Além disso, utilizei diversas 

entrevistas por elas concedidas aos meios de comunicação (jornais, revistas, blogs, 

documentários, vídeos, entre outros), baseando-me nos diversos relatos6 da vida real, 

que as mulheres atingidas fornecem sobre si mesmas, suas perspectivas e 

percepções após o rompimento da barragem do Fundão (LUGONES; SPELMAN, 

1983). Esses dados são públicos e estão disponíveis nas referências da dissertação.  

Ademais, procurei observar, sobretudo, o discurso hegemônico dos 

documentos analisados e que visavam, em sua grande maioria, a reproduzir as 

estruturas de poder, de autoridade e de injustiça e a manter as mulheres atingidas em 

silêncio, sem que lhes fossem oferecidos espaços de fala e de participação que 

considerassem as suas especificidades para os processos e para as ações que 

envolvem a reparação pelos danos causados pelo rompimento da barragem do 

Fundão (LUGONES; SPELMAN, 1983; SPIVAK, 2010; RIBEIRO, 2017).  

Reconhecendo meu privilégio de pesquisadora e acadêmica, afirmo que essa 

posição não significa que o meu olhar para o mundo e para as mulheres atingidas 

parta apenas desse “lugar de fala”7 e que minha trajetória de vida seja exclusivamente 

das cadeiras da Universidade (RIBEIRO, 2017). Ao contrário, os caminhos até aqui 

percorridos são conformados pela diversidade de experiências práticas adquiridas ao 

longo do percurso, e que foram fundamentais para que eu pudesse dimensionar o 

“lugar de onde falo”8 (RIBEIRO, 2017), mesmo que não seja o lugar de mulher 

atingida. 

                                            
toda a sociedade. 

6 Esses relatos demonstram que as mulheres atingidas pelo rompimento da barragem de rejeitos de 
mineração do Fundão “podem falar” e que não necessitam do ”discurso hegemônico" e de 
“intermediações” para que falem (SPIVAK, 2010, p. 14). 

7 Para Djamila Ribeiro, é uma postura ética pensar o lugar de onde falamos, pois “[...] saber o lugar de 
onde falamos é fundamental para pensarmos as hierarquias, as questões de desigualdade, pobreza, 
racismo e sexismo” (RIBEIRO, 2017, p. 84). 

8 Djamila Ribeiro, afirma que “[...] falar a partir de lugares é também romper com essa lógica de que 
somente os subalternos falem de suas localizações, fazendo com que aqueles inseridos na norma 
hegemônica sequer pensem. Em outras palavras, é preciso que, cada vez mais, os homens brancos 
cis estudem branquitude, cisgeneridade, masculinos” (RIBEIRO, 2017, p. 84).  
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Os “meus passos” já “vêm de longe”, “apesar e a partir” das incertezas e 

limitações impostas ao longo da minha vida e, infelizmente, perpassam diversos 

momentos do mestrado – desde a matrícula, atravessando pela escrita9 e pela defesa 

da dissertação10 (WERNECK, 2010). “Meus passos” se direcionaram para as 

possíveis contribuições de um trabalho de pesquisa, considerando, sobretudo, as 

vulnerabilidades a que as mulheres, de maneira geral, são submetidas no contexto da 

atividade extrativa mineral (SANTISTEBAN, 2017; WERNECK, 2010). 

Neste sentido, do meu lugar não estático, mas privilegiado,  busquei,  através 

dos aportes teóricos, pautados, sobretudo na ética da pesquisa, colocar “as 

ferramentas científicas” “a serviço das mulheres atingidas”, fazendo deste trabalho de 

pesquisa, um “trabalho contra a subalternidade”11, abordando os efeitos e os danos 

mais intensos, na perspectiva de violações de direitos, que recaíram e que recaem 

sobre a vida das mulheres atingidas pelo rompimento da barragem de rejeitos de 

mineração do Fundão. 

Por fim, destaco que este trabalho de pesquisa não foi “finalizado”, pois as 

muitas inquietações que me acompanharam durante este percurso não cessaram, ao 

contrário, continuam a pulsar. Os efeitos e os danos da atividade extrativa mineral, na 

perspectiva das violações aos direitos, continuam ocorrendo, demonstrando que a 

continuidade da pesquisa é necessária. 

                                            
9  Este trabalho de pesquisa foi atravessado por acontecimentos que, direta ou indiretamente marcaram 

a minha vida. Iniciou-se em 14 de março de 2018, com a matrícula no PPGD/UFOP, mesmo dia do 
assassinato brutal da socióloga e vereadora pelo estado do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e de 
Anderson Gomes, seu motorista. Passou pela eleição de um presidente antidemocrático, por 
processos de retiradas de direitos sociais, de prisões arbitrárias, por mais um rompimento de 
barragem de rejeitos de mineração em Minas Gerais – a barragem BI, da Mina do Córrego do Feijão, 
da Vale S.A., em Brumadinho (MG) –; e, na semana da defesa de dissertação de mestrado, houve, 
em 17 de março de 2020, o primeiro registro de óbito por Covid-19 no estado do Rio de Janeiro – e 
um dos primeiros no Brasil –,  o de Dona Cleonice, de 63 anos, mulher negra e idosa, acometida por 
diabetes, hipertensão e infecção urinária, que trabalhava como empregada doméstica e, 
provavelmente, foi contaminada pela empregadora que havia retornado recentemente de viagem da 
Itália (MELO, 2020). 

10 A defesa pública deste trabalho, que ocorreria nas dependências da Escola de Direito Turismo e 
Museologia da Universidade Federal de Ouro Preto - EDTM/UFOP, precisou ser realizada por 
videoconferência, sem a presença "física" das mulheres atingidas, das assessorias técnicas, da 
comunidade acadêmica e dos meus familiares e amigos, devido ao início do isolamento social e da 
quarentena no Brasil, em razão da pandemia da Covid-19 que assolou o país e o mundo.  

11 De acordo com Gayatri Chakravorty Spivak (2010), a tarefa do intelectual [e da intelectual] pós-
colonialista é “criar espaços” para que o sujeito [e a sujeita] subalterna possa, não apenas falar, mas, 
também, ser ouvido (SPIVAK, 2010, p. 14). Para a autora, não é possível falar pelo subalterno [e pela 
subalterna], mas pode-se criar espaços para que o subalterno [e a subalterna] possa se articular e, 
consequentemente, ser ouvido (SPIVAK, 2010, p. 14). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A inacabada colonização do Brasil, uma das mais longas, logrou êxito ao deixar 

diversas marcas nas mulheres que foram forçadamente colonizadas – as mulheres 

indígenas (nativas) e as mulheres negras (compradas e/ou raptadas de regiões do 

continente africano). Essas mulheres foram “libertas” da colonização e da 

escravização, porém suas descendências amargam os efeitos e os danos decorrentes 

do projeto de modernidade/colonialidade até os dias atuais. 

Durante muito tempo, as mulheres brasileiras foram privadas de direitos 

mínimos e muito lutaram (e ainda lutam) para que os direitos fossem (e sejam) 

reconhecidos (a exemplo do direito de votar, que só em 1932 foi permitido às 

mulheres) e respeitados. O reconhecimento dos direitos das mulheres, contudo, não 

significa que eles são respeitados. De fato, as mulheres continuam experienciando os 

mais diversos tipos de assimetrias, discriminações e violências, e, ainda hoje, mesmo 

diante de tanta luta, têm seus direitos violados. É o caso das mulheres atingidas pelo 

rompimento da barragem de rejeitos de mineração do Fundão, ocorrido em 05 de 

novembro de 2015. 

O Estado brasileiro, através da legitimação e parceria com as empresas 

transnacionais, tem provocado novas formas de reprodução de processos 

colonialistas e imperialistas, pois tem fortalecido a atuação dessas empresas, 

especialmente no setor de extração mineral, por meio dos discursos de progresso, de 

desenvolvimento e de geração de trabalho e renda. Através dessas narrativas, o 

Estado brasileiro e as empresas transnacionais têm promovido assimetrias, 

discriminações e fomentado diversas violências, inclusive às mulheres vítimas dos 

desastres-crimes sociotécnicos com barragens da mineração.  

Em função desse conjunto de circunstâncias, as mulheres atingidas estão 

sendo submetidas a todos os tipos de violações de direitos, de vulnerabilização, 

opressão, subalternização e potencialização das desigualdades, já tão marcantes no 

contexto brasileiro. 

Nesse sentido, a presente dissertação parte do seguinte problema: Quais são 

as razões histórico-estruturantes, em termos de violações de direitos, que permitem 

diagnosticar que os efeitos e os danos causados pelo desastre-crime sociotécnico do 

rompimento da barragem de rejeitos de mineração do Fundão recaiam de maneira 

diferenciada sobre as mulheres?  
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Por efeitos diferenciados, deve-se entender as consequências, a intensidade e 

a extensão dos danos causados às mulheres, quando comparados a aqueles 

experimentados pelos homens atingidos. É dizer, portanto, que, ao se verificar a 

(in)existência de efeitos diferenciados, está-se a avaliar se, diante das consequências 

do rompimento da mencionada barragem, as mulheres sofreram com os efeitos e com 

os danos de forma mais intensa em relação aos homens atingidos.  

Neste quadro, a partir do diagnóstico, formulado por Rocío Silva Santisteban 

(2017), de que os impactos deletérios da atividade extrativa mineral recaem, em maior 

ou menor medida, de forma mais intensa sobre as mulheres, o intuito é verificar, sob 

o ponto de vista da violação de direitos – comum a todas as comunidades atingidas –

, a hipótese segundo a qual os efeitos e os danos são mais intensos às mulheres do 

que aos homens. Caso confirmada essa hipótese, a pesquisa segue o itinerário de 

evidenciar e de interpretar, sobretudo com base nas contribuições da teoria decolonial, 

em geral, e do feminismo decolonial, em específico, quais são as razões histórico-

estruturantes que determinam essas diferenças de efeitos e de danos, particularmente 

no que se refere à violação de direitos.  

Tendo em vista o quadro geral segundo o qual, de um lado, a atividade extrativa 

impacta e traz efeitos e danos de maneira mais intensa às mulheres e, de outro, a 

interpretação segundo a qual essa diferença de efeitos e de danos pode ser entendida 

como uma herança colonial – que se reproduz nos dias de hoje como desdobramento 

das relações de poder próprias da colonialidade –, a presente Dissertação vale-se de 

uma estratégia analítica específica que, calcada na perspectiva de violação de 

direitos, visa a explorar se, no caso do rompimento da barragem de rejeitos de 

mineração do Fundão, essas indicações genéricas se confirmam. 

Nesse sentido, o objetivo geral do trabalho é apresentar uma análise sobre os 

efeitos e danos experimentados pelas mulheres atingidas pelo rompimento da 

barragem do Fundão. Tal análise partiu de finalidades específicas: primeiro, a de se 

evidenciar, a partir da perspectiva da violação de direitos, se os efeitos e os danos 

recaem de maneira mais intensa sobre as mulheres, para, em um segundo momento, 

lançar um olhar interpretativo, de perfil crítico-teórico, sobre as razões histórico e 

estruturantes que condicionam essas violações, possivelmente sujeitando essas 

mulheres a um quadro de vulnerabilidade mais severo. 

A pesquisa realizada possui, portanto, dupla natureza: uma 

exploração/descrição desses direitos violados, de um lado; e, do outro, uma 
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interpretação quanto às razões histórico-estruturantes das violações desses direitos. 

Logo, a possível diferença de efeitos e de danos decorrentes da atividade extrativa e 

de seus desdobramentos entre homens e mulheres foi realizada a partir de uma 

estratégia analítica específica, que é a da violação de direitos. 

Com efeito, a atividade de exploração do quadro de vulnerabilidade a que estão 

sujeitas as mulheres atingidas demandou a elaboração de uma estratégia de análise 

que fosse capaz de captar as especificidades que envolvem o contexto analisado e 

que também fosse hábil a evidenciar as especificidades que compõem a condição de 

mulher afetada pela atividade extrativa e atingida pelo rompimento da barragem. 

Tendo como fundamento esses vetores, a perspectiva de análise calcada na 

dimensão de violação de direitos se mostrou adequada porque colocou em evidência 

a natureza e a extensão dos efeitos, além de ter permitido uma perspectiva 

comparativa sobre a intensidade de efeitos entre mulheres e homens atingidos. 

De posse desses elementos, configuraram objetivos específicos desta 

pesquisa: (i) identificar, sob o ponto de vista histórico, as raízes da exploração mineral 

na América Latina, no Brasil e no estado de Minas Gerais; (ii) colocar em evidência a 

trajetória e a manifestação da lógica desenvolvimentista conjugada com o 

desenvolvimento da atividade extrativa, sobretudo no contexto brasileiro; (iii) 

apresentar o quadro geral que envolve as mulheres e a atividade extrativa mineral, 

tanto na América Latina, em geral, como no Brasil, em especial, sublinhando a lógica 

dos efeitos diferenciados que historicamente recaem sobre as mulheres; (iv) com 

fundamento na estratégia de análise dimensionada a partir da violação de direitos, 

analisar, de modo detido, os efeitos e os danos que recaem sobre as mulheres 

atingidas pelo rompimento da barragem de rejeitos de mineração do Fundão, sendo 

esses direitos de naturezas diversas (direito ao trabalho e à renda, desconsideração 

da força produtiva, discriminação e violência em razão de gênero e de raça/cor, 

indícios de racismo ambiental, assédio sexual,  revitimização das mulheres vítimas de 

violência doméstica e familiar, direito de participação, de acesso à informação, de 

acesso à moradia e danos à saúde física e mental); (v) realizar uma avaliação 

interpretativa e crítica acerca das razões histórico-estruturantes que condicionam as 

violações desses direitos pelas empresas e pela Fundação Renova; (vi) apresentar 

um balanço das consequências que envolvem a violação dos direitos analisados. 

Quanto à linha metodológica adotada, a presente dissertação foi 

desenvolvida no âmbito da pesquisa crítico-metodológica, pois se apoia na teoria 
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crítica da realidade e pertence à vertente jurídico-sociológica, que propõe a 

compreensão do fenômeno jurídico a partir de um ambiente social mais amplo, cuja 

análise de efetividade foi complementada a partir do exame de necessidades sociais 

e de demandas adequadas aos institutos jurídicos, sociais e políticos (GUSTIN; DIAS, 

2013). 

O raciocínio de amparo à pesquisa foi o hipotético-dedutivo, por meio da 

submissão da hipótese ao teste de falseamento, de modo que pudesse ser refutada 

(exigindo novamente todo o processo de argumentos e de testes) ou ratificada, de 

forma provisória (até que outra posterior venha a falsificá-la) (GUSTIN; DIAS, 2013). 

O desenvolvimento da investigação foi amparado pelo gênero teórico, uma vez que o 

trabalho desenvolvido é conceitual e tem como proposta a formulação ou a revisão de 

conceitos, teorias e referenciais teórico-doutrinários (GUSTIN; DIAS, 2013). 

Vale destacar que esse trabalho se caracteriza como interdisciplinar, uma vez 

que coordena conteúdos de disciplinas diversas (GUSTIN; DIAS, 2013), no próprio 

campo do Direito e das demais Ciências Sociais, tendo como estratégias 

metodológicas a pesquisa teórica, que visa à elaboração de uma estrutura conceitual 

específica, empregando processos discursivos e argumentativos para o 

convencimento ou não da estrutura proposta e desenvolvida. 

Utilizou-se também como procedimento metodológico a análise de conteúdo de 

acordos firmados entre as empresas e as autoridades públicas, tais como o Termo de 

Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC), de 02 de março de 2016, o Termo 

de Ajustamento de Conduta relativo à Governança (TACGov), de 25 de junho de 2018, 

e, ainda, a Recomendação Conjunta nº 10 de 26 de março de 2018; a Nota Técnica 

07 de 27 agosto de 2018 e as Atas de reuniões do Comitê Interfederativo – Ata da 30ª 

reunião realizada em 27 de setembro de 2018; Ata da 38ª reunião realizada em 24 de 

junho de 2019; e Ata da 41ª reunião realizada em 23 de agosto de 2019. 

Tem-se, da mesma forma, a análise de conteúdo do Relatório sobre o 

rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Samarco e seus efeitos sobre o 

vale do Rio Doce do CNDH; Relatório Preliminar sobre a situação da mulher atingida 

pelo desastre do Rio Doce no estado do Espírito Santo, de 05 de novembro de 2018; 

do Parecer nº 279/2018/SPPEA Avaliação participativa da minuta do Termo de 

Ajustamento de Conduta sobre a Governança (TAC-Governança) de 2018; do 

documento Informações sobre a perspectiva de gênero nos dados de gestão da 

reparação aos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão da 
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Fundação Renova; do Relatório consolidado referente aos trabalhos dos primeiros 

nove meses de avaliação dos programas socioeconômicos e socioambientais do 

período de Dezembro/2017 da Ramboll; do Relatório Avaliação do programa de 

reparação integral da bacia do Rio Doce da Ramboll; do Relatório de Monitoramento 

Consolidado dos Programas Socioeconômicos e Socioambientais para Restauração 

da bacia do Rio Doce – Mês 027 – do período de Dezembro/2018 a Março/2019 da 

Ramboll; do Relatório Quadrimestral de Monitoramento Consolidado – Compilado de 

dossiês de questões críticas – Mês 031 – do período de 16/03/2019 a 15/07/2019 da 

Ramboll; e de deliberações do Comitê Interfederativo (CIF). 

Com efeito, entende-se que, apesar de se tratar da avaliação de um caso 

específico, o da bacia do Rio Doce, estudos dessa natureza podem contribuir para o 

processo de acúmulo sistematizado de diferentes agendas de pesquisa, como é o 

caso tanto dos domínios dos estudos de gênero, quanto dos trabalhos que envolvem 

diagnósticos e avaliações sobre os efeitos e os danos da atividade extrativa mineral 

na América Latina e no Brasil. Além disso, considera-se que o desenvolvimento de 

pesquisas como essa é fundamental para a elaboração de estudos, com base nos 

quais seja possível propor, a médio e longo prazo, estratégias hábeis a atenuar os 

efeitos e os danos da atividade extrativa mineral, sobretudo, no que diz respeito à 

violação de direitos humanos dos grupos sociais historicamente vulneráveis. 

Em sintonia com os objetivos específicos que conformaram essa pesquisa, a 

presente dissertação segue estruturada em seis capítulos, além desta introdução e 

das considerações finais. No segundo capítulo da dissertação, abordaram-se as 

raízes e as trajetórias da espoliação mineral, visando a demonstrar que a América 

Latina e o Brasil foram fontes de espoliação colonial europeia, e o estado de Minas 

Gerais, fonte da extração de ouro e, posteriormente, de minério de ferro. Neste 

capítulo, também se retrata a trajetória de extração de ouro no estado de Minas 

Gerais, e busca-se demonstrar a trajetória e a desarticulação do desenvolvimento e a 

importância da extração do minério de ferro nesse estado. 

O terceiro capítulo versa sobre a relação das mulheres com a mineração, tendo 

como foco inicial a atividade extrativa e as mulheres na América Latina. Em seguida, 

aborda-se a atividade extrativa mineral e os impactos e efeitos diferenciados sobre as 

mulheres no Brasil. Mais adiante, o capítulo se destina a demonstrar a importância de 

se escrever sobre as mulheres atingidas pelo rompimento da barragem de rejeitos de 

mineração do Fundão e, por fim, discorre de maneira sucinta sobre o papel das 
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empresas transnacionais nesse contexto. 

O quarto capítulo centra-se nas violações dos direitos das mulheres atingidas 

e retrata, inicialmente, o não reconhecimento das mulheres como atingidas, a violação 

do direito ao trabalho e à renda, a desconsideração da força produtiva, bem como a 

negativa de concessão do Auxílio Financeiro Emergencial por parte das empresas e 

da Fundação Renova. Em seguida, no mesmo capítulo, são discutidas as razões 

histórico-estruturantes para essas violações, sendo os temas do patriarcado e da 

divisão sexual do trabalho, balizadores iniciais. Por fim, abordam-se as consequências 

do não reconhecimento das mulheres como atingidas, da violação do direito ao 

trabalho e à renda, da desconsideração de suas forças produtivas e da não concessão 

do Auxílio Financeiro Emergencial para as mulheres atingidas: maximização dos 

lucros para as empresas, vulnerabilização econômica e social e subalternização aos 

maridos/companheiros. 

O quinto capítulo alude às assimetrias, às discriminações e às violências a que 

as mulheres atingidas têm sido submetidas por parte das empresas e da Fundação 

Renova. Inicialmente, abordam-se: o tratamento diferenciado desfavorável, a 

discriminação em razão de gênero e em razão de raça/cor, os indícios de racismo 

ambiental, o assédio sexual e a revitimização das mulheres que sofreram violência 

doméstica e familiar. Na sequência, debate-se sobre o colonialismo, a colonialidade, 

a colonialidade do poder, a modernidade e a colonialidade de gênero, consideradas 

razões histórico-estruturantes para essas assimetrias, discriminações e violências. 

Por fim, abordaram-se as consequências dessas assimetrias, discriminações e 

violências para as mulheres atingidas, que contribuem para o aumento das 

vulnerabilidades e das desigualdades de gênero e inserem as mulheres atingidas em 

contextos de vulnerabilidades e novas violências. 

No sexto capítulo, discute-se, inicialmente, sobre a violação do direito à 

informação. Em seguida, a violação do direito à participação, e, na sequência, a 

violação do direito à moradia. Posteriormente, retratam-se os danos à saúde física e 

mental das mulheres atingidas. Adiante, são apresentadas as razões histórico-

estruturantes que determinam o fato de as empresas e a Fundação Renova violarem 

o direito à informação, à participação, à moradia, bem como o cometimento de danos 

à saúde física e mental das mulheres atingidas. Por fim, abordam-se as 

consequências da violação do direito à informação, à participação, à moradia, 

sobretudo para a saúde física e mental das mulheres atingidas. É exposta, também, 
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a inserção das mulheres atingidas em contextos de vulnerabilidades e desigualdades.
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2 RAÍZES E TRAJETÓRIAS DA ESPOLIAÇÃO MINERAL 

 

A história da colonização da América Latina e do Brasil é marcada pela 

violência e pela espoliação de suas riquezas pelos colonizadores europeus. Os cerca 

de quatrocentos anos de atividade extrativa no país podem ser divididos em dois 

momentos: no primeiro, a espoliação esteve concentrada no saque de metais e pedras 

preciosas, os quais foram, durante muitos séculos, fundamentais para a manutenção 

das riquezas dos países europeus e da expansão do capitalismo; no segundo, mais 

precisamente em meados do século XIX, outro metal precioso, o minério de ferro12, 

foi descoberto em algumas regiões do país e começou a ser extraído. O estado de 

Minas Gerais foi, durante muitas décadas, e ainda é, fonte de extração desse minério, 

sendo, por isso, palco de intensa atividade exploratória (PEREIRA et al. 2019), muitas 

vezes protagonizada por grupos empresariais transnacionais (MILANEZ et al. 2018). 

A partir desse contexto e considerando, sobretudo, os desdobramentos da 

atividade extrativa em solo mineiro, a pesquisa realizada centrou esforços no estudo 

dos efeitos e dos danos causados pelo desastre-crime sociotécnico13 do rompimento 

da barragem de rejeitos de mineração do Fundão, ocorrida no ano de 2015. Assim, 

sem perder de vista aspectos gerais da atividade extrativa mineral, esta investigação 

teve como foco específico uma análise dos efeitos e dos danos do rompimento da 

                                            
12 Conforme Luiz Fernando Scheibe “A descoberta do carvão no Rio Grande do Sul e em Santa 

Catarina; do ouro filoniano de Morro Velho e outros locais de Minas Gerais; e a revelação das grandes 
jazidas de minérios no quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, marcam a primeira metade do século 
XIX.” (SCHEIBE, 2001, p. 2). Para o autor, a partir de 1851, os interesses pelos recursos minerais 
foram ampliados e houveram registros de ocorrências de “[...] manganês em Minas Gerais, Mato 
Grosso e Bahia, das areias monazíticas na Bahia e no Espírito Santo, de amianto em Minas Gerais, 
de rutilo em Goiás” (SCHEIBE, 2001, p. 2). No entanto, segundo Luiz Fernando Scheibe, foi no século 
XX que a diversificação do conhecimento sobre o patrimônio mineral brasileiro ocorreu, “[...] 
coincidindo com as necessidades impostas por novas tecnologias e, também, com os redobrados 
esforços por substituição de importações ou pelo suprimento industrial dos aliados, no período das 
duas grandes guerras” (SCHEIBE, 2001, p. 2). A partir daí, ganharam ênfase “[...] nas primeiras duas 
décadas do século XX, o zircônio em Poços de Caldas, MG, as jazidas de cristal de rocha de Goiás, 
as bauxitas de Minas Gerais” (SCHEIBE, 2001).  

13 Em relação à terminologia “desastre-crime sociotécnico”, grupos acadêmicos têm utilizado o termo 
“desastre tecnológico” (ZHOURI et al. 2016a, 2016b) considerando que o rompimento da barragem 
foi causado pela ação e negligência humana; e “desastre sociotécnico” (ZHOURI et al. 2018, p. 40) 
para enfatizar um processo ocasionado para além de um dano ou erro meramente técnico, 
remetendo-nos, assim, “às falhas da governança ambiental, produtoras de novos padrões de 
vulnerabilidade que expuseram, de fato, a população ao risco” (ZHOURI et al. 2018, p. 40). Alguns 
atingidos e atingidas utilizam a expressão “crime” para se referir ao rompimento da barragem. Nesse 
sentido, será utilizada, na presente dissertação, a expressão “desastre-crime sociotécnico”, em 
consonância com as formas como as atingidas, os atingidos e a academia têm nomeado o 
rompimento da barragem de rejeitos do Fundão e, mesmo quando utilizados os termos desastre, 
rompimento da barragem do Fundão, rompimento dessa barragem, entre outros, entender-se-á que 
o texto faz menção ao termo “desastre-crime sociotécnico”.  
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barragem do Fundão sobre as mulheres atingidas, especialmente no que diz respeito 

às vulnerabilidades14. 

Buscando uma melhor compreensão do presente trabalho, faz-se necessária 

uma breve contextualização de alguns desses processos. Para tanto, em um primeiro 

momento, será apresentada abordagem sucinta sobre o contexto da espoliação 

europeia na América Latina, no período colonial. Em seguida, abordar-se-á a atividade 

extrativa no estado de Minas Gerais no que concerne ao período da colonização, 

inicialmente com a extração de ouro, e, posteriormente, no período do 

desenvolvimentismo, com a extração de minério de ferro. Por fim, será abordado o 

período atual, cuja desarticulação industrial e a intensificação da extração de minério 

de ferro são também causas que contribuíram para que o rompimento da barragem 

de rejeitos de mineração do Fundão ocorresse. 

 

2.1 América Latina e Brasil: fonte de espoliação colonial europeia 

 

O ano de 1492 inaugurou uma nova era para os povos da América Latina, pois, 

a partir da chegada dos europeus, seu território15 passou a ser tratado como fonte de 

exploração mineral pelos colonizadores (ARÁOZ, 2014). A partir dessa invasão, o 

continente americano é marcado pela espoliação colonial de prata, ouro, diamante, 

de minério de ferro, e de outros elementos naturais (GALEANO, 2012; SVAMPA; 

MANTOVANI, 2019), bem como pela opressão, exploração e violência sobre os povos 

originários e sobre os povos do continente africano, estes forçadamente levados para 

o trabalho não remunerado em regiões como o Brasil e Caribe. 

Conforme assinala Alberto Acosta (2016, p. 57), ao “descobrir” a América, 

Cristóvão Colombo possibilitou a abertura de “portas” para a conquista e a colonização 

do continente. A partir dessa “conquista”, restou estabelecida uma relação de poder 

que, ancorada no poder imperial e na fé, desdobrou-se na exploração exacerbada da 

                                            
14 O conceito de vulnerabilidade possui campo semântico amplo, sendo, por isso mesmo, objeto de 

estudo de diferentes domínios do conhecimento. De maneira geral, este trabalho se vale das 
contribuições do campo internacional de direitos humanos, de modo a associar o conceito de 
vulnerabilidade à necessidade de proteção especial aos grupos considerados mais vulneráveis dos 
países, tais como: “As minorias culturais, religiosas e étnicas, as crianças, os refugiados, os 
imigrantes [...]” (ALVES, 2015, p. 99), os idosos, as mulheres, os LGBT’s, entre outros. Essa 
vulnerabilidade acentuada ocorre porque esses grupos são expostos, com maior frequência, à 
intolerância e ao desrespeito aos seus direitos mais fundamentais (ALVES, 2015, p. 99). 

15 O território, além de pano de fundo para as relações sociais, é um espaço que exerce influência sobre 
as mulheres, especialmente ao se considerar que é nele que se concentram as riquezas minerais 
cuja busca e exploração esteve intrinsecamente ligada à colonização.  
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natureza e, em particular, dos seres humanos de pele não branca, culminando no 

genocídio de muitos povos originários das Américas, considerados “indígenas”.  

O desaparecimento de muitos desses povos, seja em razão da imposição de 

trabalhos forçados, seja em virtude da transmissão de doenças ou do deliberado 

extermínio, desembocou na conformação de uma nova necessidade, qual seja, na 

exploração de uma nova mão de obra: foi assim que teve início o processo de 

escravização de homens e de mulheres do continente africano, trazidos forçadamente 

para as Américas com o intuito de substituírem ou reforçarem a mão de obra dos 

povos originários. 

As bases de um novo formato de acumulação capitalista estavam desenhadas. 

Essa acumulação, capitaneada pelos países imperiais, deu causa à configuração de 

um mercado global que, para se sustentar, demandava um modelo extrativista de 

exportação da natureza (ACOSTA, 2016). É no bojo desse novo modelo de 

exploração capitalista em nível global que o extrativismo restou associado à extração 

de “recursos naturais”16 em grande volume ou alta intensidade (GUDYNAS, 2015 apud 

SANTISTEBAN, 2017). Recursos esses que, após extraídos, são exportados como 

matérias-primas sem processamento ou com processamento mínimo (GUDYNAS, 

2015 apud SANTISTEBAN, 2017) para os países detentores de “alta” tecnologia, que 

os beneficiam.  

É por essa razão que Maristella Svampa e Emiliano Teran Mantovani afirmam 

que “[...] a dimensão histórico-estrutural do extrativismo está vinculada à invenção da 

Europa – consequência e reflexo, segundo Aníbal Quijano e Immanuel Wallerstein 

(1992), da conquista da América – e da expansão do capital” (SVAMPA; MANTOVANI, 

2019, p. 175, tradução nossa)17. Isso porque, desde o período da “conquista”, a 

América Latina e seus territórios têm sido locais de “destruição e de saques” 

(SVAMPA; MANTOVANI, 2019, p. 175, tradução nossa)18. 

Em tempos mais remotos, o início e o desenvolvimento da atividade extrativa 

abriram espaço para a articulação de uma incipiente divisão internacional do trabalho 

em escala global – centro versus periferia, desenvolvimento versus 

                                            
16 A natureza, considerada pelos colonizadores como objeto, passa a ser explorada como fonte de 

recursos. 
17 Desde nuestra perspectiva, la dimensión histórico-estructural del extractivismo está vinculada a la 

invención de Europa –consecuencia y reflejo, según Quijano y Wallerstein (1992), de la conquista de 
América– y la expansión del capital. 

18 Desde tiempos de la conquista, los territorios latinoamericanos han sido coto de destrucción y de 
saqueo. 
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subdesenvolvimento. Nos últimos vinte anos, essa arquitetura político-econômica se 

consolidou, circunstância que erigiu a região da América Latina como importante 

território para que empresas transnacionais (ETNs) intensificassem o extrativismo. Por 

ser abundante em “recursos naturais”, a região foi transformada pelo afã dos 

contínuos ciclos econômicos impostos pela lógica capitalista e pela expansão das 

fronteiras de mercadorias (SVAMPA; MANTOVANI, 2019, p. 175).  

Maristella Svampa (2016, p. 141-142) afirma que o cenário apresentado pela 

América Latina "[...] é extremamente contrastante e perturbador” e que “[...] tais 

políticas têm como sustentação um discurso crítico em relação ao neoliberalismo dos 

anos 1990” sob a roupagem de “[...] uma retórica nacional-popular que enfatiza a 

constituição de um polo popular na confrontação com os grandes grupos de poder 

econômicos”. Pode-se afirmar, com isso, que, atualmente, a região abriga, de um lado, 

esse polo nacional-popular, cujas características variam segundo cada país, e, de 

outro, um modelo político que promove, corrobora e estimula um sistema neocolonial, 

fundado na apropriação e na destruição dos “recursos naturais” por parte de grupos 

transnacionais:  

 

[...] para além das retóricas industrialistas e emancipatórias em voga, nossos 
governos tendem a aceitar como “destino” o “novo consenso internacional”, 
em nome das “vantagens comparativas”, ou da pura subordinação à ordem 
geopolítica mundial, que historicamente reserva para a América Latina o 
papel de exportador de Natureza, sem considerar seus impactos 
desestruturantes sobre a população e suas enormes consequências 
socioambientais. (SVAMPA, 2016, p. 142). 

 

De fato, a crescente demanda por recursos naturais, a exemplo dos minerais, 

do petróleo e de outras matérias-primas, tem resultado em um modelo predatório de 

exploração desses recursos, o qual ainda hoje permanece latente no cenário latino-

americano, demarcando, por isso mesmo, embates no âmbito da opinião pública 

nacional.  

Seja como for, não se pode olvidar o fato de que a atividade extrativa constitui 

um dos pilares da divisão internacional do trabalho e, consequentemente, um dos 

componentes fundamentais no processo de consolidação do modelo capitalista 

vigente. Se, antes, a exploração dos recursos minerais da América Latina assumiu a 

forma de viabilizadora do desenvolvimento do sistema colonial, agora, com o fim 

formal do sistema colonial, essa mesma atividade permanece retroalimentando o 

sistema de acumulação capitalista, o que ocorre, em grande medida, por meio de um 
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quadro de acirramento das vulnerabilidades de setores sociais envolvidos diretamente 

com a mão de obra extrativa. 

Por isso mesmo, a compreensão das especificidades da atividade extrativa na 

América Latina, de um modo geral, e no Brasil, de um modo específico, demanda uma 

postura que coloque em perspectiva analítica a história desse modelo exploratório. 

Para os fins específicos deste trabalho, seja em razão do objeto de estudo, seja em 

virtude da representatividade econômica e histórica no âmbito nacional, é 

imprescindível manter o foco nos processos históricos que erigiram o estado de Minas 

Gerais como uma das áreas em que se pode verificar, de maneira mais evidente, as 

engrenagens que imprimem movimento à atividade extrativa e, ao mesmo tempo, as 

consequências desse modelo de exploração capitalista. 

 

2.2 A atividade extrativa no estado de Minas Gerais: da extração do ouro ao 

minério de ferro 

 

Dada a riqueza mineral que seu território abriga, o estado de Minas Gerais 

despontou, desde o período colonial, como importante espaço nacionalmente 

reconhecido, onde se desenvolvem diferentes atividades extrativas. Processos 

históricos e contingências contextuais condicionaram, ao longo dos tempos, 

mudanças quanto ao recurso objeto da exploração mineral, sem que, contudo, 

ocorressem mudanças substanciais quanto ao modelo exploratório, sobretudo no que 

versa sobre o manejo das áreas mineradas. 

Se, no passado, Minas Gerais foi palco de desenvolvimento de exploração de 

pedras preciosas, atualmente seu território constitui importante espaço de extração 

de metais pesados, principalmente de minério de ferro. Conjugado com o processo de 

desenvolvimento dessa atividade estabeleceram-se, neste território, modelos de 

exploração da mão de obra, considerados fundamentais para a manutenção desse 

tipo de atividade extrativa ao longo dos tempos. 

 

2.2.1 Período colonial: extração de ouro e pedras preciosas 

 

A formação da sociedade brasileira é marcada pela relação desigual e 

combinada entre europeus, mulheres e homens indígenas e mulheres e homens do 

continente africano (FARIAS, 2017). Os povos indígenas, no processo de colonização, 
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foram escravizados e/ou submetidos a trabalhos forçados e, gradativamente, 

perderam o domínio sobre grande parte de seus territórios. Os europeus adentraram 

no país com o ímpeto de realizar acumulação e pilhagem das riquezas para suas 

nações de origem; e as mulheres e homens negros, a partir do século XVI, chegaram 

ao Brasil provenientes de diferentes regiões do continente africano, com a função pré-

determinada de servir como força de trabalho escravizada para a espoliação colonial 

(FARIAS, 2017). De acordo com Roquinaldo Ferreira, foi com “[...] o brutal declínio 

das populações indígenas, vítimas das violências coloniais, que a África se tornaria 

uma fonte de mão de obra escrava para as Américas” (FERREIRA, 2018, p. 50). 

A escravização de homens negros e de mulheres negras no Brasil, “[...] ante a 

vastidão continental do país e a enorme disponibilidade de terras livres, foi condição 

essencial de apropriação privada da base material da sociedade” (ACSELRAD, 2009, 

p. 121). A partir do momento em que o homem negro e a mulher negra eram 

escolhidos e comprados (e muitas vezes raptados) de diversas regiões do continente 

africano, seus “proprietários” passavam então a possuir todos os direitos sobre o 

homem “escravizado” e sobre a mulher “escravizada”, que eram tidos como 

mercadoria (FARIAS, 2015). 

Não é por outra razão que se pode inferir que, com o nascimento do processo 

escravocrata, emergiu um mecanismo particular de subjugação de mulheres negras e 

de homens negros, consubstanciado na afirmação de que eles eram mercadorias, 

verdadeiras propriedades, desprovidos de direitos e passíveis de alienação por seus 

proprietários. Essa “mercadoria”, erigida à condição de “mão de obra” não 

remunerada, foi fundamental para que, no período colonial, a coroa portuguesa 

aumentasse seus lucros através da exportação de matérias-primas, tais como açúcar 

e tabaco, além de metais preciosos como o ouro e o diamante. De acordo com 

Eduardo Galeano 

 

[...] a explosão do ouro não só incrementou a importação de escravos, mas 
também absorveu boa parte da mão de obra negra empregada nas 
plantações de cana-de-açúcar e tabaco de outras regiões do Brasil [...], pois 
era insaciável a fome de escravos. (GALEANO, 2012, p. 85). 

 

A atividade extrativa ganhou força na América portuguesa no início do século 

XVIII, quando foram abertas as primeiras minas de ouro nos estados de Goiás, Mato 

Grosso e Minas Gerais, estabelecendo a migração de boa parcela dos colonizadores 
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para essas regiões e iniciando o período que a historiografia denomina de “ciclo do 

ouro”. Nesse período, Minas Gerais foi o principal estado da exploração mineral, 

valendo-se da mão de obra escravizada como base do trabalho. 

Mesmo diante do declínio do ciclo do ouro – o que se deu no final do século 

XVIII –, o estado de Minas Gerais permaneceu como lócus privilegiado da atividade 

extrativa, uma vez que, em razão de sua formação geológica, outros recursos minerais 

foram encontrados. Destaca-se a revelação das grandes jazidas de minérios no 

estado Minas Gerais na primeira metade do século XIX, e a extração de minério de 

ferro, sobretudo na região do chamado “quadrilátero ferrífero”19 (SCHEIBE, 2001).  

Essa área geográfica coincide com aquela onde, durante o período colonial, foi 

explorado o ouro por meio do uso da mão de obra escravizada. Em razão desse fato, 

mesmo após a abolição20 formal da escravatura, a área permaneceu povoada por 

enorme contingente de mulheres negras e de homens negros desprovidos de recursos 

financeiros, os quais, já assimilados com a atividade extrativa, passaram a ser 

utilizados como mão de obra para a extração do minério de ferro. 

Lélia Gonzalez (2018a, p. 66) afirma que “[...] o regime escravista teve sua ação 

mais ampla e profunda nas regiões brasileiras onde a plantation21 e as atividades 

mineradoras se desenvolveram”. Diante da abolição formal da escravatura em 1888, 

o pouco contingente de mulheres negras e de homens negros efetivamente libertados 

passou a constituir, em um contexto de emergência e afirmação do capitalismo global, 

uma “grande massa marginalizada”, uma vez que essas pessoas passaram a ocupar 

funções próprias das formas de produção pré-capitalista, como é o caso das funções 

de lavradores, assalariados rurais e trabalhadores da mineração (GONZALEZ, 

2018a). 

Nesse período, no que concerne às mulheres negras escravizadas e que, após 

a abolição formal da escravatura, continuaram vivendo na região do quadrilátero 

ferrífero, o historiador Luciano Figueiredo (2004), ao analisar a imagem Lavagem de 

ouro feita por Johann Moritz Rugendas no século XIX, (KOSSOY; CARNEIRO, 1994 

                                            
19 O Quadrilátero Ferrífero “[...] é uma estrutura geológica cuja forma se assemelha a um quadrado, 

perfaz uma área de aproximadamente 7000 km² e estende-se entre a antiga capital de Minas Gerais, 
Ouro Preto a sudeste, e Belo Horizonte, a nova capital a noroeste” (ROESER; ROESER, 2010, p. 
33). Diz respeito “[...] a uma região clássica da geologia e da mineração brasileira, que se estende 
entre as cidades de Belo Horizonte (NW), Itabira (NE), Ouro Preto (SE) e Congonhas (SW)” 
(ROESER; ROESER, 2010, 33). Além do minério de ferro, também são extraídos ouro e manganês 
do Quadrilátero Ferrífero (QUADRILÁTERO FERRÍFERO, 2018, p. 189-190). 

20 A abolição formal da escravatura no Brasil ocorreu em 13 de maio de 1888.  
21 Monocultura de açúcar, café, algodão. 
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apud FIGUEIREDO, 2004) próximo ao Itacolomi22, argumenta que essas mulheres, 

nessa imagem, aparecem em segundo plano, “[...] carregando gamelas com pedras 

que seriam lavadas” (FIGUEIREDO, 2004, p. 120). Formalmente, conforme o 

argumento de Luciano Figueiredo (2004), não havia impedimento para que as 

mulheres trabalhassem na mineração. Contudo, diante de diversas exigências feitas 

às mulheres, como “força física e resistência”, a função desempenhada por elas nessa 

região era a de carregadoras de gamelas (FIGUEIREDO, 2004, p. 120). 

 

Figura 1 – Lavagem do ouro nos traços de Rugendas: mulheres carregam 
gamelas com pedras 

 

Fonte: (KOSSOY, 1994 apud FIGUEIREDO, 2004, p. 122). 

 

Luciano Figueiredo (2004), ao descrever a situação das trabalhadoras e dos 

trabalhadores do setor de extração de ouro, afirma que, no século XVIII, os donos das 

minas de ouro dessa região possuíam um grande contingente de homens negros 

escravizados, e aponta para a divisão sexual do trabalho entre os homens negros e 

as mulheres negras: “Os trabalhos mais penosos na extração do ouro são executados 

pelos negros e os mais fáceis pelas negras. Os primeiros tiram o cascalho do fundo 

do poço, as mulheres o carregam em gamelas, para ser lavado” (MAWE, 1978 apud 

FIGUEIREDO, 2004, p. 120). 

                                            
22 O Pico do Itacolomi possui 1.772 metros de altitude e abrange os municípios de Mariana e Ouro 

Preto em Minas Gerais (INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS, [20--?]). 
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Durante a crise da mineração do ouro em meados do século XVIII e início do 

XIX, indicadores revelaram que, em Vila Rica (atual Ouro Preto), havia predomínio de 

mulheres, sendo 51 (cinquenta e uma) mulheres para 27 (vinte e sete) homens, entre 

lavradores e hortelãos anotados pelo censo (FIGUEIREDO, 2004). A participação 

feminina nas atividades mineradoras se tornou mais acentuada nesse período de crise 

(FIGUEIREDO, 2004, p. 120). Zuleica Carmem Castilhos e Nuria Fernández Castro 

aduzem que:  

 

[...] na corrida do ouro para Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, nos arraiais 
que viriam a ser vilas e cidades, a mulher foi importante agente na criação e 
desenvolvimento e insubstituível pela força civilizatória que exerceu. 
Incrementou também um consumo de bens não considerados essenciais 
pelos rudes mineiros e desbravadores, dinamizando o comércio e a 
circulação nas novas vias, cruzadas por um número sempre crescente de 
tropas mulas.  
[...] 
No período de decadência das áreas mineiras, por esgotamento do metal 
precioso, são as mulheres as únicas a não abandonar o barco, enquanto os 
homens se apressam em busca de novas terras, porventura, tão ricas quanto 
estas.... Em tempo de emigração intensa, as zonas rurais mais 
desfavorecidas viram-se praticamente limitadas a uma população de idosos, 
mulheres e crianças, última fronteira humana em vastas regiões, 
preservando, assim, a sua ocupação, cabendo a estas mulheres, como é 
óbvio, a direção destas comunidades. (VELOSO, 1996 apud CASTILHOS; 
CASTRO, 2006, p. 120). 

 

A desarticulação da economia mineira colonial agravou as vulnerabilidades das 

mulheres nas “[...] zonas rurais mais desfavorecidas” (VELOSO, 1996 apud 

CASTILHOS; CASTRO, 2006). Durante o século XIX, zonas rurais mais dinâmicas 

que, no século anterior, abasteciam as cidades de mineração aurífera, redirecionaram 

suas vendas para o Rio de Janeiro, que apresentava expansão demográfica e 

econômica pela vinda da família real portuguesa em 1808. Contudo, zonas rurais mais 

periféricas enfrentaram dificuldades econômicas e altas taxas de emigração, fazendo 

com que as mulheres reminiscentes tivessem de resistir como chefes de família. 

Em meados do século XIX, a 2ª etapa da Revolução Industrial23 acarretou a 

                                            
23 De acordo com Olga Maria Bosch Aguiar de Oliveira (2016), as mudanças econômicas, políticas e 

sociais que começaram a surgir em alguns países europeus no final do século XVIII e início do século 
XIX, marcaram profundamente as relações sociais que foram afetadas pela transformação dos 
sistemas de produção. Esse sistema, anteriormente baseado na agricultura, passou a apresentar um 
novo formato por meio da introdução da máquina e da produção em massa, originando-se, assim, a 
concentração industrial em grandes plantas de produção industrial, cujo processo passou a ser 
conhecido como Revolução Industrial (OLIVEIRA, 2016, p. 94). Conforme a autora, tais 
transformações estão diretamente relacionadas com a substituição da produção artesanal – realizada 
por artesãos com a utilização de ferramentas – pela produção em série, realizada por trabalhadores 
assalariados com o uso predominante de máquinas (OLIVEIRA, 2016, p. 95). 
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relevância mundial do minério de ferro para a economia. Diferentemente da 1ª etapa 

da Revolução, aquela não se baseava somente na produção têxtil, mas também na 

fabricação de maquinários e ferrovias, intensivos em uso de ferro. As elites do Brasil, 

contudo, priorizaram a industrialização inicial desse país, tardiamente, na 3ª etapa da 

Revolução Industrial, marcada pela produção de automóveis e no projeto de consumo 

de massa.  

O minério de ferro e a siderurgia continuaram relevantes nessa etapa, seja para 

a fabricação de máquinas industriais e insumos para a construção civil, bens de 

capital, seja para a produção de carros e eletrodomésticos, bens de consumo. 

 

2.2.2 Trajetória e desarticulação do desenvolvimentismo e a importância da extração 

do minério de ferro 

 

Nos anos 1930, iniciou-se no Brasil o período desenvolvimentista, no qual o 

Estado, via “[...] na industrialização da economia uma de suas principais 

preocupações e considerava o desenvolvimento do setor mineral como um elemento 

estratégico para esse processo” (COELHO; MILANEZ; PINTO, 2016, p. 184). A 

atividade de extração de minério de ferro era, então, sinônimo de progresso e de 

desenvolvimento econômico. Foi, aliás, neste sentido que Getúlio Vargas, Presidente 

do país à época, proferiu o seguinte discurso em 1931:  

 

Mas o problema máximo, pode dizer-se, básico da nossa economia, é o 
siderúrgico. Para o Brasil, a idade do ferro marcará o período da sua 
opulência econômica. [...] O ferro é fortuna, conforto, cultura e padrão, 
mesmo, da vida em sociedade. Por seu intermédio, abastecem-se de água 
as cidades e irrigam-se as lavouras. Dele se faz a máquina, e é fôrça. Por êle 
se transporta a energia, florescem as indústrias, movimentam-se as usinas. 
Na terra, sobre fitas de aço, locomotivas potentes encurtam distâncias e 
aproximam regiões afastadas, que permutam, com rapidez, os seus produtos. 
Sôbre as águas, é o navio a fôrça propulsora que o aciona, fazendo-o singrar 
velozmente mares e rios. No ar, é o motor do aeroplano mantendo-o em 
equilíbrio e alijeirando-lhe o vôo. É, finalmente, a trave do této, o lume para o 
lar e, ao mesmo tempo, a arma para a defesa da Pátria. Creio poder, 
portanto, afirmar que a grandeza futura do Brasil depende, 
principalmente, da exploração das suas jazidas de ferro. E o ferro é 
Minas Gerais” - Getúlio Vargas, discurso proferido em 23 de fevereiro de 
1931 (sic) (BARROS, 2012, p. 3, grifo nosso). 

 

Extrai-se da passagem acima que, nas palavras do então Presidente, o estado 

de Minas Gerais permaneceu, no século XX, como importante fonte de extração de 

metais, agora, sobretudo de minério de ferro. Na década de 1930, no entanto, o Brasil 
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ainda começava a implementar um projeto nacional de substituição de bens para a 

industrialização e para o consumo, razão pela qual ainda dependia fortemente da 

importação desses recursos minerais. Ao mesmo tempo em que não se evidenciava 

uma alteração substancial nesse estado de coisas econômico, ao longo dos anos 

1930-1940, houve uma tentativa de construir uma indústria de base, para que o 

minério de ferro fosse processado e se tornasse insumo para as indústrias, como 

aquelas voltadas para a produção de máquinas e equipamentos.  

A Revolução Industrial precisou de muita mão de obra para seu 

desenvolvimento e muitas mulheres24 ingressaram em trabalhos antes reservados 

quase exclusivamente aos homens. Contudo, também nessa época, para evitar que 

elas ocupassem, de maneira ativa, o espaço público, houve tentativa de inserir as 

mulheres que já laboravam “fora de casa” – como por exemplo, as mulheres de 

tabuleiro e as quituteiras –, no trabalho doméstico ou em empregos que podiam ser 

considerados como “femininos”. Isso fez com que a maioria dos países do mundo 

proibisse o trabalho das mulheres dentro das minas subterrâneas de qualquer 

categoria, com a ratificação da Convenção nº 45 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), de 1935 (CASTILHOS; CASTRO, 2006). 

Seguindo a Convenção nº 45 da OIT, o Brasil, por meio do Decreto nº 3.233, 

de 03 de novembro de 1938, proibiu o trabalho de mulheres nas minas subterrâneas 

(BRASIL, 1938) e, de acordo com Zuleica Carmem Castilhos e Nuria Fernández 

Castro (2006), é provável que tenha havido trabalho de mulheres em minas 

subterrâneas até 1938. Paradoxalmente, ao mesmo tempo em que, no âmbito 

internacional, era aprovada a proibição do trabalho feminino em minas subterrâneas, 

Getúlio Vargas, então presidente do Brasil, conduzia o processo de aprovação da 

                                            
24 Segundo Alice Monteiro de Barros (2011), nas sociedades primitivas, os homens tinham a função de 

caçar e de pescar e a mulher, de plantação e colheita dos frutos, evoluindo mais tarde para a cultura 
da terra. No período da Idade Média, as mulheres realizavam trabalhos na agricultura, de tapeçaria, 
ourivesaria e vestuário. Conforme a autora, já no período do Renascimento, as mulheres perderam 
muitas das atividades que lhes pertenciam, entre elas, os trabalhos realizados com a seda, com a 
cerveja, com as velas e com materiais preciosos, e foram confinadas entre as paredes domésticas, 
entregues ao trabalho da casa (BARROS, 2011, p. 1055). No período da Revolução Industrial, por a 
mulher ter sido considerada como mais eficiente e comprometida, como mais dócil e por demandar 
poucas despesas, a mão de obra feminina foi solicitada na indústria têxtil, assim como a do menor 
(hoje criança e adolescente). Assim, o processo de industrialização europeu no século XIX foi 
caracterizado pela exploração do trabalho das chamadas “meias forças” (mulher e menor) (ALVES; 
FARIAS, 2020, p. 12; BARROS, 2011). 
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Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)25, cujo conteúdo excluía a garantia dos 

direitos trabalhistas às trabalhadoras e aos trabalhadores domésticos, grupo este 

composto majoritariamente por mulheres negras (SILVA; QUEIROZ, 2018).  

A proibição de trabalho das mulheres em minas subterrâneas foi considerada 

um triunfo para a proteção da saúde da mulher e a manutenção de seu papel como 

suporte familiar e de educadora dos filhos, no âmbito doméstico, como a ideologia da 

“família burguesa” preconizava, paradoxalmente, em uma época em que os avanços 

tecnológicos iam melhorando as condições de trabalho nas minas. No Brasil não foi 

diferente e, na década de 30, moinhos para trituração do minério de ferro foram 

implantados, contribuindo para a eliminação do trabalho das mulheres nas minas 

subterrâneas de extração desse minério. 

 

Figura 2 – Escolhedeiras da Mineração da mina de Morro Velho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: (CASTILHOS; CASTRO, 2006, p. 53). 

 

Considerando a articulação entre o processo de desenvolvimento em curso e a 

dependência com o setor mineral, estabeleceu-se, então, uma “[...] relação estrutural 

                                            
25 Do mesmo modo, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em seu artigo 301, aduz na Seção X 

– Do trabalho em minas de subsolo que “O trabalho no subsolo somente será permitido a homens, 
com idade entre 21 (vinte e um) e 50 (cinquenta) anos, assegurada a transferência para a superfície 
nos termos do artigo anterior” (BRASIL, 1943). Apenas em 1988, com a promulgação da Constituição 
Federal de 1988, através do artigo 7º, inciso XXX, houve a proibição de diferenças fundadas no sexo 
e idade: Art. 7º “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria 
de sua condição social: [...] XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de 
critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; [...]” (BRASIL, 1988). 
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do setor de extração mineral com o Estado brasileiro” (COELHO; MILANEZ; PINTO, 

2016, p. 184), em que leis desse período, como o Decreto-Lei nº 3.36526, de 21 de 

junho de 1941 (BRASIL, 1941), contribuíram para a legitimação de discursos que 

colocam a atividade minerária como fundamental para o crescimento econômico do 

país. Em grande medida, essa narrativa contava com o argumento de que, sendo a 

atividade minerária a base para o desenvolvimento econômico, o Brasil dependia 

desse setor para gerar emprego e renda. 

Na década de 1950, a extração de minério de ferro foi ainda mais intensificada, 

uma vez que tal mineral passou a ser utilizado em larga escala na construção civil, na 

indústria nascente (que dependia do ferro para a produção de máquinas) e na indústria 

automobilística. A primeira metade da década de 1960 foi marcada por problemas 

fiscais e inflacionários, que obstruíram o projeto desenvolvimentista e contribuíram 

para o golpe de 1964. Já a segunda metade da década foi marcada por reformas 

institucionais que propiciaram, na década de 1970, capacidade ociosa (contração) 

para a retomada do desenvolvimentismo. 

Na década de 1970, o desenvolvimentismo avançou na indústria de energia e 

houve aumento da extração de petróleo, construção de hidrelétricas e obras de 

infraestrutura, a exemplo da construção da rodovia transamazônica. Contudo, a 

década de 1980 foi marcada pela crescente dívida externa, e o projeto 

desenvolvimentista brasileiro entrou em crise, culminando em seu desmantelamento 

na década de 1990, marcado, principalmente, pelo influxo do projeto neoliberal: houve 

abertura comercial no governo Fernando Collor e privatizações no governo Fernando 

Henrique. 

Por fim, nos anos 2000, o Brasil se consolidou como exportador de produtos 

primários (soja, milho, açúcar, minério de ferro), por conta, sobretudo, do boom dessas 

commodities27 e do crescimento econômico acelerado da China. Sobre esse período, 

Cristiana Losekann e Bruno Milanez aduzem que  

 

[...] ocorreu um processo de reprimarização da pauta exportadora brasileira e 
de inserção regressiva do país na economia global. Ainda no período entre 

                                            
26 O Decreto trata de desapropriações de bens imóveis para fins de utilidade pública e define, em seu 

artigo 5º letra f, o aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, das águas e da energia 
hidráulica como atividade de utilidade pública, ao lado da segurança nacional e saneamento (BRASIL, 
1941). 

27 Período no qual os preços das matérias-primas se mantiveram acima da média histórica, em um ciclo 
de alta dos preços dos produtos primários (minerais e agrícolas) (BOOM DAS COMMODITIES, 2018, 
p. 44).  
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2001 e 2011, a participação dos minérios nas exportações brasileiras passou 
de 10% para 20% (UNCTAD, 2016). Assim, o dito modelo 
neodesenvolvimentista acabou por tornar o Brasil ainda mais dependente das 
exportações de commodities, especialmente daquelas de origem mineral. 
Como consequência dessa fase, houve uma grande expansão da extração 
mineral no país. Considerando o intervalo entre 2001 e 2009 [...], a extração, 
medida em minério contido, aumentou consideravelmente para diferentes 
minerais, como bauxita (70%), cobre (540%), ferro (40%) e ouro (470%) 
(DNPM, 2002; 2010). Esse aumento esteve diretamente vinculado à abertura 
de novas minas, assim como à expansão das minas existentes. (LOSEKANN; 
MILANEZ, 2016, p. 405). 

 

Durante os períodos de boom das commodities, muitas empresas 

transnacionais com sede no estado de Minas Gerais, especialmente na região do 

quadrilátero ferrífero, intensificaram a extração de minério de ferro. Entretanto, a partir 

da década de 2010, o crescimento chinês começou a desacelerar, afetado, a partir de 

2008, pela crise nos países desenvolvidos e, em 2019 e 2020, pela guerra comercial 

com os Estados Unidos. O crescimento anual do Produto Interno Bruto (PIB) chinês, 

embora seja cerca de metade dos 12% atingidos na década de 2001, continua um dos 

mais elevados entre as grandes potências, mantendo a demanda global por minério. 

Cada vez mais, a China tem alterado seu modelo de desenvolvimento, com 

foco menor no comércio internacional e maior no consumo doméstico. Esse contexto 

mundial contribuiu para o fim do boom das commodities e para a estagnação 

econômica do Brasil a partir de 2014, quando o crescimento do PIB se reduziu de 3% 

para 0,5%, seguido de contrações 3,5% e 3,3%, em 2015 e 2016. Os rompimentos 

das barragens de rejeitos de mineração em Minas Gerais em contextos de crise 

evidenciaram as contradições do projeto desenvolvimentista, como a defesa do 

desenvolvimento industrial e extrativista como projeto nacional em detrimento das 

comunidades locais e do meio ambiente. 

Conforme explica Rodrigo Salles Pereira dos Santos, o fim do boom das 

commodities foi motivado pelo “[...] excesso de oferta e retração da demanda; 

perspectiva de preços baixos no longo prazo; endividamento das empresas e 

resultados operacionais e financeiros progressivamente deficitários” (SANTOS, 2015).  

A fim de que o Estado e as mineradoras se adaptassem ao término do boom 

das commodities, foram flexibilizados os critérios de licenciamento, e as construções 

de barragens e infraestruturas de minas foram agilizadas. O aumento da extração 

visava compensar a redução das receitas pelos preços baixos, resultando na elevação 

dos rejeitos. A atividade mineradora, dessa forma, teve seus riscos acentuados, 

levando ao aumento dos acidentes de trabalho e de rompimento de barragens 
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(SANTOS, 2015).  

Atualmente, o Brasil passa por um período de intensa desarticulação industrial, 

em que são abandonados o processamento e a transformação nacional de matérias-

primas para que a pauta econômica seja centralizada na exportação de produtos 

primários. Entre os anos de 2009 e 2011, foi elaborado o Plano Nacional de Mineração 

2030 – PNM 2030 (BRASIL, 2011b), que estabelece uma meta para o setor mineral, 

um projeto de longo prazo que visa a intensificar a extração de minerais para 

exportação. 

Esse aprofundamento está ligado ao modelo de inserção do país na economia 

internacional, que, progressivamente, tem aumentado sua dependência com relação 

às exportações de produtos primários, os quais possuem baixo valor agregado. 

Resulta desse processo a intensificação da atividade extrativa mineral. Conforme 

afirma Frederico Daia Firmiano, está-se diante de:  

 

[...] um projeto de desenvolvimento político e econômico que, para se 
reproduzir, se apoia sobre bases frágeis de violação – ou violência – do/contra 
os direitos constituídos junto às classes trabalhadoras e subalternizadas. 
(FIRMIANO, 2010, p. 56). 

 

Ademais, esse projeto de desenvolvimento político e econômico tem avançado 

cada vez mais sobre os territórios e sobre as populações, interferindo diretamente em 

seus modos de vida e de sustento, e causando, sobretudo, conflitos de interesses e 

danos imensuráveis. No bojo desse modelo econômico, o estado de Minas Gerais, 

que outrora foi fonte dos saques de ouro e diamante, atualmente é fonte de extração 

de minérios, em especial, o de ferro.  

Esse estado tem apresentado, especialmente na última década, inúmeros 

exemplos dos efeitos e dos danos ocasionados pela atividade extrativa mineral, que 

recaem majoritariamente sobre os grupos sociais mais vulneráveis, principalmente as 

populações negras, indígenas e as mulheres (FARIAS, 2019a). 

Citam-se como exemplos os rompimentos das seguintes barragens de rejeitos 

de mineração: do Feijão, em Brumadinho (2019); do Fundão, em Bento 

Rodrigues/Mariana (2015); B1, da Mina Retiro do Sapecado, em Itabirito (2014); do 

Minério de Ouro em Itabira (2008); de São Francisco em Miraí (2006 e 2007) da 

Mineração Rio Verde em Nova Lima (2001); e a da Mina de Fernandinho em Itabirito 

(1986).  
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É nesse cenário de efeitos e de danos da atividade extrativa mineral e de 

rompimentos contínuos de barragens de rejeitos de mineração que esta dissertação 

aborda o rompimento especificamente da barragem de rejeitos de mineração do 

Fundão, ocorrida em 05 de novembro de 2015, sob a ótica dos efeitos diferenciados, 

dos danos provenientes da atividade extrativa e da violação dos direitos para as 

mulheres atingidas. 
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3 MULHERES E MINERAÇÃO 

 

Consoante abordado no capítulo anterior, a atividade extrativa, aspecto da 

divisão internacional do trabalho, logrou êxito em terras latino-americanas, de uma 

maneira geral, graças à exploração da mão de obra dos povos originários (em um 

primeiro momento) e dos povos de origem africana (em um segundo momento). No 

período colonial, em Minas Gerais, essa exploração se deu de um modo mais 

exacerbado, pois ocorreu por meio da escravização e da mineração de ouro e 

diamantes. No período subsequente, a atividade extrativa se ressignificou, agora não 

mais sob o formato de mão de obra escravizada em prol da exploração de ouro, mas 

à custa do trabalho de grupos historicamente vulnerabilizados e em serventia da 

extração mineral.  

Além de ser marcada pela expropriação de suas riquezas naturais, a história 

do Brasil e de Minas Gerais também são marcadas pela violência exercida pelos 

colonizadores europeus sobre os povos originários, em geral, e sobre as mulheres 

indígenas e negras, em especial. Desde os tempos da “conquista” do Brasil pelos 

portugueses, as mulheres indígenas e, posteriormente, as mulheres negras trazidas 

de diversas regiões do continente africano foram as principais vítimas dos 

colonizadores (DUSSEL, 1993; GONZALEZ, 2018a; LUGONES, 2010).  

Para além da perspectiva histórica na qual a atividade extrativa na América 

Latina está, de um modo geral, localizada, é importante compreender, também, sob o 

ponto de vista histórico e a partir de eventos contemporâneos, como as mulheres são 

atingidas pelos efeitos e pelos danos provenientes do modelo de atividade extrativa 

que se consolidou ao longo dos tempos. Por essa razão, os contornos da análise feita 

no presente trabalho são as mulheres. São as mulheres atingidas pelo modelo 

econômico e político adotado pelo Brasil em parceria com as empresas 

transnacionais. São as mulheres que sofrem com os efeitos e com os danos 

ocasionados pela atividade extrativa mineral. São as mulheres atingidas pelo 

rompimento da barragem de rejeitos de mineração do Fundão, ocorrida em 05 de 

novembro de 2015.  

Tendo por foco a análise que envolve as mulheres no contexto do rompimento 

da barragem de rejeitos de mineração do Fundão, este capítulo, primeiramente, 

apresentará o contexto da atividade extrativa na América Latina e nas vidas das 

mulheres, demonstrando a necessidade de se trabalhar o tema a partir de uma 
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abordagem de gênero. Em seguida, discutir-se-á, especificamente a partir do contexto 

brasileiro e dos casos que envolvem a construção de barragens, a perspectiva dos 

efeitos e dos danos diferenciados que recaem sobre as mulheres. Posteriormente, 

apresentar-se-á uma abordagem sobre o contexto do rompimento da barragem de 

rejeitos de mineração do Fundão e a importância da escrita sobre as mulheres 

atingidas. Por fim, o último tópico trata de analisar, de maneira sucinta, o papel das 

empresas transnacionais nesse processo, buscando evidenciar o poder exercido por 

esses atores privados.  

 

3.1 Atividade extrativa e as mulheres da América Latina 

 

Ao abordar os conflitos que, historicamente, envolvem as mulheres da América 

Latina, Rocío Silva Santisteban (2017) afirma que os impactos da atividade extrativa 

atingem homens e mulheres de maneira diferenciada, prejudicando-as em razão de 

seu gênero: 

 

Quando falamos de impactos diferenciados nos referimos àquelas situações 
que, produto da atividade extrativa, atingem de maneira diferente homens e 
mulheres, prejudicando as segundas de maneira peculiar só pelo fato de 
serem mulheres. (SANTISTEBAN, 2017, p. 37, tradução nossa)28.  

 

Por considerar que os impactos da atividade extrativa recaem de maneira 

diferenciada, prejudicando as mulheres de maneira particular em relação aos homens, 

a autora advoga a necessidade de discutir o tema dos impactos da atividade extrativa 

                                            
28 Cuando hablamos de impactos diferenciados nos referimos a aquellas situaciones que, producto de 

la actividad extractiva, golpean de manera diferente a hombres y mujeres, perjudicando a las 
segundas de manera peculiar solo por el hecho de ser mujeres. 
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a partir de uma perspectiva que coloque em evidência a variável gênero29 

(SANTISTEBAN, 2017). Entendida como “[...] a construção cultural da diferença 

sexual [...]” (LAMAS apud SANTISTEBAN, 2017, p. 37), a abordagem ou a perspectiva 

de gênero propõe uma desconstrução dos diversos pressupostos entre o feminino e 

o masculino, principalmente em situações de assimetrias, discriminação e violência 

(SANTISTEBAN, 2017, p. 37). 

 

Se o gênero é a construção cultural da diferença sexual (Lamas, 2015), a 
perspectiva de gênero propõe-se desconstruir uma série de pressupostos 
sobre o feminino e o masculino nas diversas relações sociais, especialmente 
em situações de assimetrias, discriminação e violência. (SANTISTEBAN, 
2017, p. 37, tradução nossa)30. 

 

De fato, muito embora o desenvolvimento da atividade extrativa tenha logrado 

êxito na América Latina graças à exploração de mulheres negras e de homens negros 

como mão de obra escravizada e, também, dos povos originários, não se pode olvidar 

que uma abordagem de gênero, tal como proposta por Rocío Silva Santisteban (2017), 

evidencia uma dimensão ainda mais problemática das consequências desse modelo 

de exploração dos recursos naturais. Isso porque, no centro dos efeitos diferenciados 

da atividade extrativa mineral estão as mulheres, cujas situações de assimetrias, 

discriminações e violências remontam a uma lógica de dominação forjada a partir e 

durante o período colonial.  

Ao fazer essa retomada, é importante que se considere (i) o fato de essas 

assimetrias e violências fazerem parte de uma narrativa que acompanha a própria 

                                            
29 Conforme Guacira Lopes Louro, nos anos 1970 e 1980, os movimentos feministas “[...] trouxeram 

novas concepções sobre o gênero, haja vista a biologização dos sexos [...]” (LOURO, 1996, p. 9), 
percebendo-se neste contexto a construção de um campo que iria contemplar uma justificativa para 
as desigualdades sociais entre homens e mulheres, construindo, assim, um campo de estudo 
denominado “gênero”. Neste período, ao emergir o conceito de gênero, definiu-se que o vocábulo 
sexo somente seria empregado ao se falar de diferenças biológicas entre homens e mulheres, 
enquanto o vocábulo gênero seria utilizado para referenciar estruturas sociais, culturais ou 
psicológicas, pois “[...] gênero não pretende significar o mesmo que sexo, ou seja, enquanto sexo se 
refere à identidade biológica de uma pessoa, gênero está ligado à sua construção social como sujeito 
masculino e feminino [...]” (LOURO, 1996, p. 9). Conforme Simone de Beauvoir, a condição de ser 
homem ou mulher não está relacionada a um fato biológico, mas, sim “a um destino que lhes é 
imposto pelos seus educadores e pela sociedade” (BEAUVOIR, 1967, p. 21), sendo o gênero, 
portanto, uma construção social. Oyèrónké Oyěwùmí (2004, p. 2) aduz que o conceito de gênero foi 
construído, em grande parte, por pesquisadoras feministas que utilizam o gênero para explicar e 
compreender a subordinação e a opressão das mulheres em todo o mundo, assumindo “[...] a 
categoria ‘mulher’ e sua subordinação como universais”. Contudo, para Oyèrónké Oyěwùmí “gênero 
é antes de tudo uma construção sociocultural”. (OYĚWÙMÍ, 2004, p. 2). 

30 Si el género es la construcción cultural de la diferencia sexual (Lamas 2015), la perspectiva de género 
se propone deconstruir una serie de supuestos sobre lo femenino y lo masculino en las diversas 
relaciones sociales, especialmente, en situación de asimetría, discriminación y violencia.  



49 

 

história da América Latina e do Brasil e (ii) que a “conquista” da América Latina e do 

Brasil teve início com a imposição de violências e de exploração sobre as mulheres 

indígenas e negras. Nesse sentido, as violências, assimetrias e as discriminações 

enfrentadas pelas mulheres latino-americanas no contexto da atividade extrativa e de 

seus desdobramentos hoje advêm, sobretudo, da colonialidade imposta às mulheres 

indígenas e negras no período da invasão e da colonização da América Latina 

(DUSSEL, 1993) e do Brasil (GONZALEZ, 2018).  

A categoria conceitual da colonialidade é aqui mobilizada a partir dos 

desenvolvimentos teóricos do Projeto Modernidade Colonialidade, fundado na década 

de 1990 por um conjunto de intelectuais da América Latina. A ideia central dos estudos 

empreendidos por este grupo consiste em desvendar a colonialidade como face 

“oculta” da ideia de modernidade31 (BALLESTRIN, 2013, p. 101).  

Enquanto o colonialismo designa a relação de poder estabelecida durante o 

processo de colonização da América, da Ásia e da África, a colonialidade diz respeito 

às relações de dominação – do poder, do ser e do saber – erigidas desde então e que 

permanecem vivas arquitetando e reproduzindo relações de dominação múltiplas: 

 

Partimos, por outro lado, da suposição de que a divisão internacional do 
trabalho entre centros e periferias, bem como a hierarquização étnico-racial 
das populações, formada durante vários séculos de expansão colonial 
europeia, não se transformou significativamente com o fim do colonialismo e 
com a formação dos estados-nações da periferia. Estamos assistindo, antes, 
a uma transição do colonialismo moderno para a colonialidade global, um 
processo que certamente transformou as formas de dominação implantadas 
pela modernidade, mas não a estrutura das relações centro-periferia em todo 
o mundo. (CASTRO-GOMEZ; GROSFOGUEL, 2007, p. 13, tradução 
nossa)32. 

 

Com relação às mulheres colonizadas, a lógica de dominação dos seus modos 

de viver teve início com o processo de desenvolvimento colonial, sem, contudo, ter fim 

com as independências formais das antigas colônias. Antes, as mais diversas 

                                            
31 O que se entende por modernidade neste trabalho é o conceito desenvolvido por Enrique Dussel, 

segundo o qual a Modernidade é a narração dos europeus sobre si próprios, em que somente eles 
teriam condições para superarem outras culturas pelo antropocentrismo, pelo racionalismo e pela 
visão de progresso (DUSSEL, 2005, p. 30). 

32 Nosotros partimos, en cambio, del supuesto de que la división internacional del trabajo entre centros 
y periferias, así como la jerarquización étnico-racial de las poblaciones, formada durante varios siglos 
de expansión colonial europeu a, no se transformó significativamente con el fin del colonialismo y la 
formación de los Estados-nación en la periferia. Asistimos, más bien, a una transición del colonialismo 
moderno a la colonialidad global, proceso que ciertamente ha transformado las formas de dominación 
desplegadas por la modernidad, pero no la estructura de las relaciones centro-periferia a escala 
mundial. 
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relações de dominação – aí incluindo aquelas que dizem respeito a gênero, raça e 

classe – se reinventaram no contexto da modernidade, assumindo contornos de uma 

colonialidade que permanece viva até a atualidade. Por isso mesmo, os contextos de 

assimetrias, de violências e de discriminações que envolvem o ser mulher 

permanecem evidentes, de modo que são reinventados cotidianamente e assumem 

níveis alarmantes, sobretudo em contextos de exploração capitalista, como é o caso 

da atividade extrativa mineral. 

No que concerne ao histórico que circunscreve a exploração das mulheres 

indígenas, essas violências foram descritas por Enrique Dussel (1993) como o ego 

fálico, pois as mulheres indígenas foram violadas em sua dignidade pelos 

colonizadores, sem nenhuma possibilidade de defesa. Para este autor, a violência 

sexual cometida pelos colonizadores contra as mulheres indígenas tinha o objetivo de 

“[...] mostrar a ‘colonização’ do mundo da vida indígena” (DUSSEL, 1993, p. 51). 

María Lugones afirma que a missão civilizatória33 dos colonizadores “[...] foi a 

máscara eufemística do acesso brutal aos corpos das pessoas pela exploração 

inimaginável, violenta violação sexual” e pelo “[...] controle da reprodução e um horror 

sistemático (ao fazer bolsas e chapéus com as vaginas das mulheres indígenas 

brutalmente assassinadas, por exemplo)” (LUGONES, 2010, p. 749). As mulheres 

negras trazidas do continente africano para o Brasil também foram violentadas 

sexualmente e exploradas para o trabalho não remunerado pelos colonizadores. Em 

relação a esse período, Lélia Gonzalez afirma que:  

 

Quando o europeu chegou a África, nossas antepassadas foram arrancadas 
do convívio de seus filhos, de suas famílias e de seus povos, transformadas 
em mercadorias e vendidas por bons preços, para trabalharem até o fim dos 
seus dias numa terra absolutamente desconhecida. (GONZALEZ, 2018b, p. 
110).  

 

De acordo com Lélia Gonzalez, no Brasil, as mulheres negras trazidas do 

continente africano, além do trabalho não remunerado, também eram violentadas 

sexualmente pelos colonizadores, mas, conforme o imaginário romantizado de muitos 

autores, essas violências eram descritas, em muitos casos, como casamentos inter-

raciais (GONZALEZ, 2018c, p. 35). No entanto, Lélia Gonzalez confronta essa 

                                            
33 Segundo María Lugones, a missão civilizatória, que incluía a conversão dos povos colonizados ao 

cristianismo, estava presente na concepção ideológica de conquista e colonização e “julgar os/as 
colonizados/as por suas deficiências do ponto de vista da missão civilizatória justificava enormes 
crueldades.” (LUGONES, 2010, p. 937).  
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afirmação e busca desconstruir a ideia romantizada dos casamentos inter-raciais no 

período da colonização ao argumentar que:  

 

A diferença (se é que existiu), em termos de Brasil, estava no fato de que os 
“casamentos inter-raciais” nada mais foram do que o resultado da violentação 
de mulheres negras por parte da maioria branca dominante (senhores de 
engenho, traficantes de escravos etc.). (GONZALEZ, 2018c, p. 35). 

 

Infere-se, portanto, que, para além da “conquista” geopolítica e militar, da 

dominação, da expropriação e da exploração, os colonizadores tinham o interesse de 

dominar a América Latina em seu universo cotidiano e em suas relações sociais, 

afetando, assim, as relações que seriam constituídas posteriormente. Nesse 

processo, violentaram as mulheres indígenas, originárias desta terra, e as mulheres 

negras provenientes do continente africano. 

De fato, essa dominação trouxe efeitos e danos e tem reflexos até os dias 

atuais, especialmente no que concerne aos direitos das mulheres, demonstrando 

como a colonialidade opera e impera na vida daquelas que ainda carregam marcas 

profundas do processo de colonização. Nesse sentido, a escolha do feminismo 

decolonial para a presente pesquisa está relacionada ao fato de que, na América 

Latina, as mulheres vivenciam em seus corpos, mentes e territórios, as diversas 

violências do modelo de desenvolvimento capitalista extrativo (SANTISTEBAN, 2017, 

p. 10) imposto pelos colonizadores desde a invasão do continente.  

O feminismo decolonial – ao contrário do feminismo do Norte Global, que foi 

criado por um grupo específico de mulheres que desfrutaram de privilégios graças às 

suas origens de classe e raça (ESPINOSA-MIÑOSO, 2014) e de sexualidade 

(LUGONES, 2010) – busca evidenciar as lutas coletivas das mulheres latino-

americanas e caribenhas contra o colonialismo, a modernidade/colonialidade, o 

capitalismo e o eurocentrismo e têm o compromisso com o desmantelamento das 

múltiplas opressões de que essas mulheres são vítimas (ESPINOSA-MIÑOSO, 2014). 

O feminismo decolonial busca reeditar o feminismo terceiro-mundista e coloca-

se como feminismo do Sul e feminismo fronteiriço, no qual a América Latina é a 

referência. Esse feminismo também procura resgatar os diferentes feminismos da 

América Latina, tais como o negro, “de cor”, latino, chicano, comunitário e o indígena 

(BALLESTRIN, 2017).  
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Em intersecção34 com as teorias iniciadas pelo feminismo negro, colorido e 

terceiro mundista dos Estados Unidos, o decolonial se propõe a recuperar o legado 

crítico das mulheres e feministas da América Latina, que denunciaram o apagamento 

e a invisibilidade das mulheres do Sul Global dentro de seus movimentos e dentro do 

próprio feminismo, especialmente o feminismo branco hegemônico do Norte Global, 

visando a repensar sobre a imbricação da opressão de classe, raça, gênero e 

sexualidade (ESPINOSA-MIÑOSO, 2014).  

O feminismo negro aponta, inicialmente, a multiplicidade de existências e 

coloca-se contra as universalidades, a fim de demonstrar suas críticas às teorias 

clássicas do Norte Global e a sua inadequação para interpretar a realidade e a 

opressão de mulheres racializadas, cujas origens, em sua maioria, são de territórios 

colonizados (ESPINOSA-MIÑOSO, 2014). 

O feminismo decolonial critica, veementemente, as teorias do Norte Global que 

supostamente tratam sobre “mulheres”, mas que de fato falam apenas sobre “certas 

mulheres”, as mulheres brancas (LUGONES; SPELMAN, 1983), de classe média a 

alta, do Primeiro Mundo e heterossexuais (LERMA, 2010). Conforme Yuderkis 

Espinosa Miñoso (2014), o feminismo decolonial deve tecer análises do gênero como 

categoria analítica para evidenciar a subordinação de muitas teóricas feministas do 

Norte Global, que foram, por muito tempo, incapazes de observar e criticar seus 

privilégios a partir da perspectiva de raça e de classe das mulheres do Sul Global 

(ESPINOSA-MIÑOSO, 2014).  

Para Yuderkis Espinosa Miñoso (2014), essa inobservância e a falta de visão 

crítica impedem as feministas do Norte Global de, ao problematizarem a produção de 

conhecimento e os critérios aos quais essa produção é acolhida, explicar a 

colonialidade enredada nessas produções. Para a autora, essas feministas foram 

incapazes, portanto, de evidenciar os questionamentos e os problemas colocados 

pelas feministas negras, lésbicas, indígenas, do Terceiro Mundo, e a profunda 

interconexão entre as estruturas de dominação, o racismo, a modernidade e a 

colonialidade (ESPINOSA-MIÑOSO, 2014). 

É nesse sentido que María Lugones (2007) afirma que a colonialidade na 

                                            
34  O conceito de interseccionalidade surge nos Estados Unidos no final dos anos 80, a partir do trabalho 

da advogada feminista afrodescendente Kimberlé Williams Crenshaw, que buscou visibilizar leis 
americanas insuficientes para lidar com as múltiplas dimensões das opressões experienciadas pelas 
mulheres de ascendência africana. 
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atualidade é apresentada por meio das teorias feministas hegemônicas do Norte 

Global, marcadas por vieses eurocêntricos e universalizantes e que abordam 

especificamente a emancipação das mulheres brancas, desconsiderando as 

opressões vivenciadas pelas mulheres latinas, negras e indígenas, especialmente as 

relacionadas à raça, classe e sexualidade. 

E em relação às abordagens do feminismo do Norte Global, Lélia Gonzalez no 

texto Por um feminismo Afro-latino-americano, reconhece as contribuições desse 

feminismo e afirma que: 

 

É inegável que o feminismo como teoria e prática, tem desempenhado um 
papel fundamental em nossas lutas e conquistas, na medida em que 
apresenta novas questões, não só estimulando a formação de grupos e 
redes, mas desenvolvendo a busca por um novo jeito de ser mulher. 
(GONZALEZ, 2018d, p. 308). 

 

Contudo, Lélia Gonzalez argumenta que o feminismo branco hegemônico não 

abordou a questão racial, como fez com a questão da sexualidade e que “[...] o mesmo 

não aconteceu diante de outro tipo de discriminação, tão grave quanto as sofridas 

pelas mulheres: a de natureza racial” (GONZALEZ, 2018d, p. 309). Lélia Gonzalez 

(2018a) no texto Cultura, etnicidade e trabalho: efeitos linguísticos e políticos da 

exploração da mulher argumenta que há um esquecimento da questão racial tanto na 

leitura quanto na prática feminista hegemônica. Para ela, basta substituir os termos 

homens e mulheres por brancos e negros ou índios para se ter a definição do racismo, 

e isso ocorre “exatamente porque tanto o sexismo35 quanto o racismo são baseados 

em diferenças biológicas para se estabelecerem como ideologias da dominação.” 

(GONZALEZ, 2018d, p. 309). 

Maria Lugones afirma que, para superar a dominação colonial, faz-se 

necessário construir um feminismo decolonial que deve cuidar de construir categorias 

representativas dos não ditos da colonialidade e da modernidade no que concerne ao 

gênero (LUGONES, 2007, p. 193). Nesse sentido, o feminismo decolonial pode ser 

definido como tendo uma construção dupla, pois, de acordo com Luciana Ballestrin: 

“[...] ao mesmo tempo em que denuncia o silenciamento de diversos feminismos 

                                            
35 Neste período, não se usava a categoria gênero, mas sexo. A categoria gênero começa a ser utilizada 

nos anos 90, pelos movimentos sociais e nas pesquisas acadêmicas. 
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subalternos36, ele busca agenciar um antagonismo diante de um feminismo 

hegemônico: branco, heterocisnormativo, elitista, eurocêntrico.” (BALLESTRIN, 2017, 

p. 1036). 

A dupla construção do feminismo decolonial ocorre a partir da manifestação 

“[...] de classe, etnia e nacionalidade, que devem ser compreendidos sob a 

perspectiva interseccional de gênero” (BALLESTRIN, 2017, p. 1036). A necessidade 

de se libertar de tais ficções naturalizadas pela matriz colonial de gênero é a proposta 

do feminismo decolonial enquanto projeto e processo de desobediência epistêmica 

(BALLESTRIN, 2017). 

Partindo dessa análise histórica, na nova roupagem da atividade extrativa 

mineral, as mulheres, quando não sofrem remoções forçadas, veem seus territórios e 

meios de renda e subsistência serem destruídos em nome do desenvolvimento 

econômico e do progresso (SANTISTEBAN, 2017); recebem tratamento diferenciado 

desfavorável em relação aos homens e são desconsideradas nos processos de 

reparação dos danos causados pelas empresas mineradoras (BRASIL, 2018) e, 

quando saem na defesa de seus territórios, são ameaçadas e sofrem diversos tipos 

de violências e violações de direitos (SANTISTEBAN, 2017). 

À vista disso, antes de adentrar, especificamente, no caso do rompimento da 

barragem de rejeitos de mineração do Fundão, e nas razões histórico-estruturantes 

que determinam os efeitos diferenciados sobre as mulheres atingidas, faz-se 

necessário compreender os efeitos dos grandes projetos de atividade extrativa sobre 

as mulheres no Brasil. Isso porque o rompimento da barragem de Fundão constitui 

um dos desdobramentos dessa atividade e, antes do rompimento, o modelo 

extrativista mineral já ocasionava efeitos e danos às mulheres abrangidas por esse 

contexto.  

 

3.2 Atividade extrativa mineral: efeitos diferenciados sobre as mulheres do 

Brasil 

 

Há um diagnóstico relativamente frequente no âmbito da literatura crítica sobre 

                                            
36 Aquelas pessoas cujas vozes não podem ser ouvidas referem-se ao que Antônio Gramsci chamou 

de “proletariado”, e que Gayatri Chakravorty Spivak resgata para se referir ao termo subalterno 
(SPIVAK, 2010). Contudo, para a autora, [nem toda sujeita marginalizada e] nem todo sujeito 
marginalizado pode ser considerado subalterno, mas, apenas [aquelas e] aqueles que se apresentam 
em um lugar silenciado (SPIVAK, 2010, p. 12). 
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a mineração37 no sentido de apontar que, no Brasil, os efeitos dos grandes projetos, 

como os empreendimentos de extração mineral, e de seus desdobramentos, a 

exemplo dos rompimentos de barragens de rejeitos de mineração, são desigualmente 

distribuídos no espaço e entre as classes sociais, grupos étnicos e de gênero, criando 

territórios de sacrifícios (ZHOURI; LASCHEFSKI, 2010).  

Deve-se registrar também o diagnóstico, conforme formulado por Rocío Silva 

Santisteban (2017), de que os efeitos desses projetos atuam como eixo de dominação 

das mulheres, reforçando as desigualdades, vulnerabilidades e violações de direitos, 

consequências essas que estão interligadas e que têm como base a lógica da 

opressão de gênero, de raça e de classe (ACSELRAD, 2004, 2009; HERCULANO, 

2008). 

Rocío Silva Santisteban (2017), ao relatar o contexto das mulheres que lutam 

contra os impactos do modelo extrativista na América Latina, argumenta que, pela 

condição de mulheres, elas enfrentam maiores riscos em relação aos homens. Sobre 

o caso brasileiro em especial, o Relatório Mulheres e Mineração no Brasil indica que 

“[...] 7 dos principais estados mineradores do Brasil (PA, MG, BA, GO, PI, RJ e SP) 

concentram 31% dos casos de violência contra a mulher” (BRITO, 2016, p. 26). 

Segundo este Relatório: 

 

[...] os empregos muito precarizados e a deterioração das condições de vida 
acabam gerando aumento dos índices de alcoolismo, drogas e violência 
(tanto doméstica quanto no espaço público através do aumento de casos de 
violência sexual) nas regiões em que grandes projetos de mineração se 
instalam, deixando todas as mulheres mais sujeitas a situações de violência. 
(BRITO, 2016, p. 26). 

 

O Relatório aponta, ainda, que os grandes projetos de extração de minério de 

ferro trazem diversos impactos para as mulheres e as colocam em situações de 

violências e vulnerabilidades: 

 

A chegada de um grande contingente de homens, provocada pela instalação 
de um grande projeto de mineração ou de infraestrutura, ou pela garimpagem, 
acaba se revelando um fator que coloca as mulheres em risco e 
vulnerabilidade, tanto pela exposição ao tráfico de mulheres e à prostituição, 
quanto pela violência sexual. Infelizmente, existe pouquíssima informação a 
respeito do tema da violência sexual e dos estupros em relação com a 
mineração no Brasil. (BRITO, 2016, p. 26-27). 

                                            
37 Citam-se como exemplos os trabalhos de: Selene Herculano (2008), Andrea Zhouri e Klemens 

Augustinus Laschefski (2010), Rocío Silva Santisteban (2017) e Maiana Maia, Raquel Giffoni e Tadzio 
Coelho (2019). 
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Além disso, muitas cidades mineradoras estão em rotas de tráfico de mulheres 

para outros países da América Latina e da Europa, evidenciando a relação entre a 

extração de minério de ferro e o tráfico de mulheres para fins de prostituição. 

 

Muitas mulheres são enganadas por ofertas de trabalho na mineração de 
garimpo como cozinheiras, e acabam sendo vítimas de tráfico para 
prostituição. O perfil dessas mulheres vítimas de tráfico varia, mas é notável 
a presença de menores de idade e mulheres negras e indígenas de classes 
populares. (BRITO, 2016, p. 26). 

 

O documento também relata a situação de violência a que muitas mulheres que 

se prostituem estão expostas no contexto da atividade extrativa mineral:  

 

Outro grupo de mulheres que está especialmente exposto à violência são as 
mulheres prostitutas. A prostituição é recorrente nos territórios onde existe 
mineração, tanto no garimpo quando nos grandes projetos de empresas 
transnacionais. A superexploração do trabalho e a destruição do território, 
produtos de uma lógica desenvolvimentista que não coloca a vida em primeiro 
lugar, acaba sendo amortecida pelos corpos e sexualidades das mulheres, 
num contexto em que os trabalhadores da mineração representam uma 
demanda por prostituição. Há relatos da ocorrência de bingos que têm 
mulheres como “prêmio” em regiões de garimpo. (BRITO, 2016, p. 27). 

 

No guia A mineração vem aí...E agora? Um guia prático em defesa dos 

territórios, Maiana Maia, Raquel Giffoni Pinto e Tadzio Coelho (2019) relacionam o 

aumento dos casos de gravidez na adolescência, de abandono de filhos e de 

mulheres, bem como com a exposição dessas jovens e mulheres a situações de 

empobrecimento, com o fluxo de migração de homens para as cidades próximas às 

jazidas de mineração:  

 

Expostas ao assédio e às promessas, muitas das jovens que se relacionam 
com os trabalhadores que chegaram na região para buscar trabalho na 
mineração, engravidam e são abandonadas. Obrigadas a criar os filhos 
sozinhas, já que os homens partem no que as obras terminam ou o emprego 
acabe, são expostas a situações de maior empobrecimento. (COELHO; 
GIFFONI; MAIA, 2019, p. 36).  

 

Jeanne Lúcia Gadelha Freitas (2016), no livro Mulheres no Garimpo: 

vulnerabilidade do trabalho feminino na Amazônia realizou entrevista com cerca de 

dez mulheres trabalhadoras de um garimpo no rio Madeira, na região de Porto 

Velho/RO e cuja faixa etária era entre 23 (vinte e três) e 55 (cinquenta e cinco) anos, 

com predomínio de mulheres de 45 (quarenta e cinco) a 55 (cinquenta e cinco) anos 
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(FREITAS, 2016, p. 118). Em sua pesquisa, Jeanne Lúcia Gadelha Freitas (2016) 

pretendia traçar o perfil de vulnerabilidade ao HIV/AIDS38 das mulheres nesta região. 

No que concerne ao perfil das mulheres que laboravam no garimpo dessa região, a 

autora concluiu que: 

 

Mais da metade das mulheres são negras, embora muitas se intitulem como 
morenas, sinalizando uma dificuldade cultural de auto aceitação da 
identidade de raça/etnia, justaposto a um perfil de baixa escolaridade, onde 
parte são analfabetas funcionais de nível elementar e a quase totalidade não 
finalizou o ensino fundamental. (FREITAS, 2016, p. 118).  

 

Sobre o perfil do trabalho realizado pelas entrevistadas, Jeanne Lúcia Gadelha 

Freitas observou que nenhuma das mulheres possuía Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS) assinada e argumentou que:  

 

Esses fatos denunciam marcas da transição de gênero com impacto sobre 
essas mulheres [...] onde as informalidades do mercado de trabalho 
assalariado e não assalariado, sujeitam-nas por meio das relações 
assimétricas de poder e dos direitos civis constituídos, já que nenhuma delas 
possui carteira de trabalho assinada. (FREITAS, 2016, p. 119).  

 

Do mesmo modo, a pesquisa relatou que a situação profissional das mulheres 

entrevistadas no garimpo, à época, era subdividida em cozinheira, diarista, 

companheira [e cozinheira] de dragueiro e proprietária de balsa. Para a autora, as 

categorias de trabalho mencionadas “[...] assinalam o quanto o mercado de trabalho 

formal tem forçado mulheres a engrossar as fileiras do desemprego, empurrando-as 

para subempregos informais no garimpo” (FREITAS, 2016, p. 120). Além disso, 

diagnosticou-se que essa informalidade sujeita as mulheres “[...] a vulnerabilidades 

como serviços sexuais com ou sem nenhuma capacidade de negociação para o sexo 

seguro, menores salários, instabilidade e risco de vida” (FREITAS, 2016, p. 120).  

Os relatos de Marianna Fernandes Santos de Brito (2016) e Jeanne Lúcia 

Gadelha Freitas (2016) indicam que, seja na instalação de um grande 

empreendimento de extração mineral, seja na informalidade dos poucos trabalhos que 

conseguem nas regiões de extração, as mulheres são impactadas de maneira 

diferenciada em relação aos homens. De uma maneira geral, essas indicações 

confirmam o diagnóstico geral formulado por Rocío Silva Santisteban (2017), no 

                                            
38 HIV é a sigla em inglês para o Vírus da Imunodeficiência Humana, causador da AIDS, da sigla em 

inglês Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (FREITAS, 2016).  
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sentido de evidenciar que os efeitos deletérios da atividade extrativa recaem, em 

maior ou menor medida, de forma mais intensa sobre as mulheres.  

É justamente em razão desse diagnóstico que as evidências que tratam dos 

desdobramentos da atividade extrativa – seja qual for seu recorte, seja qual for seu 

nível de análise – não podem ser examinadas sem que sejam considerados os 

pressupostos sobre os quais estão diferenciados entre homens e mulheres. Ao invés 

de naturalizar essa diferença, é preciso compreender as razões que a estruturam e, a 

partir daí, verificar quais são as implicações práticas decorrentes.  

No Brasil, estudos têm sido realizados sobre os impactos, os efeitos e os danos 

da atividade extrativa, sobretudo a partir dos últimos desastres-crimes sociotécnicos 

ocorridos no estado de Minas Gerais: rompimento da barragem de rejeitos de 

mineração do Fundão (2015) e da barragem da mina do córrego do Feijão (2019). 

Com foco no primeiro desastre-crime sociotécnico, e sem perder de vista o contexto 

geral e histórico no qual ele está inserido, faz-se necessário verificar os efeitos e os 

danos a que as mulheres atingidas por tal empreendimento estão submetidas desde 

então, no intuito de se verificar se a hipótese geral – de que os efeitos e os danos da 

atividade extrativa recaem de maneira diferenciada sobre as mulheres – se confirma 

para o caso sob análise.  

 

3.3 Mulheres atingidas pelo rompimento da barragem de rejeitos de mineração 

do fundão: por que escrever sobre elas? 

 

“É importante dizer que o crime não acabou no dia 5 de novembro de 
2015, continua acontecendo todos os dias em nossas vidas; todos os 
dias somos atingidos, todos os dias sofremos um golpe”. Simone Silva. 
Atingida de Barra Longa-MG. (MINAS GERAIS, 2019, p. 45-46, grifo nosso).  

 
*** 

 

O contexto de rompimentos de barragens, incluindo as de rejeitos de mineração 

no Brasil39, sobretudo no estado de Minas Gerais40, coincide com o período de 

flexibilização do ordenamento jurídico brasileiro, especificamente no que concerne à 

                                            
39 Citam-se, como exemplos, o rompimento da barragem de rejeitos de poluentes do tipo bauxita em 

Barcarena-PA (2018); a barragem de água no povoado de Quati, em Pedro Alexandre-BA (2019), 
entre outras.  

40 Citam-se, como exemplos, os rompimentos das barragens em Brumadinho (2019); Bento 
Rodrigues/Mariana (2015); em Itabirito (1986 e 2014); em Itabira (2008); em Miraí (2006 e 2007) e 
em Nova Lima (2001).  
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legislação ambiental41 e trabalhista42. O atual processo econômico em curso no país 

– que abastece o mercado internacional através da exploração crescente e da 

implantação de mecanismos que aceleram os processos de extração, beneficiamento 

e comercialização – além de intensificar, sobretudo, o extrativismo de minério de ferro 

no estado de Minas Gerais, acabou por contribuir com um dos maiores desastres-

crimes sociotécnicos do país: o rompimento da barragem de rejeitos de mineração de 

Fundão, em 2015. 

No dia 05 de novembro de 2015, em Bento Rodrigues, subdistrito de Mariana-

MG, ocorreu o rompimento da barragem de rejeitos de mineração do Fundão, de 

propriedade da empresa Samarco Mineração S.A., uma joint venture composta por 

Vale S.A. e BHP Billiton. A ruptura dessa barragem resultou em 80 (oitenta) milhões 

de toneladas e 55 (cinquenta e cinco) milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério 

de ferro despejados na bacia do Rio Doce (BRASIL, 2017, p. 6). 

O “mar” de rejeitos ceifou a vida de dezenove pessoas; interrompeu a gestação 

de uma mulher; arrastou casas, edifícios, igrejas, obras de infraestrutura, estradas, 

pontes, carros, animais (BRASIL, 2017, p. 7; RAMBOLL, 2015); desabrigou e 

desalojou diversas pessoas, tanto no estado de Minas Gerais quanto no do Espírito 

Santo, além de provocar uma alteração profunda nos modos de vida e de sustento de 

quem vivia nos locais atingidos pela “lama”, ou de quem dependia direta ou 

indiretamente do Rio Doce para viver e trabalhar. 

Além dos efeitos e dos danos causados pelo rompimento da barragem de 

rejeitos de mineração do Fundão, houve consequências graves e violações de direitos 

posteriores, dentre elas, destaca-se a omissão de assistência emergencial às 

atingidas e aos atingidos, as informações incertas prestadas pela empresa [Samarco] 

sobre as causas e a “[...] extensão do dano, além de problemas no abastecimento de 

água e os reflexos dos danos nos direitos econômicos, sociais e culturais dos 

atingidos.” (CARVALHO; LISBÔA, 2018, p. 166).  

Antes, porém, de analisar detidamente o contexto particular que envolve os 

                                            
41 Atualmente, tramitam na Câmara dos Deputados, cerca de 20 projetos de lei que visam a alterar de 

maneira prejudicial à Lei 12.651/2012 - Código Florestal. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2019a).  
42 Conforme Amauri César Alves e Michelle Cristina Farias, a Lei n. 13.467/2017 – Lei da Reforma 

Trabalhista “[...] foi aprovada sob o argumento de modernização das relações trabalhistas, da 
necessidade de se garantir produtividade e competitividade no mercado e da inclusão de novas 
relações de trabalho no campo justrabalhista” (FARIAS; ALVES, 2020, 179). Contudo, diversos novos 
conteúdos normativos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), “[...] se contrapõem ao sentido 
protetivo da Constituição Federal de 1988 e que violam acordos e tratados internacionais de proteção 
ao trabalho humano, dos quais o Brasil é signatário”. (ALVES; FARIAS, 2020, p. 2). 
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rompimentos de barragens, como a do Fundão, é importante realizar uma digressão 

que coloca em exame a conjuntura dos processos de construção de barragens no 

Brasil. Sobre o caso específico do setor hidrelétrico, o relatório da Comissão Especial 

Atingidos por Barragens, elaborado pelo Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 

Humana – CDDPH, em 2010, aborda as violações de direitos na construção de 

barragens hidrelétricas, constatando que “[...] os grupos vulneráveis são atingidos de 

forma particularmente grave e, via de regra, encontram maiores obstáculos para a 

recomposição de seus meios e modos de vida [...]” (BRASIL, 2010, p. 54). Além disso: 

 

[...] que crianças e adolescentes, idosos, mulheres, particularmente as 
chefes de família, e portadores de deficiência não têm, via de regra, sido 
considerados em suas especificidades e dificuldades particulares;  
que, em consequência, estes grupos vulneráveis têm sido vítimas 
preferenciais dos processos de empobrecimento e marginalização 
decorrentes do planejamento, implementação e operação de barragens; [...]. 
(BRASIL, 2010, p. 54, grifo nosso). 

 

O Relatório ainda aponta que entre as comunidades afetadas pelas 

construções de barragens, “[...] a desigualdade entre os sexos muitas vezes 

aumentou, com as mulheres sofrendo uma parcela desproporcional dos custos sociais 

e, geralmente, sendo discriminadas na partilha dos benefícios” (COMISSÃO 

MUNDIAL DE BARRAGENS, 2000, p. 20 apud BRASIL, 2010, p. 33). Por fim, o 

Relatório afirmou a necessidade de “[...] conceber, formular e implementar políticas 

de reparação específicas para grupos, famílias e indivíduos mais vulneráveis” 

(BRASIL, 2010, p. 35), como é o caso das mulheres. 

Visando a compreensão da realidade dos impactos das barragens no Brasil, o 

Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) concluiu que, “[...] dentre a população 

atingida, seja rural ou urbana, as mulheres são a parte atingida de forma mais intensa 

e que tem seus direitos humanos mais brutalmente violados” (MOVIMENTO DOS 

ATINGIDOS POR BARRAGENS, 2015). 

Portanto, em sintonia com o que já foi exposto neste trabalho sobre os efeitos 

da atividade extrativa genericamente considerada, os casos que dizem respeito à 

construção de barragens para fins hidrelétricos são marcados pelo aprofundamento 

das vulnerabilidades das mulheres atingidas. Essa constatação é particularmente 

importante para a inclusão da perspectiva de gênero nos casos das barragens de 

rejeitos de mineração.  

Ademais, indícios de efeitos diferenciados sobre as mulheres atingidas, 



61 

 

comparativamente aos homens atingidos, foram percebidos, desde o início do 

desastre-crime sociotécnico, relatados pelas mulheres atingidas de diversas 

localidades e registrados, principalmente, em relatórios43 e recomendações44. A este 

respeito, merecem destaques as significativas informações contidas na 

Recomendação Conjunta nº 10, de 26 de março de 2018, expedida pelo Ministério 

Público Federal e outros órgãos, que dizem respeito, em boa parte, às mulheres 

atingidas (BRASIL, 2018, p. 12).  

A Recomendação sugere que as empresas e a Fundação Renova45 [...] 

abstenham-se de utilizar questionários com a mulher atingida que direcione ao não 

reconhecimento do seu trabalho como autônomo, independente do seu companheiro; 

[...] (BRASIL, 2018, p. 19). Ademais, a Recomendação sugere que as empresas e a 

Fundação Renova “[...] reconheçam a renda da mulher atingida de forma autônoma” 

concedendo-lhe “[...] cartão emergencial em seu nome, em respeito à independência 

econômica conquistada antes do rompimento da barragem; [...]” (BRASIL, 2018, p. 

20).  

No Relatório Preliminar sobre a situação da mulher atingida pelo desastre do 

Rio Doce no estado do Espírito Santo, são comuns relatos de mulheres atingidas 

nesse estado sobre a maneira como “[...] a Fundação Renova tem atuado na execução 

de seus programas de forma a acentuar, ainda mais, a disparidade existente dentro 

da nossa sociedade entre homens e mulheres [...].” (ESPÍRITO SANTO, 2018, p. 5).  

O documento Direitos humanos no Brasil: informe da sociedade civil sobre a 

situação dos DhESC, publicado em 2017 pela Articulação para o Monitoramento dos 

Direitos Humanos no Brasil, prevê que os impactos do rompimento da barragem de 

rejeitos de mineração do Fundão, em 2015, no distrito de Bento Rodrigues, Mariana-

MG, “[...] recaem em grande parte prioritariamente e de maneira mais intensa sobre a 

vida das mulheres” (ARTICULAÇÃO PARA O MONITORAMENTO DOS DIREITOS 

HUMANOS NO BRASIL, 2017, p. 149). Nessa esteira:  

 

                                            
43 A respeito, ver Relatório Preliminar sobre a situação da mulher atingida pelo desastre do Rio Doce 

no estado do Espírito Santo (ESPÍRITO SANTO, 2018). 
44 A respeito, ver Recomendação Conjunta nº 10, de 26 de março de 2018 (BRASIL, 2018). 
45 A Fundação Renova nasceu em virtude da Ação Civil Pública nº. 0069758- 61.2015.4.01.3400, que 

tramita na 12ª Vara Federal de Minas Gerais, após a assinatura do Termo de Transação e de 
Ajustamento de Conduta (TTAC) entre a Samarco Mineração Ltda., seus acionistas e os governos 
federal e estaduais, e tem como objetivo atuar na reparação ou compensação dos impactos 
socioambientais e socioeconômicos do desastre-crime sociotécnico proveniente do rompimento da 
barragem de rejeitos de mineração do Fundão.  
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No caso do rompimento da barragem da Samarco (Vale e BHP), as mulheres 
sofrem de maneira mais incisiva com os impactos sociais e ambientais. Uma 
moradora de Bento Rodrigues, povoado em Mariana no estado de Minas 
Gerais, sofreu aborto espontâneo por conta dos traumas do desastre. As 
mulheres não tiveram considerados para fins de ressarcimento por perdas o 
trabalho efetuado na casa e na roça. Além disso, foram os homens das 
famílias que receberam os cartões para saque das compensações, 
produzindo ainda mais problemas no contexto familiar. (ARTICULAÇÃO 
PARA O MONITORAMENTO DOS DIREITOS HUMANOS NO BRASIL, 2017, 
p. 149). 

 

De posse desse diagnóstico, pode-se dizer que os espoliadores coloniais 

auríferos e minerais se reinventaram e que agora: 

 

[...] sob a roupagem de grandes empresas ou de empresas transnacionais, 
têm na extração do minério de ferro a constância e a maximização de suas 
riquezas. Para isso, continuam espoliando nossos recursos naturais, 
violentando, explorando, e violando direitos da população indígena, negra 
e das mulheres. (FARIAS, 2019a). 

 

Isto é, se antes, sob o formato engendrado pela colonização, a metrópole 

exercia uma relação de violência econômica e política, sujeitando, principalmente, a 

população de mulheres, agora, sob a roupagem da colonialidade e em um cenário de 

aprofundamento da divisão internacional do trabalho, empresas de capital 

internacional, do Norte Global, continuam exercendo forte controle sobre países como 

o Brasil, intensificando o processo de violência sobre grupos historicamente 

vulneráveis. 

Nesse sentido, Rocío Silva Santisteban (2017, p. 11, tradução nossa) ressalta 

a importância de se aprofundar estudos que abordem “[...] os vínculos existentes entre 

os corpos e os territórios como espaços vulneráveis, em contextos onde o modelo 

extrativista [...]” e as empresas transnacionais “[...] impõem suas próprias regras e 

hierarquias”46, como em casos, pode-se dizer, de desastres-crimes sociotécnicos 

ocasionados por rompimentos de barragens de rejeitos de mineração. Por isso 

mesmo, antes de se adentrar especificamente na análise dos efeitos e dos danos, na 

perspectiva das violações de direitos, faz-se necessário abordar o papel das 

empresas transnacionais nesse processo.  

 

                                            
46 Nos interesa profundizar en el vínculo que existe entre los cuerpos y los territorios en el sentido de 

ser espacios vulnerables donde el modelo extractivista impone sus reglas y jerarquías [...]. 
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3.4 O papel das empresas transnacionais 

 

“Quando as empresas chegam às comunidades, dizem que o progresso está 
vindo, que as pessoas terão muitos empregos, que as coisas vão mudar, que 
haverá investimentos para a cidade. No entanto, ninguém fala para o atingido 
que vão apagar nossa história, que vão meter o pé na nossa porta. Não dizem 
que vão nos expulsar de nosso território e que, a partir daquele dia, não 
somos mais donos, que vamos virar pedinte [...]”. Simone Silva. Atingida de 
Barra Longa-MG. (MINAS GERAIS, 2019, p. 45).  

 
*** 

 
“A gente vê que o intuito da Fundação Renova, que nada mais é que a 
Renova vestida de Samarco, é criar conflito”. Joice Lopes. Atingida de Barra 
do Riacho, Aracruz-ES (EM NOME..., 2018). 

 
*** 

 

Além das vulnerabilidades a que as mulheres estão sujeitas devido à atividade 

extrativa, o Comitê para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a 

Mulher (apud SANTISTEBAN, 2017, p. 86-87, tradução nossa) afirma que, nesse 

contexto, “[...] os conflitos agravam as desigualdades existentes entre os gêneros e o 

risco de as mulheres serem vítimas de distintas formas de violências por razão de 

gênero por parte dos agentes estatais e não estatais”47. Além disso, tais efeitos 

implicam em violação aos direitos dessas mulheres (FARIAS, 2019a). 

Apesar de a Constituição Federal de 1988 (CF/88) ter avançado no sentido de 

conceder “[...] tratamento diferenciado [discrimininação positiva] às mulheres, 

atribuindo-lhes superioridade jurídica como atenuante das desigualdades 

historicamente vivenciadas por elas” (FARIAS, 2019b, p. 140); e apesar do pleno 

reconhecimento dos direitos humanos, por intermédio da ratificação de tratados e 

acordos internacionais, essas normas ainda não foram capazes de eliminar o 

problema das sistemáticas violações desses direitos no Brasil, especialmente no que 

concerne às empresas transnacionais (ROLAND et al. 2018)48. 

                                            
47 Los conflictos agravan las desigualdades existentes entre los géneros y el riesgo de las mujeres de 

ser víctimas de distintas formas de violencia por razón de género por parte de agentes estatales y no 
estatales. 

48 A necessidade de impedir ações abusivas por parte das empresas transnacionais ocupa a pauta das 
Organização das Nações Unidas (ONU) desde os anos 1970. As décadas seguintes foram 
determinantes, sobretudo, pelos trabalhos que visavam a edição de marcos normativos vinculantes 
que estipulassem obrigações diretas às Empresas Transnacionais (ETNs). Contudo, durante toda 
essa trajetória de limitação da atuação das ETNs, foi possível observar grande empenho 
empreendido por elas, no intuito de estabelecer um marco voluntarista, no qual as ETNs seriam as 
“fiscais de suas próprias condutas”. Neste sentido, está em desenvolvimento um instrumento 
internacional juridicamente vinculante sobre direitos humanos, corporações transnacionais e outras 
empresas comerciais: o Tratado sobre Empresas e Direitos Humanos (DISMANTLE CORPORATE 
POWER, 2017).  
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As normas e políticas de proteção e promoção aos direitos humanos foram 

construídas para fazer frente ao papel do Estado, entendido, inicialmente, como o 

único potencial para violar esses direitos (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2018a). 

Contudo, segundo a Nota Técnica nº 7/2018, expedida pelo Ministério Público Federal, 

e que trata da Proteção e Reparação de Direitos Humanos em Relação a Atividades 

Empresariais, em muitos casos: 

 

[...] atores não estatais são também considerados como agentes potenciais 
de violação aos direitos humanos, quando caracterizado que exercem um 
poder de fato (como se fossem funções de governo) ou se apresentem na 
relação com particulares numa situação de superioridade de poder social. 
(MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2018a, p. 2).  

 

Entre os atores não estatais, é possível ressaltar o “[...] papel das empresas e, 

sobretudo, das corporações transnacionais, as quais muitas vezes possuem poder 

econômico e político superior ao das próprias instituições estatais.” (MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL, 2018a, p. 2)49. A Nota Técnica também afirma que as atividades 

empresariais, em algumas situações, “[...] geram inúmeros e igualmente grandiosos 

impactos negativos (por vezes irreversíveis) de caráter socioambiental e não 

raramente violações aos direitos humanos” (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 

2018a, p. 1). 

No Brasil, as empresas transnacionais exercem controle sobre a economia, 

apropriam-se da natureza, dos territórios e da força das trabalhadoras e dos 

trabalhadores, com o objetivo de acumular nossas riquezas através da espoliação e à 

custa da exploração dos corpos historicamente vulneráveis, em especial, das 

populações pobres, negras e das mulheres. 

Quando os grandes projetos dessas empresas ocasionam danos ao meio 

ambiente e a seres humanos, a exemplo do rompimento da barragem de rejeitos de 

mineração do Fundão, essas mesmas empresas, como é o caso da 

Samarco/Vale/BHP Billiton, beneficiam-se da ausência de legislação protetiva aos 

                                            
49 No caso do desastre-crime sociotécnico do Fundão, destaca-se ainda o papel desempenhado pela 

Fundação Renova, criada pelas empresas para gerir os programas de reparação ao longo da Bacia 
do Rio Doce, que tem interferido nas dinâmicas territoriais e cometido uma série de arbitrariedades, 
conforme relatado por pessoas atingidas na audiência pública realizada pela Comissão de Direitos 
Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no dia 03 de maio de 2019 (MINAS GERAIS, 
2019). 
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direitos das pessoas atingidas, fazem acordos50 e, no caso especificamente dessa 

barragem, criaram uma Fundação para gerir os programas de reparações às atingidas 

e aos atingidos, a Fundação Renova. 

Conforme Karine Gonçalves Carneiro (2016) são essas mesmas empresas que 

definem quem são as pessoas dignas de ressarcimento e o que deve ou não ser 

ressarcido, em uma tentativa de medir as perdas das pessoas atingidas apenas 

materialmente:  

 

E como regente de um processo de reconstrução de vidas é a empresa que 
tem definido os merecedores de ressarcimento e o que deve ou não ser 
ressarcido. As perdas, nesses termos, estão largamente vinculadas ao que é 
material, mensurável e concretamente visível, o que não permite adentrar no 
universo múltiplo, heterogêneo e diverso daquilo que foi comido pelo “bicho 
vivo”51. (CARNEIRO, 2016, p. 2). 

 

Coadunando com os dizeres de Karine Gonçalves Carneiro e sobre a situação 

específica das mulheres, Julia Cuadros (apud SANTISTEBAN, 2017, p. 37) afirma 

que, na relação entre Estado e empresas, de um lado, e comunidades, de outro, as 

mulheres não participam e não são incluídas nos processos de consultas internos, e 

“[...] devido a esta situação de sub-representação não têm suas necessidades e 

interesses considerados nem mesmo pelos homens de sua comunidade, tampouco 

pelos funcionários das empresas e demais autoridades” (SANTISTEBAN, 2017, p. 37, 

tradução nossa)52. Esta situação, conforme exposto anteriormente, é semelhante à de 

muitas mulheres atingidas pelo rompimento da barragem de rejeitos de mineração do 

Fundão.  

A declaração do Procurador-Geral da República em Minas Gerais, Helder 

Magno da Silva, sobre a Fundação Renova, corrobora com os dizeres de Karine 

Gonçalves Carneiro (2016) e Rocío Silva Santisteban (2017). Para ele, “[...] a 

Fundação Renova trabalha para atender aos interesses das empresas, 

criminalizando, silenciando e negando a subjetividade dos atingidos” (MINAS 

GERAIS, 2019), o que inclui as mulheres atingidas. Somada à situação de 

                                            
50 A exemplo: Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta - TTAC, Termo de Ajustamento de 

Conduta relativo à Governança - TACGov, entre outros. 
51 Karine Gonçalves Carneiro faz referência ao termo “bicho vivo” como sendo utilizado por uma das 

pessoas atingidas do município de Barra Longa-MG (CARNEIRO, 2016, p. 2). 
52 […] debido a esta situación de subrepresentación, no son consideradas sus necesidades ni intereses 

por los varones de su propia comunidad ni por los funcionarios de las empresas, las autoridades y 
funcionarios públicos. 
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vulnerabilidade em que estão inseridas, a morosidade com que o sistema de justiça 

opera em casos que envolvem a responsabilização das empresas transnacionais por 

danos ocasionados aos direitos humanos acaba favorecendo a impunidade dessas 

empresas. 

Durante visita da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) ao 

Brasil nos dias 5 a 12 de novembro de 2018, diversas informações sobre as violações 

aos direitos das brasileiras e dos brasileiros foram levadas à Comissão. Entre essas 

informações, os gravíssimos efeitos e danos ambientais, bem como a ausência de 

medidas do Estado brasileiro para proteger os direitos humanos das pessoas 

atingidas ou em vistas de terem seus direitos violados, foram levados à Comissão que 

também visitou o estado de Minas Gerais, visando a acompanhar a situação das 

pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de rejeitos de mineração do Fundão. 

Além disso, a CIDH foi informada de que, ao longo dos anos que se passaram [três 

anos à época], os avanços nos processos de investigação e de sanção dos 

responsáveis, bem como a reparação das vítimas afetadas eram ínfimos: 

 

A Comissão sublinha que a mineração e o manuseio dos resíduos tóxicos 
provenientes de suas atividades no local afetado são de responsabilidade de 
empresas privadas e, neste sentido, lembra que "os Estados têm a 
responsabilidade de proteger os direitos humanos dos indivíduos contra as 
violações cometidas no seu território e/ ou a sua jurisdição por terceiros, 
incluindo as empresas." Disso se depreende que é dever dos Estados tomar 
todas as medidas adequadas para prevenir, investigar, sancionar e reparar 
as violações que são cometidas nesses contextos de desastres, bem como é 
responsabilidade das empresas de respeitar os direitos humanos, o que inclui 
a reparação adequada das vítimas afetadas, bem como a mitigação dos 
danos causados pelo comportamento corporativo em questão. Também, 
quanto ao dever de diligência nesses contextos conectados, por exemplo, 
com avaliar com antecedência os riscos que podem impactar os direitos 
humanos, incluindo riscos ao meio ambiente, e medidas adequadas que 
devem ser tomadas em situações particulares no âmbito de suas atividades 
comerciais ou produtivas. (CONECTAS DIREITOS HUMANOS, 2018, p. 7). 

 

Ao final da visita, a CIDH reiterou a importância desses esforços por parte dos 

Estados, principalmente porque eles podem “[...] implicar na liberdade de Estado para 

explorar seus recursos naturais, mediante a concessão à investidores privados ou 

públicos, nacionais e/ ou internacionais” (CONECTAS DIREITOS HUMANOS, 2018, 

p. 8). Ao mesmo tempo, a Comissão adverte que: 

 

[...] essas atividades devem ser realizadas tomando em consideração 
medidas adequadas e efetivas para assegurar que não sejam realizadas à 
custa dos direitos humanos das pessoas, comunidades ou cidades onde elas 
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são realizadas, e que não afetem ao meio ambiente. (CONECTAS DIREITOS 
HUMANOS, 2018, p. 8). 

 

Nesse sentido, faz-se necessário demonstrar que a atividade extrativa, 

sobretudo a de extração mineral, carrega consigo a hegemonia do discurso de sua 

essencialidade através da invisibilização, da vulnerabilização e da violação de direitos 

humanos de determinados grupos sociais, tais como as mulheres atingidas pelo 

rompimento da barragem de rejeitos de mineração do Fundão. Assim, analisar os 

efeitos diferenciados, os danos e visibilizar as violações aos direitos dessas mulheres 

nesse contexto mostra-se essencial. É o que se pretende demonstrar no próximo 

capítulo. 
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4 “SOMOS TODAS ATINGIDAS!” 

 

Nas diversas reuniões realizadas pelos órgãos públicos ao longo dos anos após 

o rompimento da barragem de rejeitos de mineração do Fundão, são comuns relatos 

de mulheres atingidas descrevendo problemas de violações de direitos inerentes à 

“questão de gênero”, e o não reconhecimento de seus direitos pelas empresas e pela 

Fundação Renova (BRASIL, 2018; ESPÍRITO SANTO, 2018). 

Em uma perspectiva genérica, de acordo com Flávia Biroli e Luís Felipe Miguel 

(2014), as relações de gênero perpassam todo o conjunto social, e seus sentidos e 

efeitos não são restritos às mulheres, mas à toda a sociedade. Nessa perspectiva, a 

abordagem de gênero no contexto do rompimento da barragem de rejeitos de 

mineração do Fundão mostra-se essencial, fazendo-se necessário considerar, 

também, o processo histórico de violações aos direitos das mulheres, especialmente 

em sociedades estruturadas pelas vulnerabilidades e pelas desigualdades de gênero, 

como é o caso do Brasil.  

O capítulo descreverá, inicialmente, o não reconhecimento das mulheres como 

atingidas, a violação do direito ao trabalho e à renda, a desconsideração da força 

produtiva, bem como a negativa, por parte das empresas e da Fundação Renova, de 

concessão do Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) para as mulheres atingidas pelo 

rompimento da barragem de rejeitos de mineração do Fundão.  

Em seguida, busca-se demonstrar que existem razões histórico-estruturantes 

para que as mulheres atingidas não sejam reconhecidas como atingidas, tenham o 

direito ao trabalho e à renda violados, suas forças produtivas desconsideradas e o 

AFE negado, sendo os temas do patriarcado e da divisão sexual do trabalho 

balizadores iniciais.  

Por fim, pretende-se indicar as consequências do não reconhecimento das 

mulheres como atingidas, da violação do direito ao trabalho e à renda, da 

desconsideração da força produtiva e da negativa de concessão do AFE para as 

mulheres atingidas: maximização dos lucros para as empresas, vulnerabilização 

econômica e social e subalternização aos maridos/companheiros.  

De maneira profundamente assimétrica, esse estado de coisas se presta, por 

via reflexa, a maximizar os lucros das empresas e, por isso mesmo, a determinar uma 

intensificação dos efeitos deletérios consubstanciados no avanço e consolidação do 

modo de produção capitalista nas regiões atingidas pelo rompimento da barragem de 
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rejeitos de mineração do Fundão. 

 

4.1 O não reconhecimento das mulheres como atingidas pelo rompimento da 

barragem de rejeitos de mineração do Fundão 

 

“Pra mim foi uma grande humilhação o que a Renova fez comigo né, que foi 
me classificar como lavadeira. Eu não tenho nada contra as lavadeiras, pelo 
contrário, eu admiro muito, acho uma profissão que tem que ser reconhecida 
também. Mas só que eu não sou lavadeira, eu sou pescadora artesanal 
profissional. Pra ela vim e me cadastrar como lavadeira só para... me 
negando o meu direito de pescadora. Isso é muito triste o que a 
Fundação Renova está fazendo com as pescadoras e os pescadores, 
não reconhecendo e tirando a dignidade delas”. Eliane Balke. Atingida de 
Campo Grande, São Mateus-ES (SOMOS..., 2018, grifo nosso). 
 

*** 
 
“A Renova tem feito muito mal pra gente aqui. Ela não reconhece a gente 
como atingida”. Andressa Lemos. Atingida de Colatina-ES (SOMOS..., 
2018, grifo nosso). 
 

*** 
 
“São três anos lutando por reconhecimento [...].”. Simone Silva. Atingida 
de Barra Longa-MG. (ROHDEN, 2018). 
 

*** 
 
“Eles têm que agir com nós. Tem que ter socorro com nós, porque eles 
tiraram a nossa dignidade. Eles têm que devolver a nossa dignidade que 
eles não devolvem”. Creuza Campelo. Atingida de Campo Grande, São 
Mateus-ES (SOMOS..., 2018, grifo nosso). 
 

*** 
 
“Nós queremos ser reconhecidos aqui. Nós somos ribeirinhos. Nós somos 
pescadores. Nós não temos trabalho, não temos outra profissão não”. 
Jucélia do Rosário. Atingida Barra Nova Norte, São Mateus-ES (SOMOS..., 
2018, grifo nosso). 

 
*** 

 

Os trechos acima são partes de entrevistas concedidas por mulheres atingidas, 

mas, que, passados mais de quatro anos após o rompimento da barragem de rejeitos 

de mineração do Fundão, ainda não haviam sido reconhecidas como tal pelas 

empresas e pela Fundação Renova (ROHDEN, 2018; SOMOS..., 2018). Ao longo dos 

anos que se passaram desde o desastre-crime sociotécnico do rompimento da 

barragem até a data em que o presente trabalho é escrito, as empresas e a Fundação 

Renova continuam não reconhecendo boa parte das mulheres como atingidas. 

Importa destacar que esse não reconhecimento tem início no processo de 
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cadastramento, mas não se restringe a ele. As informações dos questionários para 

cadastro das atingidas e dos atingidos, que inicialmente foram realizados pela 

Samarco e, posteriormente, pela Fundação Renova, em sua imensa maioria, são 

preenchidos pelos homens atingidos (maridos/companheiros). Por isso, as mulheres 

(esposas/companheiras) não têm sido reconhecidas pelas empresas e pela Fundação 

Renova, de maneira individual, como atingidas. 

De acordo com o Dicionário Michaelis, o termo reconhecimento significa “ato 

ou efeito de reconhecer; reconhecença; [...]” (RECONHECIMENTO, 2019a). Para o 

Dicionário Online de Português o termo significa “ato ou efeito de reconhecer, admitir 

como verdadeiro: reconhecimento de um direito” (RECONHECIMENTO, 2019b). No 

Dicionário Crítico da Mineração (2018), os atingidos são “indivíduos e grupos que 

sofrem com os [impactos da mineração], mesmo os desconsiderados oficialmente 

pela [avaliação de impacto ambiental], das mineradoras e pelo poder público” 

(ATINGIDOS, 2018, p. 31-32).  

No Dicionário Crítico da Mineração, o termo atingido pode ser utilizado para 

designar pessoas que sofrem com os impactos, os efeitos e os danos da mineração 

em diversas esferas, tais como: 

 

Afetados territorialmente - indivíduos donos de terras, com título ou não, 
compulsoriamente removidos ou que perderam parte de suas terras de 
morada, locais de uso coletivo, locais de práticas culturais e importância 
histórica.  
Economicamente afetados - indivíduos que perderam ou tiveram reduzidas 
suas fontes de alimento, renda e matéria-prima necessárias para manutenção 
do modo de vida, por meio de interrupção ou eliminação dos meios de 
geração de renda ou de subsistência, como: áreas de coleta, terrenos 
agrícolas ou áreas de pesca; comerciantes que perderam mercado 
consumidor; trabalhadores que perderam o emprego; ou ainda, os indivíduos 
que se tornam dependentes de projetos sociais ou indenizações das 
empresas, perdendo sua capacidade de auto-produção e de autonomia.  
Afetados por sub-projetos (obras e intervenções associados ao 
empreendimento) – indivíduos que tiveram algum tipo de prejuízo ou [risco] 
associado a sub-projetos que compõem o projeto de mineração como: 
[minerodutos], rodovias, [ferrovias], porto, parque industrial, canteiro de 
obras, [barragens de rejeitos], alojamentos, áreas de pesquisa, ou que foram 
afetados ou expropriados por áreas de interesse da empresa, como áreas de 
[Unidades de Conservação], e passaram a ter suas vidas reguladas por novas 
regras de uso e de circulação. Impactados ambientalmente - indivíduos que 
foram influenciados por mudanças no meio físico, nos ecossistemas e na 
paisagem (poluição, assoreamentos, variação químico-física da condição da 
água e ar, mortandade e contaminação de animais, diminuição do lençol 
freático, impactos sonoros e de odores, mudança da estética da paisagem, 
dentre outros [impactos da mineração]), ou pelo aumento do desmatamento 
na região e da poluição na cidade.  
Atingidos socialmente - indivíduos que sofreram com as especulações sobre 
a terra, a comida e outros produtos; impactados pela degradação da vida na 
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cidade e no campo ou pela fragmentação social das comunidades; 
desempregados e grupos excluídos, em atividades e áreas de risco ou 
desassistidos pelo Estado e pela empresa; indivíduos prejudicados pelo 
encerramento da exploração mineral (ou de outras fases do empreendimento) 
e pelos passivos deixados. (ATINGIDOS, 2018, p. 31-32). 

 

Por etimologia, entende-se que as mulheres atingidas são aquelas que 

sofreram e que sofrem com os efeitos e com os danos da atividade extrativa mineral, 

incluindo seus desdobramentos, a exemplo de casos que envolvem o rompimento de 

barragens de rejeitos de mineração. No caso do rompimento da barragem do Fundão, 

importa destacar que, ao longo desses anos, as empresas e a Fundação têm decidido 

sobre quem é ou não atingida e atingido, reconhecendo, na maioria dos casos, os 

homens como atingidos e relegando as mulheres ao não reconhecimento dessa 

condição. 

No Parecer nº 279 de 2018 da Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise 

(SPPEA) do Ministério Público Federal (MPF)53, no item 5.3, Críticas à Fundação 

Renova e à Governança Atual consta que a maneira como a  Fundação Renova tem 

atuado nos territórios atingidos pela lama da barragem do Fundão, foi duramente 

criticada pelas atingidas e pelos atingidos, especialmente por ela ter uma “[...] 

definição arbitrária de quem é ou não atingido e dos critérios de reparação; [...]” 

(MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2018b, p. 103). 

Ademais, o Relatório Quadrimestral de Monitoramento Consolidado – 

Compilado de dossiês de questões críticas – Mês 031 – Julho/2019 da Ramboll, 

aponta que a Fundação Renova tem utilizado a definição de impactado direto e 

indireto constantes na Cláusula 01, incisos II e III do Termo de Transação e de 

Ajustamento de Conduta (TTAC) de maneira equivocada, tendendo a interpretar que 

apenas as pessoas que relatassem uma das situações de impactos diretos contidas 

na referida Cláusula, poderiam ser cadastradas (RAMBOLL, 2019b, p. 65).  

O Relatório, no item 2.1.6.1.1 “Impacto” individual “direto” e “indireto” e 

subsunção dos relatos a categorias restritas, aduz que a adoção do paradigma 

impactado direto e impactado indireto traz consequências e retira das pessoas 

atingidas a “condição de sujeito de direitos” (RAMBOLL, 2019b, p. 64), tendo em vista 

que as empresas e a Fundação Renova não têm reconhecido as obrigações de 

                                            
53 A ementa do Parecer versou sobre a Avaliação participativa da minuta do Termo de Ajustamento de 

Conduta sobre a Governança (TAC-Governança), do processo de reparação e recuperação dos 
danos decorrentes do rompimento de barragens de rejeitos das mineradoras Samarco, BHP e Vale 
em Mariana, Minas Gerais. 
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reparar todos os impactos, os efeitos e os danos causados a essas pessoas.  

O Relatório consolidado referente aos trabalhos dos primeiros nove meses de 

avaliação dos programas socioeconômicos e socioambientais de 2017 da Ramboll já 

alertava que reconhecer a “condição de atingido” significa “admitir a violação de 

direitos” das atingidas e dos atingidos “e a luta por seu reconhecimento” (RAMBOLL, 

2017, p. 10). 

O reconhecimento das mulheres como atingidas influencia diretamente na 

legitimação de direitos enquanto que o não reconhecimento lhes retira o direito de 

pleitear a reparação integral54, bem como o acesso aos programas socioeconômicos.   

O não reconhecimento das mulheres como atingidas ignora as situações de 

vulnerabilidades e de desigualdades a que elas foram inseridas após o rompimento 

da barragem do Fundão, e confronta o Termo de Transação e de Ajustamento de 

Conduta – TTAC (INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, 2016), o qual reconhece, em sua cláusula 

21, parágrafo quarto, a necessidade de identificação de grupos vulneráveis e de 

priorização de tratamento para esses grupos, incluindo as mulheres:  

 

Observados os critérios estabelecidos no PARÁGRAFO PRIMEIRO acima, 
quando aplicável, deverá ser registrado o enquadramento do cadastrado 
em situações específicas de maior vulnerabilidade que demandem 
atendimento especializado e/ou prioritário, incluindo-se nesse critério 
as mulheres que sejam chefes de família, crianças, adolescentes, idosos, 
analfabetos e pessoas com deficiência, devendo-se, nestes casos, seguir 
protocolos próprios. (INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, 2016, p. 33, grifo nosso).  

 

Esta também é a posição do Termo de Ajustamento de Conduta relativo à 

Governança (TACGov)55 (INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, 2018b) que, no Capítulo II, Princípios Gerais, 

Cláusula Segunda, inciso X, amplia as situações de vulnerabilidade para as mulheres 

e inclui uma previsão aberta designada por “entre outros”:  

                                            
54 Por reparação integral o Ministério Público Federal se refere “[...] a todas as obrigações dos 

responsáveis pelo rompimento da barragem de reparar, recuperar, compensar e indenizar os danos 
dele decorrentes” (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2018b, p. 2). 

55 O TAC Governança é um instrumento extrajudicial de solução alternativa de conflitos, que pretende 
trazer rapidez e celeridade às demandas judiciais propostas no caso do rompimento da barragem de 
rejeitos de mineração do Fundão. Foi celebrado no âmbito de duas Ações Civis Públicas, a ACP nº 
0023863-07.2016.4.01.3800, ajuizada pelo Ministério Público Federal, e a ACP nº 0069758-
61.2015.4.01.3400, ajuizada por União, estado de Minas Gerais, estado do Espírito Santo (entes 
federativos) e outros entes das suas respectivas administrações públicas direta e indireta. 
(MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, [201?]). 
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X - o reconhecimento, na implementação dos PROGRAMAS, PROJETOS e 
AÇÕES de reparação integral, da especificidade das situações de 
mulheres, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e 
doentes crônicos, entre outros; [...]. (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 
[201?]), p. 5, grifo nosso).  

 

Contudo, ainda que o TTAC e o TACGOV tenham abordado as especificidades 

das mulheres atingidas, visando atenuar as situações de vulnerabilidades e 

desigualdades a que elas foram e estão submetidas, após o rompimento da barragem 

do Fundão, o Relatório Quadrimestral de Monitoramento Consolidado – Compilado de 

dossiês de questões críticas – Mês 031 – Julho/2019 da Ramboll, aponta que “[...] 

especificamente no tocante ao reconhecimento de vulnerabilidades e a sua 

priorização pelo PG00156 [...]” a Nota Técnica nº 29 de 2018 “afirma a ausência de 

preocupação por parte das empresas e da Fundação Renova com a priorização ou 

tratamento diferenciado das pessoas vulneráveis, o que também é reforçado pela 

Nota Técnica nº 32 de 2019” (RAMBOLL, 2019b).  

O Relatório também aponta que as empresas e a Fundação Renova não têm 

utilizado “[...] mecanismos de busca ativa ou metodologias específicas para 

atendimento prioritário de grupos vulneráveis de qualquer tipo” (RAMBOLL, 2019b, p. 

78) e que, em relação a essas vulnerabilidades específicas, no campo do gênero, “[...] 

não foram observadas as múltiplas formas de organização e arranjos das famílias das 

pessoas atingidas [...]”, o que tem permitido “[...] uma maior vulnerabilização de 

mulheres e a invisibilização de seu trabalho autônomo.” (RAMBOLL, 2019b, p. 78).  

Diante deste cenário, aumenta a necessidade de se pensar as mulheres 

atingidas pelo rompimento dessa barragem “como uma categoria reconhecível [...]”, 

pois, historicamente, as mulheres são tratadas como uma “[...] categoria definida 

automaticamente e subordinada aos homens em todos os tipos de situações” 

(OYEWÙMI, 1997, p. 123-125 apud LUGONES, 2008, p. 87, tradução nossa)57.  

Além do não reconhecimento das mulheres como atingidas, importa evidenciar, 

igualmente, a violação do direito ao trabalho e à renda a que as mulheres atingidas 

têm sido submetidas ao longo dos anos após o rompimento da barragem do Fundão. 

É o que se pretende demonstrar a seguir.  

                                            
56 O PG001 é o programa Levantamento e Cadastro dos Impactados da Fundação Renova (RAMBOLL, 

2019b). 
57 La emergencia de la mujer como una categoría reconocible, definida anatómicamente y subordinada 

al hombre en todo tipo de situación, resultó, en parte, de la imposición de un Estado colonial patriarcal. 
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4.2 Violação do direito ao trabalho e à renda das mulheres atingidas pelo 

rompimento da barragem de rejeitos de mineração do Fundão  

 

– Nome completo? 
– Rosilene Gonçalves da Silva. 
– Qual sua idade? 
– Tenho 38 anos. 
– Profissão? 
– Agora eu sou “à toa”, né! 
[...] 
Eu antes fazia de tudo um pouco: trabalhava no açougue meio período com 
meu irmão, olhava criança, fazia faxina para fora, mexia na casa, fazia crochê 
e bolo para vender, ajudava o Caé [apelido de seu esposo] na venda do mel, 
não ficava parada não, era o dia inteiro em pé. (ESTRONIOLI, 2015). 

 
*** 

 

O relato acima, da atingida e ex-moradora do distrito de Bento Rodrigues-MG, 

demonstra que os efeitos e os danos relacionados às mulheres atingidas pelo 

desastre-crime sociotécnico do rompimento da barragem de rejeitos de mineração do 

Fundão não ficaram restritos à chegada da “lama”, ao contrário, desdobraram-se, 

sobretudo, em violações de seus direitos (FARIAS, 2019a), especialmente do direito 

ao trabalho e à renda. 

De acordo com o documento Informações sobre a perspectiva de gênero nos 

dados de gestão da reparação aos danos causados pelo rompimento da barragem de 

Fundão produzido pela Fundação Renova (GOMES; CORREA, 2018), no item 

Cadastro Integrado - Cadastrados por gênero e território, distribuído conforme 

classificação da própria Fundação, 49% (quarenta e nove por cento) das pessoas 

cadastradas são do sexo feminino, e 51% (cinquenta e um por cento) do sexo 

masculino (GOMES; CORREA, 2018, p. 2). O documento também aponta que na Foz 

do Rio Doce, por exemplo, as mulheres estão em maior número que os homens: 

 

[...] enquanto no médio, baixo e na calha do Rio Doce há mais homens 
cadastrados do que a média geral da distribuição, na Foz predomina o 
cadastro do sexo feminino, sendo que no alto Rio Doce e Mariana o número 
da diferença dos gêneros dos cadastrados aproxima-se mais da média geral. 
(GOMES; CORREA, 2018, p. 3).  

 

No quesito tipo de ocupação por gênero e por faixa etária, o Cadastro evidencia 

que "[...] as mulheres estão representadas nos extremos das categorias por ocupação” 

(GOMES; CORREA, 2018, p. 12-13) e: 
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[...] são proporcionalmente de um grupo significativo dentre as pessoas 
empregadoras (acima da média da distribuição de gênero entre os 
cadastrados), mas do outro lado da pirâmide social são maioria dentre as 
“desempregadas”, que “trabalham sem carteira assinada”, que “trabalham 
sem qualquer reconhecimento formal”. Pelo número maior de mulheres 
jovens empregadoras que decai em relação aos homens em faixas etárias 
mais elevadas, os dados indicam uma tendência de crescimento do 
empreendedorismo jovem feminino. (GOMES; CORREA, 2018, p. 12-13). 

 

Conforme o mencionado Relatório, é possível perceber que muitas mulheres 

das regiões atingidas pelo rompimento da barragem de rejeitos de mineração do 

Fundão eram trabalhadoras autônomas que tiveram suas atividades econômicas 

interrompidas após o rompimento da barragem (GOMES; CORREA, 2018). Apesar 

disso, a Recomendação Conjunta nº 10 (BRASIL, 2018) aduz que os valores das 

indenizações, a concessão de Auxílio Financeiro Emergencial e os cadastramentos 

realizados pela Fundação Renova têm induzido ao não reconhecimento da atividade 

laborativa que as mulheres possuíam antes do desastre-crime sociotécnico.  

A Recomendação demonstra que as empresas e a Fundação Renova também 

têm colocado a renda que as mulheres atingidas auferiam antes do rompimento da 

barragem como dependente à dos homens atingidos, em total violação do direito ao 

trabalho e à renda:  

 

[...] 
Considerando que, em diversas reuniões, mulheres atingidas denunciaram 
tratamento diferenciado a elas conferido nos programas socioeconômicos 
executados pela Fundação Renova, principalmente em relação aos valores 
das indenizações, à concessão de auxílio emergencial autônomo e aos 
cadastramentos que induzem ao não reconhecimento da atividade laborativa 
da mulher como renda independente; [...]. (BRASIL, 2018, p. 12). 

 

Tanto na cidade de Barra Longa, quanto no povoado de Gesteira, onde a 

destruição atingiu diversas moradias, percebe-se a insatisfação de parcela 

significativa das mulheres em seus relatos. Vera Lúcia Aleixo e Silva, aposentada de 

62 (sessenta e dois) anos, foi uma das atingidas pelo “mar de lama” que devastou a 

comunidade em 05 de novembro de 2015 e, em entrevista à repórter Raquel Freitas, 

do jornal G1 Minas, declarou: 

 

Passei a noite no mato e, no outro dia, meu menino conseguiu também passar 
para o mato para pegar a gente para levar a gente para Mariana porque não 
tinha passagem. Desde aquele dia, ela não retornou de vez para Gesteira e, 
apesar de temer a demora do regresso, não perde a esperança de voltar a se 



76 

 

sentir em casa. (FREITAS, 2018).  

 

A aposentada, que trabalhava como cabeleireira e manicure para que sua filha 

pudesse estudar, alega que não foi possível o retorno às atividades após o 

rompimento da barragem. A este respeito, Helder Magno da Silva, Procurador do 

Ministério Público Federal (MPF), acrescenta:  

 

Quando ela vai morar em Mariana, longe de Barra Longa e de Gesteira, por 
mais que ela continue com a expertise, ela não tem as clientes. Ela vai chegar 
em Mariana, em um ambiente totalmente diferente, ela não conhece nem os 
vizinhos dela”, argumenta o procurador do Ministério Público Federal (MPF) 
Helder Silva, que tem acompanhado de perto a situação em cidades mineiras. 
(FREITAS, 2018). 

 

De acordo com o Dicionário Crítico da Mineração, trabalhador  

 

[...] é a pessoa que exerce e/ou realiza alguma atividade de trabalho, 
remunerado ou não, buscando viabilizar os meios de sustento próprio e de 
sua família, em quaisquer ramos de atividade econômica [...]. 
(TRABALHADOR, 2018, p. 233).  

 

E trabalho é a "atividade cuja finalidade é utilizar ou modificar as coisas naturais 

para satisfazer as necessidades humanas” (TRABALHADOR, 2018, p. 233). A 

Portaria nº 1.823, de 23 de agosto de 2012, que Institui a Política Nacional de Saúde 

do Trabalhador e da Trabalhadora, aduz em seu artigo 3º que: 

 

Todos os trabalhadores, homens e mulheres, independentemente de sua 
localização, urbana ou rural, de sua forma de inserção no mercado de 
trabalho, formal ou informal, de seu vínculo empregatício, público ou privado, 
assalariado, autônomo, avulso, temporário, cooperativados, aprendiz, 
estagiário, doméstico, aposentado ou desempregado são sujeitos desta 
Política. (BRASIL, 2012).  

 

A Portaria também afirma que:  

 

Art. 7º A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 
deverá contemplar todos os trabalhadores priorizando, entretanto, 
pessoas e grupos em situação de maior vulnerabilidade, como aqueles 
inseridos em atividades ou em relações informais e precárias de trabalho, em 
atividades de maior risco para a saúde, submetidos a formas nocivas de 
discriminação, ou ao trabalho infantil, na perspectiva de superar 
desigualdades sociais e de saúde e de buscar a equidade na atenção. 
Parágrafo único. As pessoas e os grupos vulneráveis de que trata o "caput" 
devem ser identificados e definidos a partir da análise da situação de saúde 
local e regional e da discussão com a comunidade, trabalhadores e outros 
atores sociais de interesse à saúde dos trabalhadores, considerando-se suas 
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especificidades e singularidades culturais e sociais. (BRASIL, 2012, grifo 
nosso). 

 

A Constituição da República de 1988 (CF/88) preceitua em seu artigo 6º que o 

trabalho é um direito social (BRASIL, 1988). O Código Tributário Nacional (CTN) 

define renda como “[...] o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; 

[...]” (BRASIL, 1966). Já a renda pode ser entendida como o total das importâncias 

recebidas periodicamente, por pessoa física ou jurídica, como resultado de trabalho 

ou de prestação de serviços, de aluguel de imóveis, de aplicação financeira, entre 

outros rendimentos. Nesse sentido, sendo a renda o resultado do trabalho, a 

verificação da força de trabalho aplicada é primordial para a conferência da existência 

de rendas distintas entre as mulheres atingidas e seus maridos/companheiros58.   

No texto Trabalho e exclusão racial, Sueli Carneiro (2011), ao abordar o perfil 

profissional exigido pelo mercado de trabalho brasileiro à época, argumentou que o 

direito ao trabalho é condição primordial para a reprodução das demais esferas da 

vida em sociedade. No caso do rompimento da barragem do Fundão, o não 

reconhecimento da renda das mulheres atingidas como independente à dos 

maridos/companheiros contribui, drasticamente, para a exacerbação das 

desigualdades de gênero, já tão marcantes no contexto das relações laborais 

brasileiras. 

Atualmente, as mulheres seguem recebendo cerca de ¾ (três quartos) da renda 

dos homens, apesar de elas representarem mais de 40% (quarenta por cento) da 

população economicamente ativa no Brasil (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2018). Embora as mulheres tenham conquistado 

maior inserção no mercado de trabalho nos últimos anos, historicamente, a posição 

que elas ocupam nas relações de trabalho está no bojo “[...] das formas de exploração 

que caracterizam a dominação de gênero (ou patriarcado)” (BIROLI, 2018, p. 27).  

Especialmente no que versa sobre o contexto de rompimento de barragens, 

esse entendimento é reforçado nas informações contidas no Relatório sobre o 

rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Samarco e seus efeitos sobre o 

vale do Rio Doce elaborado pelo Conselho Nacional dos Direitos Humanos – CNDH 

(2017), no item 4.1.1. Secretaria Estadual de Direitos Humanos, Participação Social e 

                                            
58 Parágrafo elaborado a partir do Ofício AFE Gesteira, de 18 de setembro de 2018, gentilmente cedido 

por Verônica Medeiros, da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social - AEDAS. 
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Cidadania– SEDPAC, o qual afirma que:  

 

Após o desastre criminoso na bacia do Rio Doce, na visão da SEDPAC, 
instalou-se um clima de medo de desemprego, em muito estimulado pelo 
discurso da empresa, que criou crescente ambiente de hostilidade e 
discriminação contra os atingidos, como se eles fossem os responsáveis pela 
empresa ter interrompido suas atividades. Na visão do representante, a 
gestão da tragédia até agora por parte da empresa está centralizada, no 
tocante às indenizações, na figura dos chefes de família, o que, em geral, 
excluiu jovens e mulheres. (BRASIL, 2017, p. 10, grifo nosso). 

 

O Relatório Preliminar sobre a situação da mulher atingida pelo desastre do Rio 

Doce no Estado do Espírito Santo também expressa tal entendimento (ESPÍRITO 

SANTO, 2018). O documento aduz que:  

 

[...] apenas com a entrada em vigor do Código Civil Brasileiro, no ano de 2002, 
foi conferida igualdade de condições aos “olhos da lei” no gerenciamento do 
lar entre o homem e a mulher, na medida em que, até então, o homem era o 
“chefe da família”, responsável por representá-la legalmente, administrar os 
bens comuns e particulares (até mesmo das mulheres), fixar o domicílio do 
casal e prover a subsistência do seio familiar. (ESPÍRITO SANTO, 2018, p. 
19). 

 

O Relatório aponta, ainda, de forma similar: 

 

Observa-se, portanto, que há menos de 60 anos, a mulher pôde trabalhar 
sem precisar de autorização do seu genitor ou marido e, há pouco menos de 
20 anos, apesar de exercer a atividade laborativa autônoma, ainda não era 
reconhecida pela lei como “chefe de família”, havendo, pois, uma presunção 
legal da complementaridade da renda auferida pela mulher e necessidade de 
submissão em todos os aspectos financeiros patrimoniais relativos à família. 
(ESPÍRITO SANTO, 2018, p. 19). 

 

Nesse sentido, quando as empresas e a Fundação Renova não reconhecem o 

trabalho e a renda que as mulheres atingidas auferiam antes do rompimento da 

barragem do Fundão, contradizem os dados contidos no Relatório Informações sobre 

a perspectiva de gênero nos dados de gestão da reparação aos danos causados pelo 

rompimento da barragem de Fundão (GOMES; CORREA, 2018). 

O Relatório demonstra que, no item gênero do “responsável” pelo núcleo 

familiar, a Foz do Rio Doce, por exemplo, conta com o maior número proporcional de 

mulheres responsáveis pelo núcleo familiar (44%), enquanto que os homens 

responsáveis são 56% (cinquenta e seis por cento) do total, indicando uma 

proximidade numérica entre os homens e as mulheres responsáveis pelo núcleo 



79 

 

familiar nessa localidade (GOMES; CORREA, 2018, p. 4).  

O relatório também aponta que, no caso de Mariana-MG, a percepção sobre a 

perda de renda após o rompimento dessa barragem foi maior entre as mulheres:  

 

[...] elas percebem maior sofrimento em relação ao impacto sobre a ocupação 
que tinham antes do desastre. E esta mesma proporção é mantida quando 
os atingidos/as atribuem o desastre como causa direta dessa perda de renda. 
Estes dados são significativos para demonstrar que as mulheres obtinham 
mais renda de maneira informal antes do desastre e, com o mesmo, elas 
perceberam proporcionalmente mais perdas do que os homens. Essa 
informação faz levantar a hipótese de que, para as mulheres, fica mais difícil 
comprovar a renda perdida após o desastre e, portanto, agora elas devem 
perceber mais injustiça quanto ao reconhecimento e ressarcimento do lucro 
cessante. (GOMES; CORREA, 2018, p. 15-16). 

 

Ainda que os órgãos públicos tenham recomendado às empresas e à Fundação 

Renova o respeito às diversas formas de organização e arranjos das famílias 

atingidas, facultando-lhes informar seu e/ou sua representante e forma de 

composição, “[...] sem prejuízo da escuta individual de cada componente, bem como 

as relações de dependência existentes entre estes;” (BRASIL, 2018, p. 19), as 

empresas e a Fundação Renova, além de violarem o direito ao trabalho e à renda, 

também têm promovido a desconsideração da força produtiva das mulheres atingidas, 

o que será abordado a seguir. 

 

4.3 Desconsideração da força produtiva das mulheres atingidas  

 

“Como muitas mulheres atingidas, Rosilene perdeu sua fonte de renda 
e explica que ‘mulheres que eram ‘somente donas de casa’ eram 
exceção no Bento’.” (ESTRONIOLI, 2015, grifo nosso). 

 
*** 

 
“Tem a pescadora de rio, tem o pescador de rio e tem a família pescadora. 
Um órgão, um conjunto que se faz o pescador. Porque se o meu marido é 
pescador, seu eu trabalho com o pescado dele, o meu filho também 
vende o pescado, não é um conjunto? Nós trabalhamos em qual área? Nós 
somos peixeiras, nós somos pescadores. Então é um conjunto. Então é 
aonde eles falam que não tem mulheres pescadoras, mas nós somos 
pescadoras.” Rosângela Ferreira. Atingida de Conceição da Barra-ES 
(SOMOS..., 2018, grifo nosso). 

 
*** 

 
“As pessoas, principalmente a área... a parte masculina... ela se sente no 
direito de ameaçar. ‘Ah, porque é mulher tá invadindo o território masculino’, 
‘você está fazendo um trabalho que seria o homem pra fazer’. Entendeu? Isso 
não é pra mulher fazer e muitas vezes não quer respeitar pelo fato de ser 
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mulher”.  Joice Lopes. Atingida de Barra do Riacho, Aracruz-ES (SOMOS..., 
2018). 

 
*** 

 

Além da violação do direito ao trabalho e à renda pelas empresas e pela 

Fundação Renova, de acordo com a Recomendação Conjunta nº 10 (BRASIL, 2018), 

as políticas indenizatórias relacionadas às pescadoras e aos pescadores têm 

desconsiderado a força produtiva das mulheres atingidas, compelindo-as à renda 

complementar a de seus companheiros: 

 

[...] 
CONSIDERANDO que a política indenizatória relacionada aos pescadores de 
subsistência contempla a indenização de núcleos familiares, não sendo 
estabelecida segundo a situação individual concreta de cada atingido pelo 
rompimento da barragem, o que, muitas vezes, representa desconsideração 
da força produtiva da mulher dentro da cadeia de pesca, com seu trabalho 
colocado de forma complementar ao do seu companheiro; [...]. (BRASIL, 
2018, p. 3). 

 

A corroborar com a referida Recomendação, o Relatório Preliminar sobre a 

situação da mulher atingida pelo desastre do Rio Doce no Estado do Espírito Santo 

(ESPÍRITO SANTO, 2018), aduz que a autonomia financeira que a mulher atingida 

possuía antes do desastre tem sido desconsiderada pelas empresas e pela Fundação 

Renova, relegando-as à informalidade: 

 

Apesar da autonomia financeira que possuíam, foram qualificadas no 
cadastro do grupo familiar como “do lar” com total desconsideração da 
atividade exercida e da sua participação relevante na renda familiar. Além 
das faxineiras, podem-se citar, em quantidade considerável, as mulheres 
atingidas ligadas à pesca e a sua cadeia produtiva. Estas sofrem pela grande 
informalidade do setor e do descaso do poder público, há anos, na 
regularização dos seus documentos. Partilham deste problema com os 
homens, com uma particularidade: a total desconsideração da limpeza do 
pescado pela Fundação Renova como atividade inserida na cadeia produtiva. 
As mulheres relatam que faziam limpeza de peixe, camarão, mariscos 
pescados pelo marido, companheiro ou terceiros, atividade esta que é 
aprendida de forma tradicional dentro de casa, perpassando por gerações 
(ESPÍRITO SANTO, 2018, p. 14-15). 

 

Além de todos os danos causados, as empresas e a Fundação Renova 

retiraram uma conquista extremamente importante das mulheres atingidas: a 

autonomia financeira. Percebe-se, também, desconsideração reiterada da força 

produtiva dessas mulheres. Essa desconsideração confronta as lutas históricas das 

mulheres brasileiras por direitos, a exemplo dos “debates da Assembleia Nacional 
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Constituinte (1987-1988) que culminaram na aprovação da Constituição Federal de 

1988”, e “[...] significaram, no plano jurídico nacional, um marco na conquista dos 

direitos das mulheres.” (FARIAS, 2019b, p. 140). 

Diante de absurda e flagrante violação do direito ao trabalho e à renda, os 

órgãos públicos recomendaram às empresas e à Fundação Renova a não aplicação 

de questionários que apresentassem vieses para o não reconhecimento do trabalho 

autônomo59 e independente que as mulheres atingidas possuíam antes do 

rompimento da barragem (BRASIL, 2018, p. 19). Recomendaram, ainda, que as 

empresas e a Fundação Renova as indenizem “[...] em igualdade de condições com 

os homens atingidos, sem qualquer distinção no tratamento e valores, em respeito à 

Convenção nº 100 da OIT60;” (BRASIL, 2018, p. 21). 

Apesar das recomendações do Ministério Público Federal (MPF) e da 

Defensoria Pública do estado do Espírito Santo (DPE-ES), as empresas e a Fundação 

Renova seguem violando o direito ao trabalho e à renda das mulheres atingidas e 

desconsiderando sua força produtiva. Em 2019, foi realizada denúncia da estudante 

universitária Silvana Aparecida da Silva, de 50 (cinquenta) anos, moradora de Barra 

Longa-MG; que, antes da lama, trabalhava por conta própria, com bordado, ponto 

cruz, com produtos de beleza por catálogo e panos de prato (GUIMARÃES, 2019).  

Desde que os rejeitos da barragem do Fundão atingiram a cidade, Silvana não 

conta com nenhuma renda, tampouco possui meios para expor seus produtos, o que 

a tem impedido de pagar as mensalidades de seu curso de graduação em pedagogia 

e a faz depender financeiramente do marido para dar continuidade aos estudos 

(GUIMARÃES, 2019).  

Ao longo dos anos que se passaram desde o rompimento da barragem do 

Fundão até a data em que o presente trabalho é escrito, muitas mulheres atingidas 

tiveram o direito ao trabalho e à renda violados, bem como sua força produtiva 

desconsiderada, culminando, assim, na recusa de concessão do Auxílio Financeiro 

Emergencial (AFE) pelas empresas e pela Fundação Renova, ou no recebimento de 

                                            
59 Segundo Mauricio Godinho Delgado “trabalho autônomo é aquele que se realiza sem subordinação 

do trabalhador ao tomador dos serviços” (DELGADO, 2019, p. 397). No Direito do Trabalho, a 
subordinação está prevista na "dependência" do artigo 3º da CLT, demonstrando que a subordinação 
é a sujeição ou submissão ao poder de mando do empregador (BRASIL, 1943; DELGADO, 2019). 

60 A Convenção nº 100 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), da qual o Brasil é signatário, 
estabeleceu em seu artigo 1º, item b, que a expressão “[...] igualdade de remuneração para a mão-
de-obra masculina e a mão-de-obra feminina por um trabalho de igual valor" se refere às taxas de 
remuneração fixas sem discriminação fundada no sexo (BRASIL, 1957). 
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porcentagem, como dependente, do Auxílio Financeiro Emergencial de seus 

maridos/companheiros, conforme se demonstrará a seguir.  

 

4.4 Negativa de concessão do Auxílio Financeiro Emergencial para as mulheres 

atingidas 

 

“Eu sempre trabalhei, indo pro rio, fazendo quentinha pra fora costurando, 
vendendo fruta quando tinha o quintal, eu tinha o meu dinheiro, era pouco, 
mas era meu. Na hora de fazer o cadastro ficou tudo junto com o marido, 
ele falou tudo e eu agora sou dependente, mas eu não sou. Não acho 
justo, a gente vive junto, mas eu quero a liberdade que eu tinha.”. Atingida de 
Barra Longa-MG (RAMBOLL, 2019b, p. 82, grifo nosso). 
 

*** 

 

Além da falta de reconhecimento de seus trabalhos geradores de renda ou da 

atividade laborativa que possuíam antes desse desastre-crime sociotécnico, as 

mulheres atingidas estão denunciando, ao longo desses anos, a negativa de 

concessão do Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) pelas empresas e pela Fundação 

Renova (BRASIL, 2018).  

De acordo com a Recomendação Conjunta nº 10 (BRASIL, 2018), devido à 

interrupção das atividades laborativas das atingidas e dos atingidos após o 

rompimento da barragem no Fundão, as empresas, através da Fundação Renova, 

desenvolveram o programa Auxílio Financeiro Emergencial: 

 

[...] 
CONSIDERANDO que a Fundação Renova foi obrigada a desenvolver um 
programa de auxílio financeiro emergencial à população atingida que tenha 
tido comprometimento de sua renda em razão da interrupção comprovada de 
suas atividades produtivas ou econômicas decorrentes do desastre 
ambiental, até o reestabelecimento das condições para retomada das 
atividades produtivas econômicas; [...]. (BRASIL, 2018, p. 3).  

 

Conforme a Recomendação Conjunta, o AFE possui natureza jurídica diversa 

da indenização e “[...] não pode ser descontado ou abatido dos valores aos quais as 

atingidas e os atingidos fazem jus” (BRASIL, 2018, p. 13). Contudo, muitas mulheres 

atingidas que auferiam trabalho e renda antes do rompimento da barragem tiveram o 

direito ao recebimento do AFE negado pelas empresas/Fundação Renova. No 

Encontro de Mulheres e Crianças Atingidas do Rio Doce, realizado entre os dias 04 e 

05 de novembro de 2018, cerca de 300 (trezentas) mulheres atingidas da Bacia do 

Rio Doce e do litoral do estado do Espírito Santo se reuniram na cidade de Mariana-
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MG para denunciar as violações cometidas pelas empresas e pela Fundação Renova 

nos três anos após o rompimento da barragem (MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR 

BARRAGENS, 2018). Elas destacaram, entre outras violações, a negativa de 

recebimento do AFE: 

 

Eu trabalhava com artesanato e na pesca, junto com meu marido. Ficamos 
sem a minha renda também, mas só ele recebe cartão. Perdi minha 
autonomia, porque meu dinheiro eu escolhia como ia gastar, com meus filhos 
e nas compras da casa. Agora tenho que ficar pedindo pro meu marido, isso 
não é vida. Atingida Fabiana do estado do Espírito Santo. (MOVIMENTO 
DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS, 2018).  
 
A única coisa que quero da Renova é o respeito com a vida. Nós estamos 
sofrendo. Não era para eu estar aqui lutando, era para eu estar no meu 
cotidiano. Eu quero a minha identidade de pescadora e o meu rio de volta. 
Atingida Silvia Lafaiete de São Mateus-ES. (ROHDEN, 2018). 

 

Os órgãos públicos, por sua vez, consideram ilegítimo o indeferimento do 

Auxílio Financeiro Emergencial por parte das empresas e da Fundação Renova: 

 

[...] 
CONSIDERANDO que é ilegítima a transferência do juízo de valor acerca do 
reconhecimento da condição de atingido, bem como do deferimento ou não 
do auxílio emergencial, indenizações e demais programas socioeconômicos 
e socioambientais, a ente de caráter privado, sem que exista para isso uma 
instância revisora independente, aparelhada e imparcial dos referidos 
trabalhos, papel que não é atribuído ou diretamente exercido pelo Poder 
Público; [...]. (BRASIL, 2018, p. 4).  

 

Nesse sentido, os órgãos públicos recomendaram às empresas e à Fundação 

Renova o reconhecimento da renda das mulheres atingidas de maneira autônoma e 

a concessão do “[...] cartão emergencial em seu nome, em respeito à independência 

econômica conquistada antes do rompimento da barragem” (BRASIL, 2018, p. 19). 

Contudo, mais de quatro anos após esse desastre-crime sociotécnico, ainda é grande 

o número de mulheres que denunciam, especialmente através dos meios de 

comunicação e das reuniões realizadas com os órgãos públicos, que, além de não 

terem o direito ao trabalho e à renda reconhecidos pelas empresas e pela Fundação 

Renova, não receberam/recebem o Auxílio Financeiro Emergencial.  

Na Ata da 30ª (trigésima) Reunião Ordinária do Comitê Interfederativo (CIF), 

realizada no dia 27 de setembro de 2018, no item – Encaminhamento E30-9: consta 

que a coordenadora de um dos grupos de trabalho apresentou a Nota Técnica n° 

16/2018, referente à revisão do Plano Emergencial de Degredo (INSTITUTO 
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BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, 

2018a). Ela destacou que o plano de transição do modelo de pagamento do AFE e de 

indenização do PIM61 por unidade familiar, devem considerar “[...] teórica e 

metodologicamente, a igualdade entre homens e mulheres” (INSTITUTO 

BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, 

2018a, p. 5).  

Na Ata da 41ª (quadragésima primeira) Reunião Ordinária do Comitê 

Interfederativo (CIF) realizada no dia 23 de agosto de 2019, no item 3.1 – Participação 

e direito a voz dos representantes das pessoas atingidas - Câmara Técnica de 

Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS), na abertura para as solicitações 

e reclamações a serem apresentadas pelas pessoas atingidas presentes na reunião, 

“[...] foi realizada crítica quanto à falta de atendimento das mulheres atingidas” 

(INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVÁVEIS, 2019a, p. 5). 

Também foi relatada a necessidade de concessão do Auxílio Financeiro 

Emergencial para as artesãs e pescadoras, tendo em vista que muitas delas possuem 

o documento que comprova o exercício da atividade de pescadoras (INSTITUTO 

BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, 

2019a, p. 5). Além disso, houve novos relatos e críticas em relação à falta de 

atendimento das “[...] mulheres atingidas, bem como ao tratamento da água do rio 

Doce e aos cortes no Auxílio Financeiro Emergencial” (INSTITUTO BRASILEIRO DO 

MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, 2019a, p. 5). 

Após o desastre-crime sociotécnico do rompimento da barragem de rejeitos de 

mineração do Fundão, várias mulheres atingidas foram e estão relegadas à 

dependência econômica de seus maridos/companheiros, sendo importante abordar 

algumas das razões histórico-estruturantes para a violação do direito ao trabalho e à 

renda dessas mulheres e para a negativa da concessão do Auxílio Financeiro 

Emergencial pelas empresas e pela Fundação Renova. É o que se pretende 

demonstrar a seguir. 

 

                                            
61 O PIM é o Programa de Indenização Mediada da Fundação Renova e tem como objetivo ressarcir 

os atingidos de forma simples, rápida, sem os trâmites e os custos de uma ação judicial. A adesão é 
voluntária e gratuita. A pessoa atingida pode aderir ao programa por conta própria, ou se preferir, 
pode ser acompanhada por um advogado ou assistido por um defensor público (FUNDAÇÃO 
RENOVA, 2019a). 
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4.5 Razões histórico-estruturantes para o não reconhecimento das mulheres 

como atingidas, para a violação do direito ao trabalho e à renda, para a 

desconsideração da força produtiva e para a negativa de concessão do AFE para 

as mulheres atingidas 

 

Este tópico abordará o patriarcado e a divisão sexual do trabalho, consideradas 

como algumas das razões histórico-estruturantes para que as empresas e a Fundação 

Renova não reconheçam as mulheres como atingidas, para violarem o direito ao 

trabalho e à renda, para desconsiderarem a força produtiva e negarem o direito ao 

recebimento do Auxílio Financeiro Emergencial pelas mulheres atingidas. 

 

4.5.1 Patriarcado 

 

Christine Delphy (2009) destaca que a palavra patriarcado, etimologicamente, 

deriva da combinação das palavras gregas pater (pai) e arkhé (origem e comando) e, 

para o grego antigo, a primazia no tempo e a autoridade denotam que a autoridade 

também vinha do pai, o chefe mais velho (interpretação da palavra grega archontes, 

que nominava os descendentes dirigentes das comunidades originadas a partir das 

primeiras famílias instaladas em determinado lugar) (DELPHY et al. 2009, p. 174). 

No fim do século XX, com a chamada “segunda onda”62 do feminismo, o termo 

patriarcado teve seu conceito alterado e, segundo Christine Delphy, “[...] nessa nova 

acepção feminista, o patriarcado designa uma formação social em que os homens 

detêm o poder, ou ainda, mais simplesmente, o poder é dos homens” (DELPHY et al. 

2009, p. 174), o que não se atribui apenas ao pai, mas estende-se aos homens em 

geral.  

Rita Laura Segato (2012) salienta que, antes mesmo da colonização da 

América Latina, o patriarcado já existia. Rita Laura Segato (2012, p. 118) assevera 

que nas sociedades indígenas e afro-americanas existia uma organização patriarcal, 

ainda que diferente daquela de gênero ocidental e que poderia ser descrita como um 

                                            
62 A história dos movimentos feministas do Norte Global é dividida em três "ondas". A primeira onda é 

composta pelos movimentos feministas que lutavam pelo direito ao sufrágio das mulheres no século 
XIX e início do século XX, promovendo o direito das mulheres de votar. A segunda onda teve início 
na década de 1960 e buscava a valorização das mulheres em igualdade com os homens, de forma 
a extirpar todas as esferas de discriminação a elas conferidas em decorrência de suas diferenças 
anatômicas e biológicas. A terceira onda é uma continuação e uma reação às falhas percebidas da 
segunda onda do feminismo, começando na década de 1990. 
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patriarcado de pré-intrusão ou baixa intensidade. A autora destaca que o gênero já 

existia na cultura pré-colonial, mas de uma maneira diferente da que assume na 

modernidade (SEGATO, 2012, p. 118). 

 

Também são reconhecíveis, no mundo pré-intrusão, as dimensões de uma 
construção da masculinidade que acompanhou a humanidade ao longo de 
todo o tempo da espécie, o que eu chamei “pré-história patriarcal da 
humanidade”, caracterizada por uma temporalidade lentíssima ou, em outras 
palavras, de uma longue-durée que se confunde com o tempo evolutivo 
(Segato, 2003b). Esta masculinidade é a construção de um sujeito obrigado 
a adquiri-la como status, atravessando provações e enfrentando a morte – 
como na alegoria hegeliana do senhor e seu servo. Sobre este sujeito pesa o 
imperativo de ter que conduzir-se e reconduzir-se a ela ao longo de toda a 
vida sob os olhares e a avaliação de seus pares, provando e reconfirmando 
habilidades de resistência, agressividade, capacidade de domínio e exação 
do que chamei “tributo feminino” (op. cit.), para poder exibir o pacote de seis 
potências – sexual, bélica, política, intelectual, econômica e moral – que lhe 
permitirá ser reconhecido e qualificado como sujeito masculino. Isto indica, 
por um lado, que o gênero existe, mas de uma forma diferente da que assume 
na modernidade. (SEGATO, 2012, p. 117-118). 

 

A autora afirma que quando a colonização invade o gênero da aldeia, modifica-

o perigosamente, pois: 

 

Intervém na estrutura de relações da aldeia, apreende-as e as reorganiza a 
partir de dentro, mantendo a aparência de continuidade, mas transformando 
os sentidos, ao introduzir uma ordem agora regida por normas diferentes. É 
por isso que falo, no subtítulo, de verossimilhança: as nomenclaturas 
permanecem, mas são reinterpretadas à luz de uma nova ordem moderna. 
(SEGATO, 2012, p. 118). 

 

Rita Laura Segato (2012) sustenta que esse patriarcado ultra-hierárquico pós-

colonização provocou a ocupação dos homens não brancos no ambiente comunitário, 

como intermediários do administrador branco colonizador, enquanto as mulheres 

colonizadas eram exploradas nas funções de trabalho mais subalternas. 

Consequentemente, houve o colapso e a privatização da esfera doméstica; lócus que 

restou destinado somente às mulheres, o que estruturou a carga contínua de trabalho 

produtivo-reprodutivo sobre a mãe mulher não-branca, que perdura na 

contemporaneidade. 

 

Esse cruzamento é realmente fatal, porque um idioma que era hierárquico, 
em contato com o discurso igualitário da modernidade, transforma-se em uma 
ordem ultra-hierárquica, devido aos fatores que examinarei a seguir: a 
superinflação dos homens no ambiente comunitário, no seu papel de 
intermediários com o mundo exterior, ou seja, com a administração do 
branco; a emasculação dos homens no ambiente extracomunitário, frente ao 
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poder dos administradores brancos; a superinflação e universalização da 
esfera pública, que na condição de espaço público era habitada 
ancestralmente pelos homens, e o consequente colapso e a privatização da 
esfera doméstica; e a binarização da outrora dualidade de espaços, 
resultante da universalização de um dos seus dois termos quando constituído 
agora como esfera pública, por oposição ao outro, constituído como espaço 
privado. (SEGATO, 2012, p. 118). 

 

Rita Laura Segato (2012, p. 116) denomina de patriarcado de pré-intrusão ou 

de baixa intensidade, o patriarcado presente nas sociedades indígenas anteriores ao 

período da colonização. Para a autora, antes da colonização, as mulheres indígenas 

detinham um espaço político respeitado e participavam das decisões coletivas a partir 

de seus espaços privados. Contudo, com a colonização, os homens europeus 

acabaram por influenciar no cotidiano e na própria concepção do homem indígena, 

que passou a ser o interlocutor dos colonizadores, de forma prejudicial às mulheres 

indígenas (SEGATO, 2012, p. 117-118). Para a autora,  

 

[...] a posição masculina se vê assim promovida a uma plataforma nova e 
distanciada que se oculta por trás da nomenclatura precedente, robustecida 
agora por um acesso privilegiado a recursos e conhecimentos sobre o mundo 
do poder (SEGATO, 2012, p. 120).  

 

E, concomitantemente, é emasculada63 frente aos brancos, relativizando sua 

posição pela submissão ao colonizador, diminuindo-os e afetando desfavoravelmente 

as relações com as mulheres indígenas e com os seus filhos (SEGATO, 2012). 

De acordo com Silvia Federici (2017, p. 193), no regime capitalista, o 

surgimento da família se deu no período de acumulação primitiva, como instituição 

extremamente importante para a apropriação e o ocultamento do trabalho das 

mulheres. Segundo a autora, nesse período, as mulheres ditas burguesas perderam 

muito poder, pois foram excluídas dos negócios familiares e relegadas a “[...] 

supervisionar os cuidados domésticos” (FEDERICI, 2017, p. 193-194). 

Ao retratar esse período, Silvia Federici aduz que, na classe alta, a propriedade 

era o meio pelo qual os maridos exerciam poder sobre suas esposas, e, na classe 

trabalhadora, era a exclusão das mulheres do recebimento de seu salário que permitia 

aos homens trabalhadores o exercício de poder sobre as mulheres (FEDERICI, 2017, 

p. 194). A autora, utilizando como exemplo os trabalhadores da indústria artesanal, 

assevera que, nesse período e tipo de organização familiar, as mulheres laboravam, 

                                            
63 Castrado; que perdeu a virilidade.  



88 

 

mas quem recebia seus salários eram os maridos:  

 

O que se destaca nesse tipo de organização é que, embora a esposa 
trabalhasse junto ao marido, produzindo também para o mercado, era o 
marido que recebia o salário da mulher. Isso também ocorria com outras 
trabalhadoras assim que se casavam. (FEDERICI, 2017, p. 194). 

 

Silvia Federici (2017, p. 194) ressalta que tal política impedia que as mulheres 

adquirissem seu próprio dinheiro, e criava condições materiais para que elas se 

sujeitassem aos homens e para que seu trabalho fosse por eles expropriado. 

Fenômeno semelhante ocorre no contexto do rompimento da barragem de rejeitos de 

mineração do Fundão devido à atuação das empresas e da Fundação Renova em 

relação às mulheres atingidas. 

De forma análoga ao período da acumulação primitiva abordado por Silvia 

Federici (2017) – no qual as mulheres laboravam, mas os maridos recebiam seus 

salários –, o contexto posterior ao rompimento da barragem de rejeitos de mineração 

do Fundão emerge como um cenário no qual as mulheres estão relegadas à 

dependência econômica em relação aos seus maridos/companheiros. Se antes 

contavam com trabalho e renda de forma independente, agora, em razão de ações e 

omissões das empresas e da Fundação Renova, voltaram à condição de 

dependentes, circunstância que as coloca em situação de opressões e de 

vulnerabilidades múltiplas. 

De uma maneira geral, pode-se dizer que, no contexto do rompimento da 

barragem de rejeitos de mineração do Fundão, o patriarcado e a assimetria de poder 

que lhe é inerente restam materializados pela atuação das empresas e da Fundação 

Renova, que não reconhecem as mulheres como atingidas, tampouco o trabalho e a 

renda que possuíam antes do rompimento da barragem; quando desconsideram suas 

forças produtivas; e quando a elas é negada a concessão do Auxílio Financeiro 

Emergencial, ou quando as colocam como dependentes de seus maridos e/ou 

companheiros para fins de recebimento de porcentagem desse auxílio. 

 

4.5.2 Divisão Sexual do Trabalho 

 

Pode-se afirmar que a divisão sexual do trabalho tem como principal 

característica o direcionamento dos homens ao ambiente de produção e das mulheres 

ao ambiente de reprodução, permitindo que os homens ocupem funções com 
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relevante valor e reconhecimento social, como são aquelas de natureza política, 

religiosa e militar (KERGOAT, 2009). Além disso, a divisão sexual do trabalho 

organiza-se em dois princípios: o da separação, entendido como a existência de 

trabalhos de homens e de mulheres; e o da hierarquização, o qual entende que o 

trabalho do homem tem maior valor que o trabalho da mulher (KERGOAT, 2009).  

Tal constatação vincula a valorização e a desvalorização do trabalho das 

mulheres e dos homens com as diferenças construídas social e historicamente e que 

colocam as mulheres em posições de inferioridade, conforme afirmam Amauri Cesar 

Alves e Michelle Cristina Farias: 

 

As maneiras pelas quais essas diferenças foram social e historicamente 
consideradas acabaram por gerar distinções que dividiram tanto o trabalho 
como o comportamento social entre os sexos, fazendo com que o trabalho da 
mulher fosse desvalorizado e inferiorizado em relação ao trabalho do homem. 
Essas diferenças também contribuíram para que as mulheres fossem 
empurradas para uma posição de inferioridade em relação aos homens, e 
colocadas em uma situação de vulnerabilidade que as fragiliza ou inferioriza. 
(ALVES; FARIAS, 2020, p. 190).  

 

Silvia Federici (2017) afirma que a divisão sexual do trabalho é típica da 

organização capitalista e que, na transição do feudalismo para o capitalismo, já era 

possível notá-la, pois já havia uma crescente distinção entre o trabalho feminino e o 

masculino. Para a autora, à medida que “[...] as tarefas realizadas por mulheres e 

homens se tornavam mais diversificadas […]”, essas tarefas também “[...] passavam 

a sustentar relações sociais diferentes” (FEDERICI, 2017, p. 197). 

Mesmo empobrecidos e “[...] destituídos de poder, os trabalhadores 

assalariados homens ainda podiam ser beneficiados pelo trabalho e pelos 

rendimentos de suas esposas [...]” (FEDERICI, 2017, p. 197). Para Silvia Federici, 

essa e outras histórias sobre a situação das mulheres e a acumulação primitiva, 

demonstram que “[...] uma nova ordem patriarcal” estava sendo construída com vistas 

a tornar as mulheres “servas da força de trabalho masculina [...]”, o que foi essencial 

para que o capitalismo se desenvolvesse (FEDERICI, 2017, p. 232). Para a autora,  

 

Sobre esta base, foi possível impor uma nova divisão sexual do trabalho, que 
diferenciou não somente as tarefas que as mulheres e os homens deveriam 
realizar, como também suas experiências, suas vidas, sua relação com o 
capital e com outros setores da classe trabalhadora. (FEDERICI, 2017, p. 
232). 
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Silvia Federici caracteriza a divisão sexual do trabalho como “[...] uma divisão 

dentro da força de trabalho” (FEDERICI, 2017, p. 232), que é típica das relações de 

poder. Para ela, a divisão sexual do trabalho foi “[...] ao mesmo tempo, um imenso 

impulso à acumulação capitalista” (FEDERICI, 2017, p. 232), pois:  

 

[...] a diferença de poder entre mulheres e homens e o ocultamento do 
trabalho não remunerado das mulheres por trás do disfarce da inferioridade 
natural permitiram ao capitalismo ampliar imensamente “a parte não 
remunerada do dia de trabalho” e usar o salário (masculino) para acumular 
trabalho feminino. Em muitos casos, serviram também para desviar o 
antagonismo de classe para um antagonismo entre homens e mulheres. 
(FEDERICI, 2017, p. 232). 

 

Consoante defende a autora, “[...] a acumulação primitiva foi, sobretudo, uma 

acumulação de diferenças, desigualdades, hierarquias e divisões que separaram os 

trabalhadores entre si e, inclusive, alienaram a eles mesmos” (FEDERICI, 2017, p. 

232-233). No contexto do rompimento da barragem de rejeitos de mineração do 

Fundão, a acumulação primitiva do capital é atualizada, e a divisão sexual do trabalho 

é reproduzida pela atuação das empresas e da Fundação Renova. 

Ao longo dos quatro anos que se passaram desde o rompimento da referida 

barragem até a data em que o presente trabalho é escrito, as empresas e a Fundação 

Renova estão caracterizando as mulheres atingidas como “do lar”, desconsiderando 

sua força produtiva e os trabalhos geradores de renda que possuíam antes do 

rompimento da barragem. Além de fomentar a divisão sexual do trabalho, as 

empresas também fomentam a desvalorização, reproduzem opressões, 

desigualdades, hierarquias e divisões entre as mulheres atingidas e seus 

maridos/companheiros. 

 

4.6 Consequências do não reconhecimento das mulheres como atingidas, da 

violação do direito ao trabalho e à renda, da desconsideração da força produtiva 

das mulheres e da negativa de concessão do AFE para as mulheres atingidas 

pelo rompimento da barragem de rejeitos de mineração do Fundão 

 

Este tópico visa a demonstrar como, pelo não reconhecimento das mulheres 

como atingidas, pela violação do direito ao trabalho e à renda das mulheres atingidas, 

pela desconsideração de suas forças produtivas e pela negativa da concessão do 

Auxílio Financeiro Emergencial, as empresas poupam gastos com a reparação 



91 

 

econômica do desastre-crime sociotécnico, maximizam seus lucros e empurram as 

mulheres atingidas para a vulnerabilização econômica e social e para a 

subalternização aos maridos/companheiros. 

 

4.6.1 Vulnerabilização e subalternização 

 

O conceito de vulnerabilidade, segundo Jeanne Lúcia Gadelha Freitas, advém 

do campo advocatício internacional de direitos humanos, sendo legitimado para 

indicar “[...] grupos ou indivíduos fragilizados, jurídica ou politicamente na promoção, 

proteção ou garantia de seus direitos de cidadania” (ALVES, 1994 apud FREITAS, 

2016, p. 59), como, por exemplo, as mulheres. 

No campo do Direito Privado, mais precisamente no ramo do Direito do 

Consumidor, Claudia Lima Marques e Bruno Miragem aduzem que: 

 

A vulnerabilidade é mais um estado da pessoa, um estado inerente de risco 
ou um sinal de confrontação excessiva de interesses identificado no mercado, 
é uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza, 
enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação. (MARQUES; 
MIRAGEM, 2005, p. 320).  

 

Na esfera do Direito do Trabalho, o estudo inicial da vulnerabilidade parece ser 

feito por Leandro Amaral Dorneles: 

 

Trata-se da noção instrumental que guia a aplicação das normas protetivas, 
visando à igualdade e à justiça equitativa. Enquanto o princípio da igualdade 
decorre de uma visão mais abstrata do indivíduo e da sociedade, 
estabelecendo contornos objetivos de equilíbrios ou desequilíbrios entre as 
relações humanas, a vulnerabilidade é uma noção “flexível”, que apresenta 
“traços de subjetividade”, não necessitando sempre de uma comparação 
entre situações e sujeitos. (DORNELES, 2013, p. 294). 

 

Percebe-se a noção de vulnerabilidade laboral de caráter instrumental, que 

servirá para a melhor interpretação do direito posto, o que pode se dar, 

exemplificativamente e nos termos pretendidos com o presente estudo, em relação ao 

Direito do Trabalho da mulher. O citado autor trata também da importância da noção 

de vulnerabilidade para o Direito do Trabalho: 

 

A demanda por proteção ao trabalhador, conforme entendemos, ainda é um 
dado inegável e inquestionável ao direito do trabalho. Mas a definição dos 
contornos protetivos clássicos do direito do trabalho, ocorrida no início do 
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século passado, tinha por base uma relação então predominante e 
padronizada – a relação de emprego típica (arts. 2º e 3º, CLT) – que não se 
apresenta mais onipresente. Atualmente nem sempre podemos identificar um 
padrão único de vulnerabilidades (e, consequentemente, uma demanda 
protetiva uniforme) comum a todos os empregados, da mesma forma que 
podemos perceber a combinação de diferentes vulnerabilidades em outras 
relações de trabalho não enquadradas nos contornos dos arts. 2º e 3º da CLT. 
A ideia de vulnerabilidade como fundamento do direito do trabalho tem por 
intuito aproximar a operacionalidade juslaboral das reais demandas 
protetivas que se apresentam em um novo mundo do trabalho, reconciliando 
(ou impedindo o divórcio entre) a instrumentalidade deste ramo jurídico com 
as reais necessidades sociais, ainda inegavelmente calcadas na demanda 
protetiva justificada por um desequilíbrio em suas relações jurídicas de base. 
(DORNELES, 2013, p. 296). 

 

Aqui, o conceito de vulnerabilidade é visto como fundamento do Direito do 

Trabalho e que pretende atender às demandas específicas de grupos sociais, como 

pode se dar, mais uma vez, exemplificativamente, com as mulheres em suas relações 

com os contratantes de trabalho (ALVES; FARIAS, 2020).  

David Harvey, ao discorrer sobre a perspectiva pós-industrial para os 

trabalhadores flexíveis na Inglaterra, também tratou da vulnerabilidade: 

 

A atual tendência dos mercados de trabalho é reduzir o número de 
trabalhadores “centrais” e empregar cada vez mais uma força de trabalho que 
entra facilmente e é demitida sem custos quando as coisas ficam ruins. Na 
Inglaterra, os “trabalhadores flexíveis” aumentaram em 16 por cento, 
alcançando 8,1 milhões entre 1981 e 1985, enquanto os empregos 
permanentes caíram em 6 por cento, ficando em 15,6 milhões (Financial 
Times, 27 de fevereiro de 1987). Mais ou menos no mesmo período, cerca 
de um terço dos dez milhões de novos empregos criados nos EUA estavam 
na categoria “temporário” (New York Times, 17 de março de 1988). 
Evidentemente isso não mudou de maneira radical os problemas, surgidos 
nos anos 60, dos mercados de trabalho “duais” ou segmentados, mas o 
reformulou segundo uma lógica bem diferente. Embora seja verdade que a 
queda da importância do poder sindical reduziu o singular poder dos 
trabalhadores brancos do sexo masculino nos mercados do setor 
monopolista, não é verdade que os excluídos desse mercado de trabalho – 
negros, mulheres, minorias étnicas de todo tipo – tenham adquirido uma 
súbita paridade (exceto no sentido de que muitos operários homens e 
brancos tradicionalmente privilegiados foram marginalizados, unindo-se aos 
excluídos). Mesmo que algumas mulheres e algumas minorias tenham tido 
acesso a posições mais privilegiadas, as novas condições de trabalho de 
maneira geral reacentuaram a vulnerabilidade dos grupos desprivilegiados. 
(HARVEY, 2012, p. 144-145 apud ALVES; FARIAS, 2020, p. 12). 

 

Nesse sentido, a análise do conceito de vulnerabilidade no Direito do Trabalho 

serve, neste estudo, apenas para demonstrar que há um sujeito com fragilidade 

acentuada na relação de trabalho (ALVES; FARIAS, 2020). 

A palavra subalternização, por sua vez, advém do termo subalterno. Segundo 

o dicionário Dicio, o termo subalterno significa “[...] aquele que está sob as ordens de 
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outro, que é subordinado ou inferior a outro em graduação ou autoridade” e, por 

extensão, “[...] aquele que se sente inferior a outro, que se coloca na condição de 

dever obediência a outro; submisso” (SUBALTERNO, 2019). Por analogia, a 

subalternização pode ser entendida como o processo de tornar submisso. 

Para Gayatri Chakravorty Spivak (2010), o termo subalterno não pode ser 

utilizado para referenciar todo [e toda] e qualquer marginalizado [e marginalizada], 

mas, apenas aquele [e aquela] que a voz não pode ser ouvida. Para a autora, o termo 

subalterno descreve “[...] as camadas mais baixas da sociedade, constituídas pelos 

modos específicos de exclusão dos mercados, da representação política e legal, e da 

possibilidade de se tornarem membros plenos do estrato social dominante (SPIVAK, 

2010, p. 12). 

Ao apontar a condição etnocêntrica intrínseca ao intelectual ocidental, quando 

se trata da sua relação com a projeção da alteridade, Gayatri Chakravorty Spivak 

evidencia a ausência de um espaço de fala, ocupável por sujeitos [e por sujeitas] 

subalternos. A autora enfatiza, ainda, o fato de a mulher subalterna ser duplamente 

silenciada: “Se, no contexto da produção colonial, o sujeito subalterno não tem história 

e não pode falar, o sujeito subalterno feminino está ainda mais profundamente na 

obscuridade” (SPIVAK, 2010, p. 28).  

Diante disso, a análise dos conceitos de vulnerabilidade e subalternidade 

contribui para demonstrar que as mulheres atingidas possuem vulnerabilidade 

acentuada na relação com as empresas e a Fundação Renova, e que são múltiplas 

as consequências da violação do direito ao trabalho e à renda, da desconsideração 

de suas forças produtivas e da negativa do Auxílio Financeiro Emergencial. Algumas 

dessas consequências são a vulnerabilização e a subalternização em relação aos 

maridos/companheiros, condenando-as a um nível de vida socioeconômico muito 

inferior ao deles. 

Importante destacar que o Brasil concentra um dos maiores índices de 

desigualdades de gênero relacionadas ao sexo feminino do mundo. Cotidianamente, 

as mulheres brasileiras são compelidas à vulnerabilidade ocasionada em grande 

medida pelo patriarcado e pela divisão sexual do trabalho, conforme se procurou 

demonstrar anteriormente. No contexto do rompimento da barragem de rejeitos de 

mineração do Fundão, a vulnerabilização econômica e social a que as mulheres 

atingidas têm sido submetidas ao longo desses quatro anos as tem empurrado para 

uma vida de subalternização aos maridos/companheiros.  
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Adotar e defender o conceito de vulnerabilização e de subalternização como 

processos sociais no contexto do rompimento da barragem de rejeitos de mineração 

do Fundão, na perspectiva das mulheres atingidas é, também,  

 

[...] exercitar interpretação reflexiva e dialética, considerando os papéis 
hierárquicos nas relações de gênero, conectadas a condições sociais como 
trabalho, classe, raça, etnia, crenças, valores e posição social que cada 
mulher ocupa no mundo. (ALVES; FARIAS, 2020, p. 12). 

 

De fato, a posição que as mulheres ocupam no mundo, na sociedade e no 

âmbito das relações de trabalho, sobretudo em razão do patriarcado e da divisão 

sexual do trabalho, constitui elemento estruturante e propulsor do desenvolvimento 

das atividades capitalistas. Se, de um lado, os conceitos de vulnerabilização e de 

subalternização são fundamentais para a compreensão da forma pelas quais as 

relações discutidas se organizam, por outro, não se pode esquecer que esse modelo 

hierárquico de estruturação social constitui elemento fundamental que historicamente 

alicerça o modelo de acumulação e exploração do capital.  

 

4.6.2 Avanço do capitalismo e maximização dos lucros das empresas  

 

O sistema capitalista pressupõe a separação completa entre o trabalhador e a 

propriedade e quaisquer meios através dos quais ele possa reproduzir materialmente 

sua existência sem precisar vender seu trabalho em um mercado. O processo que 

toma do trabalhador seus meios de produção é chamado de acumulação primitiva. 

Ele é primitivo por ser um estágio pré-capitalista e ocorre em formações sociais que 

não eram centradas nem tinham como finalidade maior a produção de mercadorias 

(MARX, 2017). 

A acumulação primitiva constitui-se, pois, como um processo dialético de 

emancipação e escravização ao mesmo tempo: no momento em que se liberta do 

regime de servidão, o produtor agrícola dispõe da liberdade de precisar vender sua 

força de trabalho para sobreviver. O camponês expropriado da terra que lhe pertencia 

é a base de todo esse processo (MARX, 2017). 

Enquanto Karl Marx (2017) examinou a acumulação primitiva sob a ótica do 

desenvolvimento da produção de mercadorias e do proletariado assalariado do sexo 

masculino, Silvia Federici (2017) esquadrinhou as mudanças que introduziram a 
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posição social das mulheres na produção da força de trabalho da acumulação 

primitiva e incluiu uma sucessão de fenômenos não apontados por Karl Marx (2017), 

mas que foram de grande importância para a acumulação capitalista. 

Silvia Federici identifica como o processo de acumulação primitiva se deu em 

relação às mulheres que se tornariam “bens comuns”, tiveram seus trabalhos 

desvalorizados, foram confinadas ao ambiente privado e subjugadas à procriação de 

novos trabalhadores, foram submetidas a diversas formas de violência sobre seus 

corpos e sobre sua autonomia física e financeira, especialmente pela exclusão do 

trabalho assalariado: 

 

Esta foi uma derrota histórica para as mulheres. Com sua expulsão dos 
ofícios e a desvalorização do trabalho reprodutivo, a pobreza foi feminilizada. 
Para colocar em prática a apropriação primitiva dos homens sobre o trabalho 
feminino, foi construída uma nova ordem patriarcal, reduzindo as mulheres a 
uma dupla dependência: de seus empregadores e dos homens. (FEDERICI, 

2017, p. 191). 
 

A acumulação primitiva empreendida por Karl Marx (2017) e aprimorada por 

Silvia Federici (2017), especificamente em relação às mulheres, identifica a 

acumulação na “pré-história” do capitalismo. No entanto, esses processos não são 

somente etapas do capitalismo, eles são também razões histórico-estruturantes desse 

modo de produção na atualização das relações sociais. Aspectos da acumulação 

primitiva também são atuais, porque constituem a própria estrutura do capitalismo.  

Partindo dessa análise, depreende-se que a acumulação primitiva se faz 

presente em relação às mulheres atingidas pelo rompimento da barragem de rejeitos 

de mineração do Fundão, tendo em vista que antes do rompimento dessa barragem 

elas auferiam trabalho e renda independentes de seus maridos/companheiros, eram 

livres. Quando as empresas e a Fundação Renova negam-lhes o direito ao trabalho e 

à renda, bem como, a concessão do Auxílio Financeiro Emergencial, mas reconhecem 

seus maridos/companheiros como atingidos e como trabalhadores e “chefes de 

família”, recai sobre as mulheres atingidas, além da perda da liberdade, a sujeição 

aos maridos/companheiros.  

Ademais, não reconhecendo o trabalho e a renda tal qual elas obtinham antes 

do rompimento da barragem, as empresas e a Fundação Renova “poupam” com os 

“gastos” da reparação integral e da concessão do Auxílio Financeiro Emergencial, 

maximizam seus lucros e expandem o capitalismo.  
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Em audiência pública realizada no dia 03 de maio de 2019, na Assembleia 

Legislativa do estado de Minas Gerais (ALMG), que visou apurar as violações aos 

direitos das pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de rejeitos de mineração 

do Fundão, a declaração do Procurador-Geral da República em Minas Gerais, Helder 

Magno da Silva, sobre a Fundação Renova, confirma tal afirmação: 

 

[...] ao contrário do marketing da publicidade, que fazem as empresas e a 
Renova, na verdade, infelizmente, a triste constatação que se tem é que a 
Fundação Renova não tem trabalhado adequadamente para promover a 
reparação integral dos danos que as pessoas sofreram em decorrência do 
rompimento da Barragem do Fundão. O que se tem e os elementos que 
podemos perceber, o que ficará, certamente, mais registrado hoje, é que a 
Renova tem trabalhado para atender aos interesses das empresas, ou seja, 
pagar menos, economizar os recursos da empresa. (MINAS GERAIS, 2019, 
p. 25-26).  

 

Em síntese, a exploração das mulheres na transição do feudalismo para o 

capitalismo, tal como abordado por Silvia Federici (2017), foi e continua relevante para 

a maximização dos lucros das empresas e para a expansão do capitalismo. 
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5 ASSIMETRIAS, DISCRIMINAÇÕES E VIOLÊNCIAS  

 

O objetivo principal deste capítulo consiste em tecer uma análise crítico-teórica 

que revele o tratamento diferenciado desfavorável, a discriminação em razão de 

gênero, em decorrência de raça/cor e os indícios de racismo ambiental a que as 

mulheres atingidas pelo rompimento da barragem de rejeitos de mineração do Fundão 

têm sido vítimas, por parte das empresas e da Fundação Renova.  

Inicialmente, descrever-se-á o tratamento diferenciado desfavorável que as 

mulheres atingidas recebem por parte das empresas e da Fundação Renova em 

relação aos homens atingidos. Em seguida, analisar-se-á a discriminação em razão 

de gênero e em razão de raça/cor também por parte das empresas e da Fundação 

Renova. Posteriormente, o capítulo abordará os indícios de racismo ambiental a que 

as mulheres atingidas estão sendo submetidas por parte das empresas e da 

Fundação Renova.  

Por fim, tratar-se-á do assédio sexual e da revitimização das mulheres que 

sofreram violência doméstica e familiar e também foram vítimas do rompimento da 

barragem de rejeitos de mineração do Fundão como formas de violência ocasionadas, 

exercidas ou reforçadas pelas empresas e pela Fundação Renova em detrimento 

dessas mulheres. 

 

5.1 Tratamento diferenciado  

 

“Nós somos independentes sim, trabalhamos sim! E temos os mesmos 
direitos que os homens, e a Renova só reconheceu eles [...]”. Atingida do 
estado do Espírito Santo (MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR 
BARRAGENS, 2018, grifo nosso). 

 
*** 

 

Exemplos de tratamento diferenciado desfavorável em relação às mulheres, no 

contexto do rompimento da barragem do Fundão, podem ser encontrados nas 

significativas informações contidas no documento Recomendação Conjunta nº 10, de 

26 de março de 2018 (BRASIL, 2018) expedida pelo Ministério Público Federal e 

outros órgãos públicos, “[...] e que dizem respeito, em boa parte, sobre a maneira 

como as empresas e a Fundação Renova vêm conduzindo a gestão do desastre-crime 

sociotécnico em relação às mulheres atingidas” (AMARAL; DIPP; FARIAS, 2019, p. 

127). 
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Ressalta-se que a Recomendação foi expedida após as mulheres atingidas 

pelo rompimento dessa barragem realizarem, em diversas reuniões, denúncias aos 

órgãos públicos sobre o tratamento diferenciado desfavorável a elas conferido em 

comparação aos homens atingidos, especialmente nos programas socioeconômicos 

executados pelas empresas e pela Fundação Renova (BRASIL, 2018, p. 12). 

No Relatório Preliminar sobre a situação da mulher atingida pelo desastre-crime 

do rio Doce no Estado do Espírito Santo, de 05 de novembro de 2018, também são 

comuns relatos de mulheres atingidas nesse estado sobre a maneira como “[...] a 

Fundação Renova tem atuado na execução de seus programas de forma a acentuar, 

ainda mais, a disparidade existente dentro da nossa sociedade entre homens e 

mulheres” (ESPÍRITO SANTO, 2018, p. 5). 

Na Ata da 30ª Reunião Ordinária do Comitê Interfederativo (CIF) realizada no 

dia 27 de setembro de 2018, no item Encaminhamento E30-9, consta que na referida 

reunião “houve um amplo debate sobre a questão de gênero”, com destaque para que 

o modelo de pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial e do Programa de 

Indenização Mediada levasse em consideração “teórica e metodologicamente, a 

igualdade entre homens e mulheres” (INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO 

AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, 2018a, p. 8). 

Na Ata também consta que a Defensoria Pública da União e o Ministério Público 

Federal se manifestaram favoravelmente a esse posicionamento e solicitaram registro 

em ata para que a minuta de ajuste do plano de pagamento do AFE e do PIM, que 

seria elaborada pela Renova à época, considerasse “a igualdade entre os gêneros” 

(INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVÁVEIS, 2018a, p. 8). 

Na Ata da 38ª Reunião Ordinária do Comitê Interfederativo (CIF) realizada no 

dia 24 de junho de 2019, no item 1.1 - Informes gerais e fala dos representantes das 

pessoas atingidas - Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-

PDCS), houve nova denúncia de tratamento diferenciado desfavorável em razão do 

gênero das mulheres atingidas. Desta vez, a denúncia versou sobre as diferenças nos 

pagamentos inferiores das indenizações às mulheres (INSTITUTO BRASILEIRO DO 

MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, 2019b, p. 4).  

Os documentos analisados demonstram que as mulheres atingidas estão 

sendo submetidas a situações de desigualdade e que, mesmo com a recomendação 

dos órgãos públicos para o cumprimento do direito à igualdade, as empresas e a 
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Fundação Renova seguem violando esse direito, conforme se depreende da Ata da 

CIF anteriormente mencionada. 

No plano internacional, o direito à igualdade está previsto no artigo 1º da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, o qual assevera que “[...] todos os seres 

humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos” (UNITED NATIONS, 

1948). Na mesma seara, a Convenção Interamericana sobre a Concessão dos 

Direitos Políticos à Mulher afirma que “a mulher tem direito a tratamento político igual 

ao do homem” (BRASIL, 1950).  

O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais traz, em 

seu artigo 3º, que, ao aderirem o Pacto, os Estados-partes “[...] comprometem-se a 

assegurar a homens e mulheres igualdade no gozo de todos os direitos civis e políticos 

enumerados no presente Pacto” (BRASIL, 1992a). A Convenção Americana de 

Direitos Humanos, conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, aduz em seu 

artigo 4º que “[...] todas as pessoas são iguais perante a lei” e que, “por conseguinte, 

têm direito, sem discriminação, a igual proteção da lei” (BRASIL, 1992b).  

No plano nacional, o direito à igualdade está previsto na Constituição Federal 

de 1988, que, em seu artigo 5º, caput e inciso I, aborda a igualdade entre homens e 

mulheres perante a lei, em direitos e obrigações (BRASIL, 1988). O direito à igualdade 

pode ser considerado, em termos formais, como o tratamento igualitário pela lei a 

todas as pessoas, virtualmente iguais; ou, em termos materiais, como o tratamento 

desigual, pela lei, a pessoas desiguais, na medida de sua desigualdade, a fim de 

romper padrões de desvantagem.  

Quando a CF/88, em seu artigo 5º, caput, aborda a igualdade entre homens e 

mulheres perante a lei, em direitos e obrigações, por via transversa, ela não obsta o 

sentido material, ou seja, tratamento diferenciado favorável64 a certos grupos em 

situações de desigualdade, para concretizar uma igualdade material (BRASIL, 1988). 

É o exemplo da discriminação positiva. De acordo com Sílvio Luiz de Almeida, a 

discriminação positiva é definida como:  

                                            
64 A Constituição Federal de 1988 promove discriminações favoráveis às mulheres brasileiras nos 

artigos 7°, incisos XVIII e XIX (licença-maternidade); artigo 7°, inciso XXX (proteção ao mercado de 
trabalho da mulher) e artigo 40, inciso III (prazo para aposentadoria inferior aos dos homens). Tais 
exceções possuem fundamentação própria e estão relacionadas, respectivamente: i) ao caráter 
biológico, no caso da licença-maternidade; ii) ao reconhecimento das situações de desigualdades 
que privilegiam os homens, a exemplo das diferenças de cargos e de salários; iii) à estrutura das 
sociedades conjugais brasileiras, em que as tarefas domésticas são realizadas quase que 
exclusivamente pelas mulheres, que também trabalham “fora de casa”.  
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[...] a possibilidade de atribuição de tratamento diferenciado a grupos 
historicamente discriminados com o objetivo de corrigir desvantagens 
causadas pela discriminação negativa – a que causa prejuízos e 
desvantagens. (ALMEIDA, 2018, p. 26-27). 

 

Para Sílvio Luiz de Almeida (2018, p. 26-27), as políticas de ação afirmativa 

são exemplos de discriminação positiva, pois “[...] estabelecem tratamento 

discriminatório a fim de corrigir ou compensar a desigualdade”. Maria Berenice Dias 

enfatiza que se deve reconhecer que homens e mulheres são diferentes, mas são 

iguais em direitos e deveres e que:  

 

Alcançada a igualdade jurídica, não se podem afastar as diferenças. 
Desconhecê-las acaba por levar à eliminação das características femininas. 
Certas discriminações são positivas, pois, deve-se levar em consideração, 
em primeiro plano, o reconhecimento da existência de diferença, pois, na 
verdade, constituem preceitos compensatórios como solução para superar as 
diferenças. (DIAS, 2013, p. 261 apud ESPÍRITO SANTO, 2018, p. 7). 

 

Na visão da autora, mesmo que o tratamento isonômico esteja explícito na lei, 

ainda é necessário percorrer um caminho longo para que a família se transforme em 

espaço de igualdade (DIAS, 2013, p. 261 apud ESPÍRITO SANTO 2018). 

Luiz Felipe Miguel (2014) aduz que a desigualdade entre homens e mulheres é 

característica presente na maioria das sociedades. Em grande parte da história, essa 

desigualdade não foi camuflada ou escamoteada, “[...] ao contrário, foi assumida como 

um reflexo da natureza diferenciada dos dois sexos e necessária para a sobrevivência 

e o progresso da espécie” (MIGUEL, 2014, p. 17). Conforme o autor, o movimento 

feminista alçou-se tendo na igualdade a sua principal bandeira e, “desde as primeiras 

manifestações de inconformidade com a dominação masculina, as mulheres 

reivindicam acesso a liberdades iguais àquelas de que os homens desfrutam” 

(MIGUEL, 2014, p. 41).  

As desigualdades de gênero ainda são parte estruturante da realidade 

brasileira, constituindo problema grave e que precisa ser enfrentado. Apesar das 

diversas transformações sociais ocorridas ao longo dos últimos anos e das diversas 

conquistas das mulheres (como maior inserção no mercado de trabalho; crescente 

escolarização; métodos contraceptivos; acesso à informação; participação política; 

entre outros), não há oportunidades iguais para homens e mulheres.  

Marlise Matos declara que análises de quaisquer indicadores sobre gênero no 
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Brasil e em quaisquer áreas, demonstrarão que as mulheres, bem como as/os LGBTs, 

estão em condições maiores de desigualdades estruturais em relação aos homens, e 

é nesse sentido, que o “gênero, enquanto campo científico, precisa ser debatido” 

(MATOS, 2017). Nessa perspectiva, a autora afirma que para que as desigualdades 

estruturais em relação às mulheres brasileiras possam ser superadas, revela-se 

extremamente importante a abordagem sobre a igualdade de gênero como um valor 

da sociedade e da democracia brasileira (GÊNERO..., 2017a; GÊNERO..., 2017b). 

No caso específico em análise, importa destacar que o tratamento diferenciado 

desfavorável conferido aos homens atingidos em detrimento das mulheres atingidas, 

no contexto do rompimento da barragem de rejeitos de mineração do Fundão, está, 

conforme Adilson José Moreira (2017, p. 39) em discordância um requisito  

fundamental da democracia: “[...] o reconhecimento de que todos os membros da 

comunidade política merecem ser tratados com o mesmo respeito e consideração”, 

vez que a igualdade deve ser um aspecto central das sociedades democráticas.  

Ademais, o tratamento desigual conferido às mulheres atingidas também está 

em desacordo com a luta histórica das mulheres brasileiras, especialmente no período 

da redemocratização do país. Tal período foi um dos momentos em que as mulheres 

buscaram “reconhecimento como sujeitas de direitos”, através da igualdade em 

relação aos homens brasileiros e, também, por mais oportunidades sociais (FARIAS, 

2019b, p. 116). 

A partir da análise de documentos, as denúncias realizadas pelas mulheres 

atingidas pelo rompimento da barragem de rejeitos de mineração do Fundão aos 

órgãos públicos e aos meios de comunicação, evidenciam que, além do tratamento 

diferenciado desfavorável, as empresas e a Fundação Renova também têm 

promovido discriminações sob a égide de gênero.   

 

5.2 Discriminação em razão de gênero  

 

“É triste dizer que tem esse preconceito nesse século 21 que nós estamos. 
Que nós lutemos e falamos assim: nós somos mulheres, nós estamos 
aqui e nós queremos os nossos direitos”. Gilmara Conceição. Atingida de 
Conceição da Barra-ES (SOMOS..., 2018, grifo nosso). 
 

*** 
 
“Como já foi dito, eu peço que as mulheres presentes, as atingidas, 
reforcem o que está no registro, no resumo: a Renova reforça o 
machismo e o preconceito contra elas; nega não só o direito financeiro, 
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como também produz na comunidade machismo e preconceito contra 
as mulheres que estão na luta e que participam dos processos, como 
está em muitos relatos que já temos. Então peço que vocês contem mais 
sobre isso, porque esse é um fato muito agressivo e extremamente real nas 
nossas comunidades” Thiago Alves da Silva. Representante do MAB. (MINAS 
GERAIS, 2019, p. 54, grifo nosso). 
 

*** 
 

No documento Informações sobre a perspectiva de gênero nos dados de 

gestão da reparação aos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão 

(GOMES; CORREA, 2018), no item Classificação dos tipos de incidente denunciados 

distribuídos por gêneros - Tipos de incidente (GOMES; CORREA, 2018, p. 32), das 

pessoas que fizeram denúncias na ouvidoria da Fundação Renova, no quesito 

Discriminação e/ou desvio de comportamento, 14% são do sexo masculino, 28% do 

sexo feminino e 35% não informado (GOMES; CORREA, 2018).  

No Dicionário Michaelis, o termo discriminar significa “estabelecer diferenças; 

tratar de modo desigual ou injusto” (DISCRIMINAR, 2019b) uma pessoa ou um grupo 

de pessoas, “por motivos relacionados com suas características pessoais específicas 

(cor de pele, nível social, religião, sexo, sexualidade)” (DISCRIMINAR, 2019a), sendo 

então caracterizada pela doutrina como discriminação negativa (MOREIRA, 2017).  

A discriminação negativa “[...] designa um tratamento que viola o princípio 

segundo o qual todos os membros de uma comunidade política devem ser igualmente 

respeitados” (MOREIRA, 2017, p. 30). Para Adilson José Moreira (2017, p. 31), “[...] a 

discriminação negativa está baseada em motivação ilegítima [...]”, pois “[...] procura 

manter certas classes de pessoas, em uma situação de subordinação” o que, segundo 

o autor, “é incompatível com uma sociedade democrática.” (MOREIRA, 2017, p. 31). 

Segundo Adilson José Moreira, aquela/e que discrimina, na maioria das vezes 

“[...] parte do pressuposto que o/a discriminado/a não possui uma qualidade 

socialmente valorizada, atributo supostamente presente apenas em certos 

segmentos, notoriamente nos grupos majoritários” (MOREIRA, 2017, p. 29). Para o 

autor, “[...] a intenção de discriminar alguém está frequentemente baseada no 

interesse da preservação de arranjos sociais que mantêm certos grupos em uma 

situação de privilégios e outros em uma situação subordinada” (MOREIRA, 2017, p. 

29).  

Importa registrar que os métodos utilizados para a discriminação, muitas vezes 

“[...] são legitimados por uma série de estereótipos culturais, representações criadas 

por grupos majoritários, segmentos que têm o poder simbólico e político para construir 



103 

 

e difundir sentidos culturais” (MOREIRA, 2017, p. 29). No tema pesquisado, além do 

poder simbólico e político, é possível acrescentar o poder econômico das empresas e 

da Fundação Renova.  

Adilson José Moreira (2017, p. 110) argumenta que a discriminação da mulher 

“[...] acontece a partir da diferenciação indevida baseada no sexo, enquanto homens 

não seriam submetidos a esse tratamento” e isso ocorre porque, no Brasil, questões 

sobre gênero são tratadas de forma desigual em diversos aspectos.  

No Relatório sobre o rompimento da barragem de rejeitos da mineradora 

Samarco e seus efeitos sobre o vale do Rio Doce elaborado pelo Conselho Nacional 

dos Direitos Humanos – CNDH (2017), no item 5. Conclusões e recomendações, foi 

recomendado no inciso XVI, no que tange ao direito à dignidade da pessoa humana, 

que o Ministério Público adotasse “[...] as providências necessárias para 

responsabilizar autores de condutas discriminatórias” (BRASIL, 2017, p. 57). 

A Deliberação nº 119, de 23 de outubro de 2017, do Comitê Interfederativo 

(CIF)65 estabeleceu, no item 7, que nas indenizações oriundas do processo de 

reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de rejeitos de 

mineração do Fundão não deve haver, por parte das empresas e da Fundação 

Renova, discriminação de origem, raça, sexo, cor, idade e/ou qualquer outra forma de 

discriminação (INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 

NATURAIS RENOVÁVEIS, 2017, p. 2). 

Os documentos analisados demonstram que as mulheres atingidas estão 

sendo submetidas a situações de discriminação em razão de gênero e que, mesmo 

com o posicionamento desfavorável dos órgãos públicos em relação às 

discriminações de qualquer tipo, as empresas e a Fundação Renova seguem 

discriminando as mulheres atingidas, conforme se depreende da Ata da 38ª Reunião 

Ordinária do CIF, realizada em junho de 2019.  

A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra 

                                            
65 O Comitê Interfederativo (CIF) “é um sistema colegiado que reúne representantes dos órgãos 

públicos e da sociedade e é liderado pelo Ibama. O CIF funciona como uma instância externa e 
independente da Fundação Renova, com a função de orientar, acompanhar, monitorar e fiscalizar a 
execução das medidas de reparação. Conta com onze Câmaras Técnicas, órgãos consultivos 
instituídos para auxiliar o Comitê Interfederativo no desempenho de sua finalidade.” (FUNDAÇÃO 
RENOVA, 2019b).  
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a Mulher66, promulgada pelo Brasil em 2002, reforça que a discriminação contra a 

mulher: “[...] viola os princípios da igualdade de direitos e do respeito da dignidade 

humana, dificulta a participação da mulher, nas mesmas condições que o homem, na 

vida política, social, econômica e cultural de seu país [...]” (BRASIL, 2002). E preceitua 

em seu artigo 1º que a discriminação contra a mulher significa: 

 

Toda a distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por 
objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício 
pela mulher dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos 
político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo. 
(BRASIL, 2002).  

 

José Augusto Lindgren Alves (2015) assevera que a Convenção para a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher, de todos os 

instrumentos jurídicos adotados pelas Nações Unidas, foi o que os signatários 

impuseram maior número de reservas. Segundo o autor, a razão para as reservas é 

que a Convenção não contraria apenas as legislações nacionais discriminatórias, mas 

também, em “[...] crenças e costumes arraigados, respaldados, não raro, em tradições 

ancestrais ou doutrinas religiosas” (ALVES, 2015, p. 57).  

No âmbito do rompimento da barragem de rejeitos de mineração do Fundão, 

as empresas e a Fundação Renova, além de não reconhecerem as mulheres como 

atingidas, tratá-las de maneira diferenciada desfavoravelmente em relação aos 

homens atingidos e discriminá-las pelo fato de serem mulheres, também têm 

promovido a discriminação em razão de raça/cor67, conforme se pretende abordar a 

seguir. 

 

5.3 Discriminação em razão de raça/cor 

 

“Numa dessas reuniões, na comunidade Gesteira, disseram para mim que 
não adiantava eu ir para as audiências e dizer que era preta, que era negra, 
que isso não mudaria a história. Para quem é branco, é fácil fazer luta. Para 
mim, que sou mulher, que sou negra, não é fácil, gente. Na última 
reunião em que fui, no CIF, encontrei um novo presidente e novos 

                                            
66 Segundo José Augusto Lindgren Alves (2015) a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação contra a Mulher permite apenas a discriminação positiva, pela qual os Estados “[...] 
podem adotar medidas especiais temporárias com vistas a acelerar o processo de igualização de 
status entre mulheres e homens” (ALVES, 2015, p. 56).  

67 A nomenclatura raça/cor, foi utilizada neste estudo de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), para o qual as pesquisas sobre a cor ou a raça da população brasileira são 
realizadas com base na autodeclaração. Assim, as pessoas são perguntadas sobre sua cor de acordo 
com as seguintes opções: branca, preta, parda, indígena ou amarela.  
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componentes. Não me deixaram falar. Tive de pegar o microfone e 
perguntar: “Preto pode falar aqui ou será que não pode?” Para quem é 
branco, é fácil fazer luta; para quem é mulher, negra, de alto de morro, 
não é fácil. Sou perseguida por isso. Muitos acham que tenho de ficar em 
casa, calada. Essa empresa e esse sistema malditos não vão me silenciar, 
não vão me calar” Simone Silva. Atingida de Barra Longa-MG. (MINAS 
GERAIS, 2019, p. 46-47, grifo nosso). 

 
*** 

 
“Eu sofro preconceito na atenção da Fundação, por sustentar uma pele 
negra, por ser uma mulher”. Mirella Lino. Atingida de Ponte do Gama-MG 
(BARROS, 2019a, grifo nosso). 

 
*** 

 

A pesquisa PRISMMA: saúde mental das famílias atingidas pelo rompimento 

da Barragem de Fundão em Mariana (2018), realizada pela Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), entrevistou 144 (cento e quarenta e quatro) mulheres e 81 

(oitenta e um) homens diretamente expostos aos impactos, aos efeitos e aos danos 

ocasionados pelo rompimento da barragem de rejeitos de mineração do Fundão nos 

distritos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Paracatu de Cima, Borba, Campinas, 

Pedras e Ponte do Gama (NEVES et al. 2018). Essa pesquisa apontou que “[...] do 

total, conforme nomenclatura do IBGE, os entrevistados responderam em relação à 

sua cor: 51,6% se declararam de cor parda, 25,8% de cor preta, 20,4% cor branca e 

2,2% amarelos” (NEVES et al. 2018, p. 29). A população [entrevistada] autodeclarada 

parda ou preta somou 77,4% (NEVES et al. 2018, p. 29).  

Embora Maila de Castro Lourenço das Neves et. al. (2018) não tenha 

apresentado a proporção de mulheres negras nas cidades mencionadas, os dados 

estatísticos da pesquisa demonstram que a maioria da população nos locais 

pesquisados é negra e composta majoritariamente por mulheres. Isso evidencia que 

a realidade experienciada por muitas mulheres negras atingidas pelo rompimento da 

barragem de rejeitos de mineração do Fundão mostra-se ainda mais difícil em relação 

às mulheres brancas atingidas, em função do preconceito e das discriminações raciais 

que permeiam a sociedade brasileira.  

Essa realidade foi descrita pela atingida Mirella Lino, para quem ser mulher 

negra, na luta por reconhecimento por parte das empresas e da Fundação Renova, é 

bastante difícil: “[...] a gente já vem de um histórico de vulnerabilidade, então a nossa 

fala não tem muita atenção. Por eu ser uma mulher negra e jovem, as pessoas não 

acham que eu seja uma pessoa de fato” (BARROS, 2019a). A atingida também relatou 

os preconceitos que sofre por parte das empresas e da Fundação Renova: “eu sofro 
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preconceito na atenção da Fundação, que foi criada para reparar, mas só renova o 

crime, por sustentar uma pele negra, por ser uma mulher e, mais ainda, por ser uma 

jovem mulher negra” (BARROS, 2019a). 

Em depoimento ao Jornal Brasil de Fato, no dia 06 de novembro de 2018, sobre 

o marco dos três anos do rompimento da barragem de rejeitos de mineração do 

Fundão, a atingida Simone Maria da Silva, moradora do distrito de Gesteira, em Barra 

Longa-MG, também abordou as dificuldades que enfrenta como mulher, negra e 

atingida (ROHDEN, 2018).  

Em audiência pública realizada no dia 03 de maio de 2019, na Assembleia 

Legislativa do estado de Minas Gerais (ALMG), que visou a apurar as violações aos 

direitos das pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de rejeitos de mineração 

do Fundão, as atingidas e os atingidos denunciaram, entre outras coisas, que houve 

atuação discriminatória das empresas e da Fundação Renova em relação às 

mulheres, às pessoas negras e às pessoas em condição de vulnerabilidade 

econômica (MINAS GERAIS, 2019). 

A declaração da atingida Simone Maria da Silva, sobre a Fundação Renova, 

ressalta a importância da audiência: 

 

A Fundação Renova hoje é um câncer na vida de todos nós, atingidos; ela é 
machista e racista. Nós, enquanto defensores dos direitos humanos, 
enquanto militantes, estamos sendo perseguidos, estamos sendo caçados. A 
Fundação Renova está usando o recurso e o direito, principalmente o cartão 
emergencial, para dividir as comunidades, para colocar as pessoas contra as 
outras. (MINAS GERAIS, 2019, p. 43).  

 

No que concerne ao racismo68 e ao preconceito racial, Dora Lúcia de Lima 

Bertúlio, em sua tese de doutorado de 1988 intitulada Direito e relações raciais: uma 

introdução crítica ao racismo (BERTÚLIO, 2019), afirmou que “[...] as discussões 

sobre a origem do racismo e preconceito racial contra os negros é conturbada [...]” e 

que os estudiosos não haviam chegado às definições ou conclusões “[...] para a 

                                            
68 A Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de 

cor e pune os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou 
procedência nacional (BRASIL, 1989). Consoante exposto no art. 5º, inciso XLII da CF/88, a prática 
de racismo é crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. A não concessão de 
fiança para esse crime é reforçada pelo inciso I, do art. 323 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro 
de 1941 – Código de Processo Penal (BRASIL, 1941, 1988, 1989).  



107 

 

definição correta do problema” (BERTÚLIO, 2019, p. 2)69. Anos depois, autoras e 

autores continuam buscando cunhar essas definições. 

Para Adilson José Moreira, a raça é uma marca de poder, deve ser 

compreendida com base nas relações sociais que a estruturam e “[...] seus sentidos 

podem ser interpretados por meio da análise das determinações históricas, a partir 

das quais suas significações emergem” (MOREIRA, 2019, p. 174). Segundo o autor: 

 

Essa é uma das premissas que está por trás da noção de “projeto racial”: 
devemos nos perguntar quais foram as condições históricas e sociais 
responsáveis pelo surgimento dos processos que possibilitaram a 
racialização de certos grupos e em certos momentos históricos. Não 
podemos falar sobre racismo como um fenômeno que assume as mesmas 
formas em todos os tempos e lugares. Devemos falar sobre as estratégias de 
dominação criadas em diferentes momentos lugares para a preservação da 
dominação racial. (MOREIRA, 2019, p. 174). 

 

Na definição de Silvio Luiz de Almeida, “O preconceito racial é o juízo baseado 

em estereótipos acerca de indivíduos que pertencem a um determinado grupo 

racializado, e que pode ou não resultar de práticas discriminatórias” (ALMEIDA, 2018, 

p. 25). O autor afirma que considerar pessoas negras como violentas e indignas de 

confiança, assim como considerar as pessoas judias como avarentas e/ou os orientais 

como preparados naturalmente para as ciências exatas são exemplos de preconceito 

(ALMEIDA, 2018, p. 25). 

Silvio Luiz de Almeida (2018, p. 25) destaca que a discriminação racial se 

caracteriza pelo tratamento diferenciado a certos grupos raciais, em que há 

distribuição de vantagens e desvantagens por critérios raciais, sendo a possibilidade 

do uso da força requisito fundamental para essa distribuição. Nessa perspectiva, Silvio 

Luiz de Almeida (2018, p. 25) argumenta que a discriminação pode ser direta ou 

indireta. A discriminação direta:  

 

[...] é o repúdio ostensivo a indivíduos ou grupos, motivado pela condição 
racial, exemplo do que ocorre em países que proíbem a entrada de negros, 
judeus, mulçumanos, pessoas de origem árabe ou persa, ou ainda lojas que 
se recusem a atender clientes de determinada raça. (ALMEIDA, 2018, p. 25). 

 

A discriminação indireta se caracteriza pela falta de intencionalidade explícita. 

                                            
69 A partir de tal indefinição, Dora Lúcia de Lima Bertúlio decide trabalhar com dados extraídos de 

pesquisas, censos estatísticos demográficos e socioeconômicos, visando a comprovar que a 
população negra é discriminada em todo o Ocidente, e sofre com as atitudes repulsivas e com a 
marginalização, que resultam, não raro, à morte (BERTÚLIO, 2019).  
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A condição racial é ignorada, por exemplo, por uma norma que considera apenas 

classe social para inclusão. Há, dessa forma, pretensões de “neutralidade racial” da 

norma; por isso, a intencionalidade da discriminação fica implícita. A combinação das 

discriminações direta e indireta estrutura a vida social ao longo de gerações, 

distribuindo bens e oportunidades de forma racialmente desigual (ALMEIDA, 2018, p. 

25-26). 

No mesmo sentido, Adilson José Moreira preleciona:  

 

Então, algumas vezes, a norma jurídica não menciona diretamente uma 
característica de um determinado grupo, mas emprega um elemento que está 
fortemente associado a certos segmentos por razões sociais e históricas. É o 
caso de normas ou práticas que utilizam a classe social, fato que pode afetar 
minorias raciais de forma desproporcional em função da marginalização 
econômica desses grupos. (MOREIRA, 2017, p. 103).   

 

Conforme Silvio Luiz de Almeida, as práticas de discriminação direta e indireta 

direcionam as pessoas negras, ao longo do tempo, à estratificação social, que, 

segundo o autor, é “[...] um fenômeno intergeracional, em que o percurso de vida de 

todos os membros de um grupo social – o que inclui as chances de ascensão social, 

de reconhecimento e de sustento material – é afetado” (ALMEIDA, 2018, p. 26).  

No âmbito internacional, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação Racial, ratificada pelo Brasil em 27 de março de 

1968, ao considerar “[...] que todas as pessoas são iguais perante a lei e têm direito a 

igual proteção contra qualquer discriminação e contra qualquer incitamento à 

discriminação” (BRASIL, 1969), aduz em seu artigo 1º, parágrafo 1º que: 

 

Para fins da presente Convenção, a expressão "discriminação racial" 
significará toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em 
raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto 
ou resultado anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em um 
mesmo plano (em igualdade de condição) de direitos humanos e liberdades 
fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer 
outro campo da vida pública. (BRASIL, 1969). 

 

No âmbito nacional, a Constituição Federal de 1988 dispõe em seu artigo 3º, 

inciso IV, que um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é “[...] 

promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação” (BRASIL, 1988). A Lei nº 12.288, de 20 de 

julho de 2010 - Estatuto da Igualdade Racial, prevê em seu artigo 1º, inciso I, que a 
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discriminação racial ou étnico-racial é: 

 

[...] toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, 
descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto restringir o 
reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de condições, de direitos 
humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, 
cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada; [...] (BRASIL, 
2010). 

 

O inciso II do mesmo artigo descreve a desigualdade de gênero e raça como 

uma “assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre 

mulheres negras e os demais segmentos sociais” (BRASIL, 2010). Muito antes da 

promulgação da referida lei, Lélia Gonzalez (2018e) já afirmava que as mulheres 

negras estavam submetidas a situações que as excluíam e as discriminavam, e 

defendia a necessidade de se articular o que denominou de “a raça, a classe, o sexo 

e o poder” para desmascarar as bases estruturais de dominação da nossa sociedade 

em relação às mulheres negras (GONZALEZ, 2018e).  

Flávia Biroli e Luís Felipe Miguel, ao abordarem as relações entre o feminismo 

do Norte Global, do feminismo negro e do movimento negro, argumentam que gênero 

e raça determinam posições diferentes na sociedade e afirmam que existe uma 

associação entre raça e classe social que não se verifica em relação a gênero 

(BIROLI; MIGUEL, 2014).  

Flávia Biroli e Luís Felipe Miguel ponderam sobre o erro de se buscar entender 

os problemas experienciados pelas mulheres como "[...] comuns a todas, sem levar 

em conta elementos de raça, classe, renda ou orientação sexual, seria silenciar sobre 

a multiplicidade de experiências específicas que compõe a condição feminina 

(BIROLI; MIGUEL, 2014, p. 89), ainda mais levando em consideração o contexto das 

mulheres latino-americanas.  

Rocío Silva Santisteban também ressalta a importância de se observar, 

sobretudo, “[...] a tripla discriminação gênero-raça-classe” (SANTISTEBAN, 2017, p. 

11), que acomete as mulheres latino-americanas, e também se manifesta no contexto 

extrativista mineral e em seus desdobramentos, como nos casos de rompimentos de 

barragens de rejeitos de mineração.  

No âmbito do desastre-crime sociotécnico do rompimento da barragem de 

rejeitos de mineração do Fundão, além do não reconhecimento das mulheres como 

atingidas, do tratamento diferenciado desfavorável e da discriminação exercida sob a 
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égide de gênero e de cor/raça, há também indícios de racismo ambiental cometido 

pelas empresas e pela Fundação Renova. É o que se pretende demonstrar a seguir.  

 

5.4 Racismo ambiental  

 

“A lama foi retirada da praça e levada para os altos do morro, onde eu 
moro; foi levada para o Parque de Exposição, onde só pessoas pobres 
e negras moram” Simone Silva. Atingida de Barra Longa-MG. (CÂMARA 
DOS DEPUTADOS, 2019a, grifo nosso). 

 
*** 

 

O relato acima é de uma mulher atingida, moradora da cidade de Barra Longa-

MG, que, em audiência pública na Câmara dos Deputados, realizada no dia 19 de 

março de 2019, em Brasília-DF, relatou que as empresas, após o rompimento da 

barragem de rejeitos de mineração do Fundão [que também atingiu o centro da 

cidade], retiraram os rejeitos da praça central da cidade e depositaram em locais onde 

a população é majoritariamente negra e pobre: 

 

Eu moro no alto do morro, igual já disse para vocês. Sabe, a Renova não 
consegue fazer nenhuma reparação sem causar danos a terceiros. Todas as 
vezes que ela diz que está reparando, ela está causando danos a outro. A 
lama da praça, que é a parte nobre, a parte bonita da cidade, se você chegar 
lá, qualquer um que for lá, a Vale e a Renova vão te levar lá na beira da 
pracinha para vocês verem que coisa linda, mas ela não vai te contar que 
cometeu racismo ambiental, que a lama foi retirada da praça e levada para 
os altos do morro, onde eu moro; foi levada para o Parque de Exposição, 
onde só pessoas pobres e negras moram. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 
2019a). 

 

Em audiência pública realizada no dia 03 de maio de 2019, na Assembleia 

Legislativa do estado de Minas Gerais (ALMG), que visou apurar as violações aos 

direitos das pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de rejeitos de mineração 

do Fundão, Dulce Maria Pereira, declarou que nas cidades de Barra Longa e de 

Mariana, ambas em Minas Gerais, as empresas e a Fundação Renova remanejam os 

rejeitos provenientes da barragem de maneira inadequada:  

 

Por último, houve outra questão dramática, que é o péssimo manejo dos 
rejeitos. Os rejeitos foram retirados de determinados lugares e levados para 
outros, comprometendo, como podemos mostrar, a qualidade do ar de forma 
dramática tanto em Barra Longa como em Mariana. Mas principalmente 
fazendo um processo que acaba aumentando a contaminação, fazendo com 
que a gente encontre, inclusive no leite, uma série desses elementos que são 
chamados metais pesados. Além disso, num processo dramático de racismo 
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ambiental. Dulce Maria Pereira. Professora da Universidade Federal de Ouro 
Preto. (MINAS GERAIS, 2019, p. 80-81).  

 

Dulce Maria Pereira afirma que, ao realizar um levantamento sobre os mapas, 

foi possível constar que os rejeitos foram retirados de regiões consideradas nobres e 

foram depositados em locais onde moram pessoas pobres, negras e indígenas:  

 

Fizemos um levantamento criteriosíssimo. O que a gente vê naqueles mapas 
é que, normalmente e com muita frequência, os rejeitos foram retirados de 
uma região mais nobre ou de uma região considerada de pessoas que 
merecem o atendimento, e foram levados para lugares onde moram pobres, 
negros, indígenas, pessoas excluídas e cotidianamente martirizadas mais 
ainda nesses processos. O que acontece com a prática do racismo 
ambiental? O racismo ambiental cria um processo seletivo de adoecimento e 
de aquecimento da temperatura do solo, porque onde há mais rejeito há mais 
aquecimento do solo. (MINAS GERAIS, 2019, p. 81). 

 

Dulce Maria Pereira ainda argumentou sobre as práticas da Fundação Renova, 

que têm ocasionado o descumprimento de acordos internacionais os quais o Brasil 

ratificou e é signatário: 

 

Então, para encerrar realmente, quero lembrar que essa fundação, com sua 
prática, leva o Brasil a descumprir acordos internacionais extraordinariamente 
relevantes: os acordos de combate ao racismo e à desigualdade da mulher, 
de forma escancarada. Leva também a descumprir a convenção, muito 
importante, da diversidade biológica e a convenção do patrimônio natural. 
Portanto, faz um desserviço à Nação, um desserviço aos filhos da Nação, que 
somos nós, e um desserviço também ao Estado Brasileiro. (MINAS GERAIS, 
2019, p. 82). 

 

As narrativas de Dulce Maria Pereira corroboram com os apontamentos do 

grupo de pesquisa Política, Economia, Mineração, Ambiente e Sociedade - PoEMAS, 

vinculado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e à Universidade 

Federal Fluminense (UFF) que, em relatório intitulado Antes fosse mais leve a carga 

(2015), demonstrou, com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) de 2010, que as populações residentes nas áreas mais próximas 

ao rompimento da barragem de Fundão eram, compostas em sua maioria, por 

pessoas negras, razão pela qual “[...] essa população foi a que mais sofreu perdas 

humanas e materiais” (MILANEZ et al. 2015, p. 9). 

De acordo com Ricardo Gonçalves, Raquel Giffoni Pinto e Luiz Jardim 

Wanderley (2016), Bento Rodrigues, que estava a 6km da barragem do Fundão, tinha 

84,3% da população total de pretos(as) e pardos(as); Paracatu de Baixo, a 40km, 
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80%; Gesteira, a 70km, 70,4%; e Barra Longa, a 76km, 67% (GONÇALVES; PINTO; 

WANDERLEY, 2016). Segundo a autora e os autores, em 2010, “[...] nos municípios 

de Mariana e Barra Longa, 67,3% e 67% dos moradores respectivamente se 

declararam pretos ou pardos” (GONÇALVES; PINTO; WANDERLEY, 2016, p. 162). 

Ainda segundo a autora e os autores,  

 

[...] no conjunto da cidade de Barra Longa (somente a sede do município) 
somava 2.253 (dois mil duzentos e cinquenta e três) habitantes, cujo perfil 
racial correspondia a 865 (oitocentos e sessenta e cinco) brancos; 371 
(trezentos e setenta e um) pretos; 30 (trinta) amarelos; e 988 (novecentos e 
oitenta e oito) pardos, totalizando um percentual de 60,3% da população 
parda e preta. (GONÇALVES; PINTO; WANDERLEY, 2016, p. 161-162). 

 

Nesse sentido, constata-se que, pelas características sociais, econômicas e 

raciais da população das áreas atingidas, quanto mais próximo à barragem que se 

rompeu, maior o predomínio da população negra, o que demonstra sérios indícios de 

racismo ambiental por parte das empresas. Segundo Robert Bullard, o conceito de 

racismo ambiental se refere a “[...] qualquer política, prática ou diretiva que afete ou 

prejudique, de forma diferente, voluntária ou involuntariamente, pessoas, grupos ou 

comunidades por motivos de raça ou cor” (BULLARD, 2004). Para Robert Bullard, 

esse conceito: 

 

[...] se associa com políticas públicas e práticas industriais encaminhadas a 
favorecer as empresas impondo altos custos às pessoas de cor. [...] a 
questão de quem paga e quem se beneficia das políticas ambientais e 
industriais é fundamental na análise do racismo ambiental. (BULLARD, 2004). 

 

Importante ressaltar que os efeitos e os danos ocasionados por rompimentos 

de barragens de rejeitos de mineração não geram ônus para o conjunto da sociedade 

de maneira homogênea, ao contrário, expõem as populações mais vulneráveis, como 

é o caso, por exemplo, dos povos e comunidades tradicionais – quilombolas, 

indígenas, extrativistas, ribeirinhos, pescadores artesanais, entre outros –, a uma 

desigualdade ambiental em relação às populações brancas (BANCO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, 2019, p. 25-26).  

Frisa-se que não se pretende diferenciar as atingidas e os atingidos brancos ou 

negros, porque, ao final, todas e todos são atingidos. Contudo, é importante 

demonstrar como as empresas operam e, no caso do rompimento da barragem de 

rejeitos de mineração do Fundão, é possível perceber que os efeitos e os danos do 
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“mar” de lama pesaram sobre populações com perfis bem específicos: como, por 

exemplo, das agricultoras e dos agricultores familiares, das pescadoras e dos 

pescadores artesanais, dos povos ribeirinhos, entre outros (BANCO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, 2019, p. 25-26). 

Esses grupos sofreram consideráveis alterações nos regimes tradicionais de 

uso e ocupação de seus territórios, devido ao rompimento da barragem do Fundão e 

em decorrência da contaminação dos recursos hídricos e do solo por substâncias 

nocivas provenientes do rejeito de minério de ferro (PARREIRAS, 2017). Para Henri 

Acselrad:  

 

São os trabalhadores e os grupos sociais marginalizados e de menor renda 
que se vêem privados do acesso aos recursos naturais de que dependem 
para viver ao serem expulsos de seus locais de moradia para a instalação de 
grandes projetos hidroviários, agropecuários ou de exploração madeireira ou 
mineral. (ACSELRAD, 2009, p. 42).  

 

Conforme Henri Acselrad, “[...] a escolha dos locais de instalação e 

funcionamento dos grandes projetos desenvolvimentistas não é aleatória, mas 

motivada pelas características socioeconômicas e raciais da população” (ACSELRAD, 

2009, p. 109), coadunando com o que assevera o Mapa de Conflitos e Injustiça 

Ambiental em Saúde no Brasil, produzido pela Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), 

em 2010.  

De acordo com esse mapa, as populações atingidas por “desastres 

ambientais”, em sua maioria, são as que vivem nos campos, nas florestas e em 

regiões visadas para a expansão do capital. Essas populações são compostas, 

majoritariamente, pelos povos indígenas, pelas comunidades quilombolas, pelos 

agricultores familiares, pescadores artesanais e por ribeirinhos (NÚCLEO 

ECOLOGIAS, EPISTEMOLOGIAS E PROMOÇÃO EMANCIPATÓRIA DA SAÚDE; 

ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SERGIO AROUCA; FUNDAÇÃO 

OSWALDO CRUZ, 2010).  

Importante destacar que as empresas transnacionais, a exemplo da Vale S.A., 

não têm por hábito incluir em seu Licenciamento Ambiental, no Estudo de Impacto 
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Ambiental (EIA)70 e no Relatório de Avaliação de Desempenho Ambiental (RADA)71, 

análises dos perfis racial e de gênero das populações vulneráveis, que geralmente 

estão associadas à exposição aos riscos, e designa a maior ou menor suscetibilidade 

dessas populações sofrerem algum tipo particular de impacto, de efeito e de dano em 

casos de rompimentos de barragens (BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SOCIAL, 2019, p. 25-26). 

 

5.5 Violências 

 

Entre os dias 11 e 16 de abril de 2016, cerca de cinco meses após o 

rompimento da barragem de rejeitos de mineração do Fundão, diversas entidades e 

movimentos sociais do Brasil, baseados no sentimento de indignação, justiça, luta e 

resistência contra as empresas responsáveis por este desastre-crime, organizaram a 

Caravana Territorial da Bacia do Rio Doce com o objetivo de “transformar o modelo 

de sociedade e de desenvolvimento de nosso país” e apresentar algumas das 

violações dos direitos das pessoas atingidas e cometidas pelas empresas 

Samarco/Vale/BHP nesse processo (CARAVANA TERRITORIAL DA BACIA DO RIO 

DOCE, 2016, p. 2). 

A Caravana contou com a participação de aproximadamente 150 (cento e 

cinquenta) caravaneiros/as, além de mais de mil pessoas que estiveram envolvidas 

nas inúmeras atividades realizadas ao longo da Bacia do Rio Doce e do litoral do 

estado do Espírito Santo durante os sete dias de atividade. Ao final, foi elaborada a 

Carta Política da Caravana Territorial da Bacia do Rio Doce, um documento que 

sintetizou os principais temas abordados durante a Caravana.  

A Carta apontou, à época, no item Violências, que, entre as violações 

cometidas pelas empresas Samarco/Vale/BHP após o rompimento da barragem de 

rejeitos de mineração do Fundão, estão as violências física, sexual, psicológica e 

moral sobre as mulheres atingidas (CARAVANA TERRITORIAL DA BACIA DO RIO 

                                            
70 De acordo com o Dicionário Crítico da Mineração, o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) refere-se a 

“[...] análise técnica necessária na fase inicial do licenciamento ambiental de empreendimentos 
geradores de significativo impacto, cabendo ao órgão ambiental competente definir quais os 
empreendimentos que exigem tal estudo” (ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL, 2018, p. 106).  

71 O Relatório de Avaliação de Desempenho Ambiental (RADA) refere-se à contextualização de 
empreendimentos, a exemplo de minas de extração de minério de ferro, e é composto por suas 
estruturas operacionais e de apoio e avaliação dos controles ambientais instalados em decorrência 
do licenciamento ambiental em execução e/ou validação (VALE, 2012).  



115 

 

DOCE, 2016, p. 9). Já no item Denúncias, a Carta assinalou que, nos municípios onde 

se concentravam “os trabalhadores das obras de contenção” das empresas, haviam, 

além de casos de estupro, um significativo “[...] aumento da violência contra as 

mulheres e da prostituição” (CARAVANA TERRITORIAL DA BACIA DO RIO DOCE, 

2016, p. 9). 

Considerando esta análise, este item aborda o assédio sexual e a revitimização 

da violência doméstica e familiar em relação às mulheres atingidas pelo rompimento 

da barragem de rejeitos de mineração do Fundão como formas de violência 

ocasionadas, exercidas ou reforçadas pelas empresas e pela Fundação Renova em 

detrimento dessas mulheres. 

Pretende-se demonstrar e argumentar que o rompimento da barragem de 

rejeitos de mineração do Fundão representa um processo de revitimização da 

violência doméstica e familiar para as mulheres atingidas, que é capaz de gerar 

situações de vulnerabilidades e novas violências, além de contribuir significativamente 

para a intensificação das relações de poder constituídas pelo colonialismo e pela 

modernidade/colonialidade. 

 
5.5.1 Assédio Sexual  

 

“O comportamento aqui [em Mariana] é outro [...] a liberdade que elas [as 
filhas] tinham lá [em Paracatu] é outra. Ela [a filha que havia ido ao 
supermercado] voltou e quando chegou me disse: “ô mãe, o cara de 
moto correu atrás de mim”. Como assim Fabíola? “O cara na moto veio 
e tentou parar perto de mim, só que eu corri e ele também acelerou a 
moto, só que aí estava vindo carro e eu voltei correndo para o mercado 
[...]”. Aí ela já falou chorando que aqui [em Mariana] é tudo diferente e disse: 
“Eu não volto mais tá, mãe! Não me pede para ir ao supermercado sozinha 
que eu não vou”. Maria do Carmo. Atingida de Paracatu de Baixo-MG. (9º 
PJJ..., 2017, grifo nosso).  

 
*** 

 
“Nós não estamos acostumadas a lidar com pessoas estranhas dentro 
da nossa cidade, fazendo parte dela, sabe? E são muitas pessoas, não 
é uma pessoa só. Então eu acredito que eles trouxeram muitas pessoas 
e não se preocuparam com a população, principalmente com as 
mulheres. Por quê? Porque os homens acham que eles podem tudo. Eles 
acham que eles podem mexer com você e você calar a boca, não reivindicar 
seus direitos e hoje a coisa está mudando, hoje não é assim mais”. Maria 
Aparecida Lanna. Atingida de Barra Longa-MG. (9º PJJ..., 2017, grifo nosso).  

 
*** 

 
“Muitas vezes elas [as filhas] falavam assim: “ah mãe eu não vou não! Tem 
muito homem lá”. Maria Aparecida Lanna. Atingida de Barra Longa-MG. (9º 
PJJ..., 2017).  
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*** 

 
“Na hora do almoço, você passa e os homens já começam a mexer, já 
começam as gracinhas. Essas horas são as piores. Você fica constrangida 
porque tem aquele monte de homem. E, quando reclama, ninguém toma 
atitude nenhuma. Se chamar uma autoridade, eles vão falar que é mentira”. 
Sílvia. (CHEGA..., 2018). 

 
*** 

 
“Eu sempre venho na rua no horário de almoço porque é a hora que meus 
filhos vão pra escola. Já cansei de não passar por algum lugar porque tinha 
muito homem. O centro fica cheio, você tem que ficar desviando deles ou até 
nem vir na rua. Eu evito até de sentar na praça. Quando eles passam de 
ônibus, mexem, assobiam, uns chegam até a cabeça na janela. Isso deixa a 
gente constrangida. Se a gente olhar, eles acham que a gente tá dando 
confiança e já vêm meter a cara, já vão caçar passar a mão, essas coisas. 
Pode chegar uma hora que eles vão cercar, violentar, a gente nunca sabe. Aí 
eu passo de cabeça baixa pra evitar, pra depois não falarem: “Ah, Fulana deu 
confiança, Fulana quis”. Se acontece alguma coisa, depois eles falam: “Ah, 
mas eu sou de outra cidade, eu não fiz isso”. Quem sai perdendo sempre é a 
mulher. Nessa hora, somos sempre culpadas”. Beatriz. (CHEGA..., 2018). 

 
*** 

 

Os relatos acima, extraídos do documentário AtingidAs (9º PJJ..., 2017) e da 

matéria Chega de sofrer calada, do jornal A Sirene (CHEGA..., 2018), demonstram 

que as mulheres atingidas pelo desastre-crime sociotécnico do rompimento da 

barragem de rejeitos de mineração do Fundão vêm enfrentando, desde o rompimento 

da barragem, ocorrido em 05 de novembro de 2015, uma série de violências 

ocasionadas diretamente ou reforçadas pelas empresas e pela Fundação Renova. 

Tais relatos corroboram com as denúncias apresentadas na Carta Política da 

Caravana Territorial da Bacia do Rio Doce, em abril de 2016, e demonstram que a 

situação das mulheres atingidas não se alterou ao longo dos anos que se passaram. 

De acordo com o documento Informações sobre a perspectiva de gênero nos 

dados de gestão da reparação aos danos causados pelo rompimento da barragem de 

Fundão (GOMES; CORREA, 2018), no item Classificação dos tipos de incidente 

denunciados distribuídos por gêneros, conforme a Figura 53 –Tipos de incidentes 

denunciados distribuído por gêneros, coletado através da ouvidoria da Fundação 

Renova, desde que o canal foi disponibilizado as mulheres atingidas vêm denunciando 

situações que envolvem: o “a) ‘assédio moral’; b) ‘assédio sexual’; [...]”, entre outros 

(GOMES; CORREA, 2018, p. 32). 
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Figura 3 – (Figura 53) Tipos de incidentes denunciados distribuídos por 
gêneros. Ouvidoria – Renova 

 
Fonte: (GOMES; CORREA, 2018, p. 32). 

 

Ressalta-se o fato de que, em algumas cidades atingidas do estado de Minas 

Gerais, por exemplo, as denúncias de assédio sexual também ocorrem em relação 

aos trabalhadores das empresas terceirizadas contratadas para atuar nos processos 

de reconstrução das comunidades (FARIAS, 2019a). Isso porque a chegada de um 

grande número de homens nessas cidades alterou e continua a alterar 

significativamente o cotidiano dessas mulheres, bem como trouxe e traz novos 

problemas que guardam relação direta com o assédio e a violência, além de expor as 

mulheres atingidas a situações de vulnerabilidades que não existiam antes do 

rompimento da barragem (FARIAS, 2019a), a exemplo do assédio sexual. 

Para Carme Alemany (2009), o assédio sexual designa toda e qualquer conduta 

de cunho sexual, “[...] seja de expressão física, verbal ou não verbal, propostas ou 

impostas a pessoas contra a sua vontade [...]” e que “[...] acarretam ataque à sua 

dignidade” (ALEMANY et al. 2009, p. 26). De acordo com o Relatório mundial sobre 

violência e saúde elaborado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2002, a 

violência pode ser entendida como:  

 

O uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si 
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próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que 
resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano 
psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. (KRUG et al. 2002, 
p. 5). 

 

A definição empregada pela Organização Mundial da Saúde relaciona a 

intenção com a prática do ato em si, “independentemente do resultado produzido” 

(KRUG et al. 2002, p. 5). Segundo Maria Cecília de Souza Minayo “[...] a violência não 

é um problema médico típico, é, fundamentalmente, um problema social que 

acompanha toda a história e as transformações da humanidade” (MINAYO, 2007, p. 

22). 

As violências praticadas em desfavor das mulheres devido ao seu gênero 

abrangem diversas formas e abarcam todos os atos que, através da ameaça, coação 

ou uso da força física, lhes causem, tanto na vida privada quanto na vida pública, “[...] 

sofrimentos físicos, sexuais ou psicológicos com a finalidade de intimidá-las, puni-las, 

humilhá-las, atingi-las na sua integridade física e na sua subjetividade” (ALEMANY et. 

al. 2009, p. 271).  

A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 

Contra a Mulher – Convenção de Belém do Pará (BRASIL, 1996) é considerada como 

o mais importante tratado internacional para a erradicação da violência contra a 

mulher. A referida Convenção foi ratificada pelo Brasil em 1996, e define a violência 

contra a mulher como “[...] qualquer ato ou conduta baseada nas diferenças de gênero 

que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na 

esfera pública quanto na esfera privada” (BRASIL, 1996). 

A Organização das Nações Unidas (ONU), reconhecendo que a efetiva 

aplicação da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra as Mulheres poderia contribuir para a eliminação da violência contra as 

mulheres, consagrou, na Resolução 48/104, de 20 de dezembro de 1993, a 

Declaração sobre a eliminação da violência contra as mulheres, que em seu artigo 2º, 

letra b, aborda o assédio como uma das formas de violência contra as mulheres:  

 

A violência contra as mulheres abrange os seguintes atos, embora não se 
limite aos mesmos:  
[...] 
b) violência física, sexual e psicológica praticada na comunidade em geral, 
incluindo a violação, o abuso sexual, o assédio e a intimidação sexuais no 
local de trabalho, nas instituições educativas e em outros locais, o tráfico 
de mulheres e a prostituição forçada; (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 
UNIDAS, 1993, grifo nosso). 
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Infelizmente, o Decreto Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal 

trata o assédio sexual apenas na relação de trabalho ou emprego. 

 

Assédio Sexual 
Art. 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou 
favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior 
hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou 
função. 
Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos. 
[...] 
§ 2o  A pena é aumentada em até um terço se a vítima é menor de 18 (dezoito) 
anos. [...] (BRASIL, 1940). 

 

No ramo do Direito do Trabalho, de acordo com a cartilha Assédio Sexual no 

Trabalho – Perguntas e respostas, do Ministério Público do Trabalho, o assédio sexual 

no ambiente de trabalho é: 

 

[...] a conduta de natureza sexual, manifestada fisicamente, por palavras, 
gestos ou outros meios, propostas ou impostas a pessoas contra sua 
vontade, causando-lhe constrangimento e violando a sua liberdade sexual. O 
assédio sexual viola a dignidade da pessoa humana e os direitos 
fundamentais da vítima, tais como a liberdade, a intimidade, a vida privada, a 
honra, a igualdade de tratamento, o valor social do trabalho e o direito ao 
meio ambiente de trabalho sadio e seguro. De cunho opressivo e 
discriminatório constitui violação aos Direitos Humanos. (MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO TRABALHO, 2017, p. 9).  

 

A cartilha do Ministério Público do Trabalho aduz que os tipos de assédio sexual 

no ambiente de trabalho são o assédio por chantagem e o assédio por intimidação: 

 

- Assédio sexual por chantagem ou quid pro quo é o que ocorre quando há a 
exigência de uma conduta sexual, em troca benefícios ou para evitar 
prejuízos na relação de trabalho;  
- Assédio sexual por intimidação ou ambiental é o que ocorre quando há 
provocações sexuais inoportunas no ambiente de trabalho, com o efeito de 
prejudicar a atuação de uma pessoa ou de criar uma situação ofensiva, de 
intimidação ou humilhação. Caracteriza-se pela insistência, impertinência, 
hostilidade praticada individualmente ou em grupo, manifestando relações de 
poder ou de força não necessariamente de hierarquia. Por vezes confundidas 
com assédio moral. (MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, 2017, p. 10). 

 

A cartilha do Ministério Público do Trabalho faz a diferenciação do assédio 

sexual por chantagem e do assédio sexual por intimidação:  

 

Enquanto no assédio sexual por chantagem o objetivo do assediador é obter 
um favorecimento sexual, no assédio sexual por intimidação a finalidade do 
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agressor ou agressores é tornar o ambiente de trabalho hostil para um (uma) 
ou para um grupo, apesar de poder também objetivar uma vantagem sexual. 
(MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, 2017, p. 11). 

 

Conforme a cartilha do Ministério Público do Trabalho, os elementos que 

configuram o assédio sexual no ambiente de trabalho são: 

 

a) A presença do sujeito ativo do assédio - o assediador ou assediadores - e 
do sujeito passivo - o assediado, a vítima;  
b) O comportamento do agente que visa a vantagem sexual ou desestabilizar 
o ambiente de trabalho para outro trabalhador ou grupo;  
c) A ausência do consentimento livre de vícios e consciente da vítima. 
(MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, 2017, p. 12).  

 

Para Carme Alemany (2009, p. 26), a maioria das condutas de cunho sexual é 

em detrimento de mulheres e busca expressar o poder que os homens acreditam 

exercer sobre elas. Ressalta-se que, historicamente, a violência física e sexual foi 

utilizada como expressão de poder, seja para castigar, disciplinar ou subjugar. Tem-

se como exemplo a violência empregada pelos colonizadores às mulheres indígenas 

(nativas) e negras (trazidas do continente africano) no processo de colonização do 

Brasil, ou mesmo após, na modernidade/colonialidade. 

Nesse sentido, o assédio sexual a que as mulheres atingidas pelo rompimento 

da barragem do Fundão foram e estão sendo submetidas pode ser entendido, 

portanto, como uma forma de violência exercida diretamente e/ou reforçada pelas 

empresas e pela Fundação Renova. Exercida diretamente quando, por exemplo, as 

empresas, através da Fundação Renova, colocam as mulheres atingidas que foram 

vítimas de violência doméstica e familiar em contato com seus agressores em 

reuniões (BRASIL, 2018). Exercida indiretamente e reforçada, através dos 

trabalhadores contratados para atuarem nas obras de reconstrução das cidades 

atingidas pelo rompimento da barragem de rejeitos do Fundão.  

Ademais, além do assédio sexual, as empresas e a Fundação Renova também 

têm provocado a revitimização das mulheres atingidas que outrora foram vítimas de 

violência doméstica e familiar. É o que se pretende demonstrar no item a seguir. 

 

5.5.2 Revitimização de mulheres que sofreram violência doméstica e familiar  

 

“Eu nunca tinha sofrido nenhuma agressão. Na hora eu achei que havia 
perdido minha vista. Era uma briga, mas para pegar responsabilidade 
ninguém queria. [...] Eu não sabia que a responsabilidade havia caído toda 
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em cima de mim”. Marlene Reis. Atingida de Pedra-MG. (9º PJJ..., 2017, grifo 
nosso) 72. 
 

*** 
 

Na Ata da 30ª Reunião Ordinária do Comitê Interfederativo (CIF), realizada no 

dia 27 de setembro de 2018, no item – Encaminhamento E30-9, consta que a 

Defensoria Pública do estado do Espírito Santo trouxe informações sobre o aumento 

da violência doméstica e familiar nas regiões atingidas pelo rompimento da barragem 

de rejeitos de mineração do Fundão nesse estado, apresentando como uma das 

causas o modelo adotado para o pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) 

(INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVÁVEIS, 2018a, p. 8).  

Já em Minas Gerais, conforme o Diagnóstico de violência doméstica e familiar 

nas Regiões Integradas de Segurança Pública em Minas Gerais de 2018, no item 

Tabelas 26: Taxas de violência doméstica e familiar contra mulher por município - 

RISP 12 – Ipatinga, em Barra Longa-MG, uma das cidades atingidas pela lama 

proveniente do rompimento da barragem de rejeitos de mineração do Fundão, é 

possível perceber que houve uma crescente no aumento da violência contra a mulher 

com índices de 3,79, em 2015; 4,03 em 2016 e 5,16 em 2017 (MINAS GERAIS, 2018). 

Mesmo com o aumento do número da violência contra a mulher em algumas 

das cidades atingidas pela lama dessa barragem, nas diversas reuniões realizadas e 

que contavam com a presença dos órgãos públicos, houve denúncias de que as 

empresas e a Fundação Renova estavam colocando as mulheres atingidas que 

outrora foram vítimas de violência doméstica e familiar, em contato direto com seus 

agressores, através de reuniões realizadas com todos os integrantes do núcleo 

familiar (BRASIL, 2018, p. 22), provocando em muitas delas um processo de 

revitimização. 

A revitimização é o sofrimento psicológico infligido às vítimas pela lembrança 

de traumas ocasionados por situações de violências que elas viveram, quando lhes é 

requisitado relatar as circunstâncias dessa violência, seja judicialmente ou não. O 

mesmo pode ocorrer quando as vítimas de violência doméstica e familiar são expostas 

ao contato direto com seus agressores. Os efeitos da revitimização, por óbvio, não 

                                            
72 Conforme o documentário AtingidAs, em novembro de 2015, Marlene entrou para a Comissão dos 

Atingidos de Mariana e tomou frente na luta pelos direitos das comunidades. Em dezembro de 2015, 
foi agredida pelo cunhado que discordava da liderança dela (9º PJJ..., 2017). 
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trazem nenhum tipo de benefício às vítimas, ao contrário, podem agravar traumas já 

existentes e emergir outros.  

A Recomendação nº 33 de 25 de julho de 2015, do Comitê para a Eliminação 

de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher - CEDAW, no item III, 

Recomendações para áreas específicas do direito, letra D. Direito penal, item 51 

recomenda que os Estados partes: 

 

[...]  
g) Utilizem uma abordagem confidencial e sensível a gênero para evitar a 
estigmatização, incluída a vitimização secundária em casos de 
violência, em todos os procedimentos jurídicos, inclusive durante o 
interrogatório, a coleta de provas e outros procedimentos relacionados à 
investigação; [...]. (NAÇÕES UNIDAS, 2015, p. 20). 

 

A Declaração sobre a eliminação da violência contra as mulheres, de 1993, 

afirma que a violência contra as mulheres, além de constituir grave violação aos seus 

direitos e às suas liberdades, contribui para a destruição ou comprometimento do gozo 

de tais direitos e liberdades (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1993).  

O artigo 226, caput, da Constituição Federal de 1988 dispõe que a família é a 

base da sociedade e goza de especial proteção do Estado (BRASIL, 1988). O 

parágrafo 8º do mesmo artigo afirma que “[...] o Estado assegurará a assistência à 

família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a 

violência no âmbito de suas relações” (BRASIL, 1988). Nesse parágrafo, é notória a 

proteção dos integrantes do núcleo familiar contra as diversas formas de violência, o 

que inclui, obviamente, as mulheres. 

A Lei nº 10.778/2003, que “Estabelece a notificação compulsória, no território 

nacional, do caso de violência contra a mulher que for atendida em serviços de saúde 

públicos ou privados” (BRASIL, 2003b), preceitua, em seu art. 1º, §1º, o conceito de 

violência contra a mulher:  

 

Art. 1o Constitui objeto de notificação compulsória, em todo o território 
nacional, a violência contra a mulher atendida em serviços de saúde públicos 
e privados. 
[...] 
§ 1o Para os efeitos desta Lei, entende-se por violência contra a mulher 
qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, inclusive decorrente de 
discriminação ou desigualdade étnica, que cause morte, dano ou sofrimento 
físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público quanto no 
privado. (BRASIL, 2003b). 
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A Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher, aduz em seu artigo 2º que a toda 

mulher deve ser oportunizada uma vida sem violência:  

 

[...] 
Art. 2o Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação 
sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as 
oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua 
saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. 
(BRASIL, 2006, grifo nosso). 

 

A Lei Maria da Penha também afirma em seu artigo 3º, parágrafo primeiro, que 

serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo de seus direitos, 

sendo o poder público responsável por desenvolver “[...] políticas que visem garantir 

os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares 

[...]”, buscando protegê-las “[...] de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão” (BRASIL, 2006), corroborando com o 

disposto no artigo 7º do Decreto nº 1.773, de agosto de 1996, responsável por 

incorporar, no ordenamento jurídico brasileiro, a Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres: 

 

Artigo 7 - Os Estados Partes condenam todas as formas de violência contra 
a mulher e convêm em adotar, por todos os meios apropriados e sem demora, 
políticas destinadas a prevenir, punir e erradicar tal violência e a empenhar-
se em: 
a. abster-se de qualquer ato ou prática de violência contra a mulher e 
velar para que as autoridades, seus funcionários e pessoal, bem como 
agentes e instituições públicas ajam de conformidade com essa 
obrigação; [...]. (BRASIL, 1996, grifo nosso).  

 

O artigo 4º da Lei nº. 11.340/2006 aduz que, em sua interpretação “[...] as 

condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar” 

(BRASIL, 2006) serão consideradas, o que não foi observado pela Fundação Renova, 

a qual agiu em total desacordo com a Recomendação nº 33 do Comitê CEDAW, cujo 

item IV - Recomendações para mecanismos específicos, expressa no item 58, letra c, 

que os Estados partes: “Assegurem que casos de violência contra as mulheres, 

incluindo violência doméstica, sob nenhuma circunstância sejam encaminhados para 

qualquer procedimento alternativo de resolução de disputas.” (NAÇÕES UNIDAS, 

2015, p. 24). 



124 

 

Nesse sentido, os órgãos públicos, através da Recomendação Conjunta nº 10 

(BRASIL, 2018) no Eixo 3: Do Auxílio Financeiro Emergencial, em casos de mulheres 

integrantes do núcleo familiar e que tenham sido vítimas de violência doméstica e 

familiar, trataram de recomendar que as empresas e a Fundação Renova:  

 

[...] 
24. Abstenham-se de realizar reuniões com todos os integrantes do 
núcleo familiar, para negociação no âmbito do PIM, no caso das famílias 
em que integrante seja vítima de violência doméstica e familiar, 
suspendendo o procedimento em qualquer fase no caso de constatação de 
tal situação de vulnerabilidade, em especial quando existir medida protetiva 
de urgência, conforme disposto na Lei Maria da Penha; 
[...]. (BRASIL, 2018, p. 22, grifo nosso). 

 

Apesar disso, e conforme se buscou demonstrar anteriormente, a violência 

doméstica e familiar tem crescido em algumas das cidades atingidas pelo rompimento 

da barragem de rejeitos de mineração do Fundão.  

 

5.6 Razões histórico-estruturantes para o tratamento diferenciado, para a 

discriminação em razão de gênero e em razão de raça/cor, para indícios de 

racismo ambiental, para o assédio sexual e para a revitimização das mulheres 

vítimas de violência doméstica e familiar atingidas pelo rompimento da 

barragem de rejeitos de mineração do Fundão 

 

Este tópico aborda o colonialismo, a colonialidade, a modernidade, a 

colonialidade do poder e a colonialidade de gênero73, considerados como razões 

histórico-estruturantes para que as empresas e a Fundação Renova tratem as 

mulheres atingidas de forma diferenciada em relação aos homens atingidos, para que 

as discriminem pelo fato de serem mulheres e mulheres negras, para que cometam 

racismo ambiental e ocasionem ou reforcem o assédio sexual e a revitimização das 

mulheres que sofreram violência doméstica e familiar. 

 

                                            
73  A colonialidade do poder e a colonialidade de gênero constituem espécies da colonialidade. 
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5.6.1 Colonialismo, colonialidade, colonialidade do poder e modernidade e 

colonialidade de gênero 

 

Axel Rojas e Eduardo Restrepo (2010, p. 16) diferenciam colonialismo e 

colonialidade. O primeiro consiste em fenômeno histórico durante a colonização da 

América Latina, da Ásia e da África, pelo qual se estruturou o domínio político, militar 

e econômico do colonizador sobre o colonizado. O segundo é fenômeno histórico-

sociológico que se atualiza na contemporaneidade, em que raças, culturas, territórios, 

saberes e subjetividades são hierarquizados, e essa hierarquia é naturalizada no 

âmbito da exploração do capital. Para os autores,  

  

O colonialismo refere-se ao processo e aparato de domínio político e militar 
que são implantados para garantir a exploração do trabalho e da riqueza das 
colônias em benefício do colonizador; como será visto, de maneiras 
diferentes, o alcance do colonialismo é diferente daquele da colonialidade, 
ainda mais pontual e reduzido (RESTEPRO; ROJAS, 2010, p. 16, tradução 
nossa)74. 

 

Já a colonialidade:  

 

[...] é um fenômeno histórico muito mais complexo que se estende até o nosso 
presente e se refere a um padrão de poder que opera através da 
naturalização de hierarquias territoriais, raciais, culturais e epistêmicas, 
possibilitando a reprodução de relações de dominação; esse padrão de poder 
não apenas garante a exploração pelo capital de alguns seres humanos por 
outros em escala mundial, mas também a subalternização e obliteração do 
conhecimento, experiências e modos de vida daqueles que são assim 
dominados e explorados (RESTEPRO; ROJAS, 2010, p. 16, tradução 
nossa)75. 

 

Eduardo Restrepro e Axel Rojas expõem que a colonialidade: 

 

[...] é um padrão ou matriz de poder que estrutura o sistema mundo moderno, 
onde o trabalho, as subjetividades, os conhecimentos, os lugares e os seres 
humanos do planeta são hierarquizados e governados a partir de sua 
racialização, no marco da operação de certo modo de produção e distribuição 

                                            
74 El colonialismo refiere al proceso y los aparatos de dominio político y militar que se despliegan para 

garantizar la explotación del trabajo y las riquezas de las colonias en beneficio del colonizador; como 
veremos, en diversos sentidos los alcances del colonialismo son distintos a los de la colonialidad, 
incluso más puntuales y reducidos. 

75 La colonialidad es un fenómeno histórico mucho más complejo que se extiende hasta nuestro 
presente y se refiere a un patrón de poder que opera a través de la naturalización de jerarquías 
territoriales, raciales, culturales y epistémicas, posibilitando la reproducción de relaciones de 
dominación; este patrón de poder no sólo garantiza la explotación por el capital de unos seres 
humanos por otros a escala mundial, sino también la subalternización y obliteración de los 
conocimientos, experiencias y formas de vida de quienes son así dominados y explotados. 
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das riquezas. (RESTEPRO; ROJAS, 2010, p. 17, tradução nossa)76. 

 

Os autores argumentam que a colonialidade remonta à noção de colonialidade 

do poder do sociólogo Aníbal Quijano (RESTEPRO; ROJAS, 2010, p. 17, tradução 

nossa)77. A colonialidade do poder de Aníbal Quijano (2000) demonstra que as 

relações de colonialidade nos âmbitos econômico, político, social e epistêmico não 

tiveram fim com o término da colonização, ou seja, as formas coloniais de dominação 

apresentam continuidade no mundo contemporâneo. 

Para Aníbal Quijano (2000, p. 4), a modernidade consiste em um padrão de 

poder mundial, histórico e específico. Na modernidade, as relações sociais são 

controladas pela co-presença de meios de dominação sobre o trabalho, a política, o 

sexo e os modos de produção de conhecimento. As subjetividades são moldadas 

nesse padrão de poder de escala global (QUIJANO, 2000, p. 4).  

A ideia de “raça”, criada pelos colonizadores durante a invasão das Américas, 

está associada à colonialidade do poder, uma das espécies de manifestação da 

colonialidade, e é fundamental para explicar a categorização social básica e universal 

da população do planeta (QUIJANO, 2000). Índios, negros e mestiços foram situados 

como indivíduos naturalmente inferiores, o que está associado ao controle de suas 

forças de trabalho, de seus recursos e de seus bens pelo capital e pelo mercado 

mundial (QUIJANO, 2000).  

O padrão de poder moderno consiste no capitalismo como modo de controle 

do trabalho. Na modernidade, o capitalismo se estruturou como divisão racial do 

trabalho em escala mundial; o Estado-nação, como centralização da autoridade 

coletiva; a instituição família burguesa, como controle do sexo; e o eurocentrismo, 

como hegemonia da produção do conhecimento (QUIJANO, 2000, p. 4). 

Na colonialidade do poder, a exploração, a dominação e os conflitos acontecem 

pelo controle do trabalho e seus produtos; da natureza e de seus recursos de 

produção; do sexo, de seus produtos e da reprodução das espécies; do conhecimento, 

bem como da autoridade política e de sua coerção para assegurar o padrão social e 

regular suas mudanças (QUIJANO, 2000). Dessa forma, o conceito de colonialidade 

                                            
76 Por ahora baste decir que colonialidad es un patrón o matriz de poder que estructura el sistema 

mundo moderno, en el que el trabajo, las subjetividades, los conocimientos, los lugares y los seres 
humanos del planeta son jerarquizados y gobernados a partir de su racialización, en el marco de 
operación de cierto modo de producción y distribución de la riqueza. 

77 La noción de colonialidad se remonta a los planteamientos del sociólogo peruano Aníbal Quijano 
(2000), más concretamente a su noción de colonialidad del poder. 
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do poder possibilita a reconstituição e reafirmação de histórias silenciadas, de 

subjetividades, modos de saber e de transmissão do saber reprimidos pelo 

eurocentrismo (MIGNOLO, 2005).  

Edgardo Lander (2005) expõe que a “conquista” do continente latino-americano 

pelos europeus deu causa à modernidade e à organização colonial do mundo a partir 

de um olhar particular das histórias e das experiências da Europa. Ela foi, então, 

inserida como o centro do mundo, através de uma narrativa universal e excludente, 

em que o europeu (o ocidental) é visto como moderno, como avançado, e os demais 

povos e as demais culturas do planeta como os outros (LANDER, 2005).  

A narrativa universal eurocêntrica desencadeou a tentativa de homogeneização 

das diferenças geográficas, identitárias e culturais das sujeitas e dos sujeitos do Sul 

Global, pois desconsiderou e tentou apagar as inúmeras etnias, raças, culturas, 

histórias, saberes, modos de organização política e econômica dos diversos povos, 

subalternizando, então, os seus conhecimentos e modos de vida (MIGNOLO, 2005).  

Walter Mignolo (2005, p. 40) denomina o “imaginário do mundo 

moderno/colonial” como a “[...] complexa articulação de forças, de vozes escutadas 

ou apagadas, de memórias compactas ou fraturadas, de histórias contadas de um só 

lado, que suprimiram outras memórias”, pois visavam ao apagamento das referências 

desses povos, e esse apagamento era a materialização da colonialidade. 

A decolonialidade pode ser compreendida como o deslocamento dos modos de 

conhecer no âmbito social e na sua dimensão acadêmica (MIGNOLO, 2005, p. 15). 

Ela é um processo de renúncia política, social, epistêmica e econômica às estruturas 

de poder criadas a partir da colonização das Américas e que, na atualidade, continuam 

ocasionando opressões de gênero, de classe, de raça, de origem, de orientação 

sexual, de idade, entre outros, às sujeitas e sujeitos do Sul Global.  

María Lugones (2010) afirma que a modernidade é organização ontológica do 

mundo em categorias homogêneas, nucleares, separáveis. O universalismo feminista 

é expressão dessa categorização moderna e é criticado por mulheres de cor e do 

Terceiro Mundo (LUGONES, 2010). Essas mulheres reivindicam a intersecção entre 

raça, classe, sexualidade e gênero, superando a homogeneização e atomização da 

modernidade. Mulher e negro/a, ao serem concebidas como categorias homogêneas 

e atômicas, inviabilizam as mulheres negras, sendo necessária, portanto, a 

intersecção (LUGONES, 2010, p. 935). 

Maria Lugones (2010) propõe o “sistema moderno colonial de gênero” como 
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ferramenta para teorizar a opressão da modernidade colonial. Segundo ela, esse 

sistema se apoia na lógica categorial dicotômica e hierárquica sobre raça, gênero e 

sexualidade. A decolonialidade, em contraposição a esse sistema, é projeto em que 

se buscam organizações sociais compostas por pessoas que resistem à modernidade 

capitalista e estão em tensão com a lógica categorial que a sustenta (LUGONES, 

2010, p. 935). 

Maria Lugones (2010) chama essas organizações sociais de “não modernas”, 

termo aberto, que abrange a pluralidade, ao invés de pré-modernas, que implica em 

dicotomização, em evolucionismo e em hierarquização. Nessas organizações “não 

modernas”, conhecimentos, relações e valores, práticas ecológicas, econômicas e 

espirituais se constituem em lógicas que não se enquadram na dicotomia, hierarquia 

e categorização (LUGONES, 2010, p. 935-936). 

A colonialidade de gênero é a imposição colonial de um sistema de gênero 

opressivo, questão ideológica apresentada através do dimorfismo biológico, da 

dicotomia homem/mulher, da heterossexualidade, do patriarcado, da hierarquia, da 

sexualidade, que existe juntamente com a classificação da população em termos de 

raça, uma condição necessária para a sua possibilidade (LUGONES, 2008).  

Gênero e raça são construtos coloniais com o objetivo de racializar e formar as 

sociedades colonizadas (LIMA COSTA apud BALLESTRIN, 2017, p. 1047). Uma 

construção enraizada com muitas faces ocultadas pelo sistema capitalista moderno 

(LUGONES, 2008). Nesse sentido, desintegrar o patriarcado do racismo, do 

colonialismo e do capitalismo torna-se inviável, tendo em vista que o Norte Global, 

além de subordinar pensamentos diferentes, cria hierarquias e impõe, na América 

Latina, o padrão atual de relacionamento entre gêneros. Maria Lugones (2014) 

denomina “feminismo decolonial” a possibilidade de superar a colonialidade do 

gênero.  

Para a autora, o racismo, o patriarcado e o gênero, são parte de um conjunto 

de opressões que buscam subordinar e definir o lugar de pessoas, grupos e povos de 

acordo com sua raça, identidade de gênero, situação socioeconômica, escolaridade, 

moradia, promovendo acesso desigual às riquezas resultantes do trabalho, da renda 

e de bens (LUGONES, 2014).  

Nesse sentido, o feminismo decolonial ao rever o arcabouço teórico-conceitual 

produzido pelo feminismo branco hegemônico, busca avançar com novas 

interpretações para explicar a atuação do poder a partir de posições que assumem 
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um ponto de vista subalterno. Assim, o feminismo decolonial pode contribuir para a 

produção de novas epistemologias e marcos teóricos que confrontam a produção 

suprema da verdade imposta através da força e da violência impostas a partir da 

conquista e da colonização da América pela Europa (ESPINOSA-MIÑOSO, 2014). 

No que concerne às violências, Rocío Silva Santisteban afirma que “A violência 

de gênero revela a diferente distribuição de poder em uma sociedade onde existe uma 

percepção generalizada de categorias hierárquicas entre homens e mulheres” 

(SANTISTEBAN, 2017, p. 86, tradução nossa)78. Bell Hooks (2018, p. 95) aduz que a 

violência doméstica é uma violência patriarcal, pois se baseia “[...] na crença de que 

é aceitável que um indivíduo mais poderoso controle outros por meio de várias formas 

de força coercitiva” (HOOKS, 2018, p. 95).  

Bell Hooks afirma que o termo “violência patriarcal” emprega utilidade, pois 

difere do termo “violência doméstica”, que é mais usual, e permanentemente faz 

lembrar quem o ouve “[...] que violência no lar está ligada ao sexismo e ao pensamento 

sexista, à dominação masculina” (HOOKS, 2018, p. 96). Para ela:  

 

Por muito tempo, o termo violência doméstica tem sido usada como um termo 
“suave”, que sugere emergir em um contexto íntimo que é privado e de 
alguma maneira menos ameaçador, menos brutal, do que a violência que 
acontece fora do lar. Isso não procede, já que mais mulheres são espancadas 
e assassinadas em casa do que fora do lar. (HOOKS, 2018, p. 96). 

 

A Declaração sobre a eliminação da violência contra as mulheres 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1993) reconhece que a violência contra as 

mulheres é “[...] uma manifestação das relações de poder historicamente desiguais 

entre homens e mulheres [...]”, e, por isso, levou os homens ao domínio e à 

discriminação das mulheres, impedindo-as de progredir plenamente. A Declaração 

também aponta que “[...] a violência contra as mulheres constitui um dos mecanismos 

sociais fundamentais através dos quais as mulheres são forçadas a assumir uma 

posição de subordinação em relação aos homens [...]” (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 1993). 

As mulheres atingidas pelo rompimento da barragem de rejeitos de mineração 

do Fundão, foram e estão sendo submetidas ao que Maria Lugones denominou de 

“sistema moderno colonial de gênero” (LUGONES, 2010), tendo em vista que a 

                                            
78 La violencia de género revela la diferente distribución del poder en una sociedad donde existe una 

percepción generalizada de categorías jerárquicas entre hombres y mujeres. 
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conduta das empresas e da Fundação Renova, na tentativa de reparar danos, é 

homogeneizante, hierarquizante e indiferente às especificidades, às subjetividades, 

aos trabalhos e à renda, às suas condições de saúde e de moradia, entre outros.  

 

5.7 Consequências do tratamento diferenciado, da discriminação exercida sob 

a égide de gênero e de cor/raça, dos indícios de racismo ambiental, do assédio 

sexual e da revitimização das mulheres que sofreram violência doméstica e 

familiar para as mulheres atingidas pelo rompimento da barragem de rejeitos de 

mineração do Fundão 

 

Este tópico visa a demonstrar como o tratamento diferenciado, a discriminação 

exercida sob a égide de gênero e de cor/raça, os indícios de racismo ambiental, o 

assédio sexual, a revitimização das mulheres que sofreram violência doméstica e 

familiar, as empresas e a Fundação Renova contribuem para o aumento das 

vulnerabilidades e das desigualdades de gênero e inserem as mulheres atingidas em 

contextos de vulnerabilidades e novas violências. 

 

5.7.1 Aumento das vulnerabilidades e das desigualdades de gênero, inserção das 

mulheres atingidas em contextos de injustiça ambiental e novas violências  

 

No processo de redemocratização do Brasil, após a realização de diversos 

eventos criados com a finalidade de ouvir as demandas das mulheres pelo país, o 

Conselho Nacional de Direitos da Mulher (CNDM)79 organizou o Encontro Nacional 

Mulher e Constituinte, que ocorreu em 26 de agosto de 1986, no Congresso Nacional, 

em Brasília, Distrito Federal. Este evento contou com a participação de cerca de duas 

mil mulheres de todas as regiões do país, que se dividiram em doze grupos de trabalho 

(GTs), organizados por temas, cujas propostas regionais recebidas anteriormente, 

                                            
79 O Conselho Nacional de Direitos da Mulher (CNDM), criado em 1985, através da Lei n. 7.353, de 29 

de agosto de 1985, foi, previamente à Assembleia Nacional Constituinte, mecanismo do Estado para 
colher demandas dos movimentos feministas e de mulheres (BRASIL, 1985). O Conselho foi criado 
com a finalidade de promover, em âmbito nacional, políticas que visavam a eliminar a discriminação 
da mulher, assegurando-lhe condições de liberdade e de igualdade de direitos, bem como sua plena 
participação nas atividades políticas, econômicas e culturais do país (BRASIL, 1985). Ele foi um dos 
primeiros órgãos públicos na América Latina voltados para os direitos da mulher (FARIAS, 2019a, p. 
116).  
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foram discutidas, deliberadas e encaminhadas à Assembleia Nacional Constituinte80 

(FARIAS, 2019a). 

O Encontro teve como resultado a Carta da Mulher Brasileira aos 

Constituintes81, cujo teor demonstra a síntese das mais importantes demandas das 

mulheres brasileiras apresentadas à nação e aos constituintes, após intensa 

campanha nacional, em articulação com ativistas, com movimentos feministas, e com 

associações diversas de todo o país (FARIAS, 2019a).  

Quanto às demandas apresentadas, a Carta da Mulher Brasileira aos 

Constituintes pode ser entendida como a sistematização do conjunto de 

reivindicações históricas elaboradas, de maneira coletiva, pelas mulheres das 

diversas regiões do país (FARIAS, 2019a). Essas reivindicações surgiram das 

necessidades individuais e coletivas das mulheres brasileiras que, para colher essas 

demandas, percorreram grandes distâncias país afora, a fim de levá-las à Assembleia 

Nacional Constituinte (FARIAS, 2019a).  

Dentre as demandas apresentadas na Carta, destacam-se os seguintes trechos 

dos Princípios Gerais:  

 

Eis o que nós, mulheres, reunidas em Encontro Nacional, no dia 26 de agosto 
de 1986, queremos:  
I - Princípios Gerais. 
Para a efetivação dos princípios de igualdade é fundamental que a futura 
Constituição Brasileira:  
1. Estabeleça preceito que revogue automaticamente todas as disposições 
legais que impliquem em classificações discriminatórias;  
2. Determine que a afronta ao princípio da igualdade constituirá crime 
inafiançável;  
3. Acate, sem reservas, as convenções e tratados internacionais de que o 
país é signatário, no que diz respeito à eliminação de todas as formas de 
discriminação;  
[...] (ARQUIVO NACIONAL, 1985 apud FARIAS, 2019a, p.119, grifo nosso). 

                                            
80 A Assembleia Nacional Constituinte (ANC) de 1987-1988, cujos trabalhos resultaram na promulgação 

da Constituição Federal de 1988, “é considerada pelos estudiosos do tema a guinada da participação 
feminina no Parlamento brasileiro” (MONTEIRO, 2018 apud FARIAS, 2019a, p. 115). Não somente o 
número de congressistas do sexo feminino correspondeu à marca inédita na história do País (embora 
fosse ainda reduzida, 26 deputadas constituintes em total de 594), mas também a quantidade e a 
qualidade das proposições apresentadas pelas deputadas constituintes (MONTEIRO, 2018 apud 
FARIAS, 2019a, p. 115). 

81 A Carta, cujo teor expressa a mais ampla e profunda articulação reivindicatória feminina brasileira, 
foi entregue ao presidente da Assembleia Nacional Constituinte, deputado Ulysses Guimarães, no 
dia 26 de março de 1987. Ela representou o passo fundamental para o início das atividades e debates 
levados posteriormente ao parlamento e sintetizou a principal conclusão da campanha: Constituinte 
pra valer tem que ter palavra de mulher e Constituinte pra valer tem que ter direitos das mulheres. 
Nesta oportunidade, além da entrega solene da Carta, houve algumas intervenções, no Salão Nobre 
da Câmara; que, pela primeira vez, embora circunstancialmente, era composto quase totalmente por 
mulheres (FARIAS, 2019a, p. 124). 
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Com efeito, é possível perceber que os dispositivos legais de caráter 

discriminatório e a efetivação do princípio da igualdade foram pilares para as 

reivindicações das mulheres brasileiras à época. Atualmente, e apesar dos avanços 

no âmbito legislativo, dados estatísticos apontam que, em vários segmentos, as 

mulheres brasileiras continuam a amargar índices de desigualdades em relação aos 

homens brasileiros.  

Segundo os dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio de 2015, 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as mulheres representam 

51,5% da população brasileira (105,5 milhões), sendo que, desse total, 46,4% eram 

brancas, 52,7% eram negras e 0,9% eram amarelas, indígenas ou com cor/raça 

ignorada (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2016).  

De acordo com o estudo Estatísticas de gênero: indicadores sociais das 

mulheres no Brasil de 2016 do IBGE, as mulheres brancas dedicaram aos cuidados 

de pessoas e/ou afazeres domésticos no ano de 2016, cerca de 73% horas a mais 

que os homens brancos. O percentual foi de 17,7 para as mulheres brancas contra 

10,4 para os homens brancos. A mesma análise, com variáveis de cor ou raça, indicou 

que as mulheres pretas ou pardas são as que mais se dedicaram aos cuidados de 

pessoas e/ou aos afazeres domésticos em 2016, com o registro de 18,6 horas 

semanais contra 10,6 para os homens negros (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2018). 

No que concerne aos rendimentos médios do trabalho, as mulheres seguem 

recebendo cerca de ¾ (três quartos) do que os homens (INSTITUTO BRASILEIRO 

DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2018). Em relação à conclusão de cursos de 

graduação, as mulheres atingem, em média, um nível de instrução superior ao dos 

homens. Todavia, é possível constatar a desigualdade entre mulheres brancas e 

negras, vez que o “[...] percentual de mulheres brancas com ensino superior completo 

é mais do que o dobro do calculado para as mulheres pretas ou pardas, isto é, 2,3 

vezes maior” (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2018, p. 

6). 

No âmbito do rompimento da barragem do Fundão, infere-se que as 

consequências provenientes do tratamento diferenciado desfavorável conferido aos 

homens atingidos em detrimento das mulheres atingidas e da discriminação exercida 

sob a égide de gênero são múltiplas, mas se pode dizer que esse “tratamento” atua 
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como um dispositivo de potencialização das vulnerabilidades e das desigualdades a 

que as mulheres atingidas, em alguma medida, já são vítimas.  

No que concerne às discriminações por raça/cor, verificam-se, no caso do 

rompimento dessa barragem, efeitos diferenciados sobre as mulheres atingidas em 

relação aos homens atingidos (BRASIL, 2018, p. 12) e, dentro dessa estrutura, efeitos 

diferenciados em relação às mulheres brancas e às mulheres negras atingidas 

(BARROS, 2019a). 

Dados estatísticos (como os apresentados anteriormente) demonstram quão 

desigual é a situação das mulheres brasileiras em comparação aos homens e como, 

dentro dessa estrutura, a situação das mulheres negras é ainda mais desigual, vez 

que, historicamente, elas estão dentro de uma condição “[...] em que as possiblidades 

e a materialidade são ainda menores” (RIBEIRO, 2017, p. 43) que as das mulheres 

brancas. 

Lélia Gonzalez (2018b), no texto Democracia racial? Nada disso!, escrito em 

1981, afirmou que, quando nossas antepassadas vieram da África para o Brasil como 

seres humanos a serem escravizadas para o trabalho não remunerado nas plantações 

de cana, engenhos, e etc., houve um apagamento de suas histórias. Lélia Gonzalez 

(2018b) aduz que nos reinos e nos impérios africanos de onde essas mulheres vieram, 

o tratamento que lhes era conferido era de respeito e elas eram valorizadas pelas 

diferentes culturas africanas principalmente a partir da função materna e política 

(GONZALEZ, 2018b). 

Lélia Gonzalez (2018b) afirma que, além de todas as violências praticadas 

contra as mulheres africanas, ao chegarem ao Brasil, eram levadas para dois tipos de 

atividades: “[...] (i) a escrava de eito, que trabalhava nas plantações, e (ii) a mucama, 

na casa grande. Tanto uma como a outra nada mais foram do que as avós da 

trabalhadora rural e da doméstica de hoje82” (GONZALEZ, 2018b, p. 110). 

Ao analisar o lugar da mulher negra na força de trabalho e nas relações raciais 

no texto A mulher negra na sociedade brasileira: uma abordagem político-econômica, 

em 1981, a autora afirmou que a existência da divisão sexual e racial do trabalho 

permitiria concluir sobre a discriminação tripla enfrentada pela mulher negra: “[...] 

                                            
82 Conforme Lélia Gonzalez (2018b), nesse período, a mulher negra escravizada do eito foi utilizada 

para, através do seu trabalho não remunerado, enriquecer os senhores e contribuir para o 
fortalecimento do sistema econômico que havia sido imposto pelos portugueses. Já a mulher negra 
mucama, foi utilizada para o trabalho doméstico, para cuidar das crianças brancas e serviu como 
objeto para a violência sexual de seus senhores (GONZALEZ, 2018b).  
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enquanto raça, classe e sexo, assim como seu lugar na força de trabalho” 

(GONZALEZ, 2018a, p. 42).  

Lélia Gonzalez (2018a) argumentou, à época, que apesar da abertura de novas 

perspectivas para as mulheres negras em setores cujos níveis de escolaridade 

exigidos eram mais baixos, e que apesar de muitas mulheres negras atingirem os mais 

altos níveis de escolaridade, a seleção racial se mantinha.  

A autora problematiza a falta de perspectiva e faz um convite para se pensar 

alternativas para as mulheres negras e afirma que ser mulher, e negra, no Brasil, “[...] 

é ser objeto de tripla discriminação, uma vez que os estereótipos gerados pelo racismo 

e pelo sexismo as colocam no mais baixo nível de opressão” (GONZALEZ, 2018a, p. 

42).  

Os dados estatísticos apresentados nas pesquisas do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) dos anos de 2016 e 2018 ainda estão em consonância 

com os escritos de Lélia Gonzalez de 1981, indicando que a mulher negra “[...] sofre 

um processo de discriminação e muito maior” (GONZALEZ, 2018f, p. 83) que as 

mulheres brancas.  

Apresentar a discriminação racial e a discriminação de gênero, visando à 

compreensão de como essas discriminações operam juntas e limitam as chances de 

sucesso das mulheres negras foi um dos objetivos de Kimberlé Williams Crenshaw 

(2002, p. 8) no texto A Interseccionalidade na Discriminação de Raça e Gênero. No 

texto, Kimberlé Williams Crenshaw argumenta que, para a eliminação dessas 

barreiras, é necessário reconhecer as experiências das mulheres negras: 

 

A questão é reconhecer que as experiências das mulheres negras não podem 
ser enquadradas separadamente nas categorias da discriminação racial ou 
da discriminação de gênero. Ambas as categorias precisam ser ampliadas 
para que possamos abordar as questões de interseccionalidade que as 
mulheres negras enfrentam. (CRENSHAW, 2002, p. 8). 

 

Nesse sentido, as consequências do tratamento diferenciado desfavorável, da 

discriminação em razão de gênero e em razão de raça/cor a que as mulheres negras 

atingidas pelo rompimento da barragem de rejeitos de mineração do Fundão foram e 

são submetidas, por parte das empresas e da Fundação Renova, refletem a 

manutenção da modernidade/colonialidade, da dominação e opressão, 

potencializando as desigualdades de gênero e de raça e influindo decisivamente nas 

condições de vida dessas mulheres.  
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Do mesmo modo, os indícios de racismo ambiental cometidos pelas empresas 

trazem reflexos para a vida das populações negras atingidas pelo rompimento da 

barragem de rejeitos de mineração do Fundão e, de maneira especial, para as 

mulheres negras atingidas. O racismo ambiental, conforme Selene Herculano (2008), 

também provoca injustiça ambiental. A autora conceitua a Justiça Ambiental83 como 

 

[...] o conjunto de princípios que asseguram que nenhum grupo de pessoas, 
sejam grupos étnicos, raciais ou de classe, suporte uma parcela 
desproporcional das consequências ambientais negativas de operações 
econômicas, de políticas e programas federais, estaduais e locais, bem como 
resultantes da ausência ou omissão de tais políticas. (HERCULANO, 2008, 
p. 2).  

 

Selene Herculano conceitua a Injustiça Ambiental como  

 
[...] o mecanismo pelo qual sociedades desiguais destinam a maior carga dos 
danos ambientais do desenvolvimento a grupos sociais de trabalhadores, 
populações de baixa renda, grupos raciais discriminados, populações 
marginalizadas e mais vulneráveis. (HERCULANO, 2008, p. 2).  

 

Ricardo Gonçalves, Raquel Giffoni Pinto e Luiz Jardim Wanderley, ao 

realizarem análise dos dados raciais das populações atingidas pelo rompimento da 

barragem de rejeitos de mineração do Fundão com base em dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), afirmam ser evidente a existência de uma 

relação perceptível “[...] entre as formas de injustiça ambiental e de racismo ambiental 

e a exposição de comunidades rurais e de trabalhadores aos processos de exploração 

e aos riscos e efeitos de desastres provocados em seus territórios” (GONÇALVES; 

PINTO; WANDERLEY, 2016, p. 162).  

Aqui, acrescentam-se também as mulheres negras das diversas comunidades 

tradicionais atingidas pelo rompimento dessa barragem e caracterizadas por Juliana 

Benício Xavier, Larissa do Vale e Michelle Cristina Farias (2019) como protagonistas 

na garantia da diversidade de usos, sentidos e vivências em suas comunidades 

tradicionais. As autoras destacam que essas comunidades são culturalmente 

diferenciadas, pois além de possuírem formas próprias de organização social, 

relacionam-se com a terra não como um espaço de exploração econômica, mas sim, 

                                            
83 Conforme Selene Herculano, o conceito de Justiça Ambiental advém da experiência inicial dos 

movimentos sociais dos Estados Unidos e das reivindicações de seus cidadãos de classes sociais 
pobres e etnias discriminadas socialmente e vulnerabilizadas, especialmente “[...] quanto à sua maior 
exposição a riscos ambientais por habitarem nas vizinhanças de depósitos de lixos químicos e 
radioativos ou de indústrias com efluentes poluentes” (HERCULANO, 2008, p. 2).  
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como um espaço de produção para a subsistência e para a troca (FARIAS; XAVIER; 

VALE, 2019). 

O assédio sexual e a revitimização da violência doméstica e familiar, por sua 

vez, podem produzir consequências devastadoras para as mulheres atingidas, sendo 

necessário destacar a imprudência por parte das empresas e da Fundação Renova 

ao colocarem as mulheres atingidas vítimas de violência doméstica e familiar em 

contato direto com seus agressores, por meio de reuniões realizadas com todos os 

integrantes do núcleo familiar (BRASIL, 2018). Tal atitude, além de ocasionar 

revitimização, demonstra flagrante desrespeito, crueldade e objetiva violência 

psicológica para com as mulheres atingidas.  

As informações e análises trazidas por esse trabalho evidenciam que o assédio 

sexual e a revitimização das mulheres atingidas que outrora sofreram violência 

doméstica ou familiar são exercidos ou reforçados pelas empresas e pela Fundação 

Renova, demonstrando a inserção dessas mulheres em contextos de 

vulnerabilidades, além de expô-las a novas violências, das quais elas já se 

consideravam livres. 

A postura das empresas e da Fundação Renova em relação às mulheres 

vítimas de violência doméstica e familiar representa desserviço e retrocesso para as 

políticas de combate à violência contra a mulher e remete ao período colonial, quando 

as violências e os abusos sexuais cometidos pelos europeus às mulheres negras e 

indígenas eram naturalizados. Além disso, as empresas e a Fundação Renova 

desconsideram dados estatísticos que apontam que o Brasil é um dos países mais 

perigosos quando se é mulher e um dos mais violentos para as mulheres. 

Anualmente, milhares de ocorrências sobre assédio sexual e violência 

doméstica e familiar são registradas nas delegacias do país. De acordo com dados da 

pesquisa Assédio sexual entre as mulheres, do Data Folha (2018), cerca de 42% 

(quarenta e dois por cento) das brasileiras com 16 (dezesseis) anos ou mais declara 

já ter sido vítima de assédio sexual e, considerando as formas consultadas, as mais 

comuns são o assédio nas ruas e no transporte público. Segundo a pesquisa realizada 

“Nas ruas, uma em cada três brasileiras adultas (29%) declara já ter sofrido assédio 

sexual, sendo que 25% que sofreram assédio verbal, e 3%, físico, além dos que 

sofreram ambos” (INSTITUTO DE PESQUISAS DATAFOLHA, 2018). 

Segundo o Atlas da Violência de 2019, em 2017, 4.936 (quatro mil novecentas 

e trinta e seis) mulheres foram mortas no Brasil, o que representa cerca de 13 (treze) 
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assassinatos por dia (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA; FÓRUM 

BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2019). Enquanto a taxa de homicídios de 

mulheres brancas teve crescimento de 1,6% entre 2007 e 2017, a taxa de homicídios 

de mulheres negras cresceu 29,9%, o que, em números exatos demonstra uma 

diferença acentuada, pois, entre as mulheres brancas, o crescimento foi de 1,7% e, 

entre as mulheres negras, de 60,5% (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA 

APLICADA; FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2019). 

Conforme o Painel da Violência contra Mulheres do Senado Federal, em 2016, 

o estado do Espírito Santo registrou 4,8 homicídios por cada 100 mil mulheres. Desses 

homicídios de mulheres, 39,3% eram brancas e 60,2% eram pretas ou pardas. Em 

Minas Gerais, foram registrados 3,4 homicídios por cada 100 mil mulheres, sendo 

40,9% de mulheres brancas e 58,8% de mulheres pretas ou pardas (SENADO 

FEDERAL, 2019). Ambos os estados tiveram cidades atingidas pelo rompimento da 

barragem de rejeitos de mineração do Fundão. 

Assim, o assédio sexual e a revitimização das mulheres que sofreram violência 

doméstica e familiar podem ocasionar, entre outras coisas, ansiedade, insegurança, 

baixa autoestima, sentimento de culpa, perda do poder de concentração, transtornos 

de adaptação, mudança de comportamento, como isolamento e deterioração das 

relações sociais, estresse, depressão, perturbações da memória ou do sono, além de 

problemas digestivos e até mesmo o cometimento de suicídio. 

Torna-se evidente, que as empresas e a Fundação Renova devem buscar 

reconhecer as mulheres atingidas como “sujeitas de direitos”, conferindo-lhes 

tratamento igualitário em relação aos homens atingidos no que couber, visando a não 

potencialização das vulnerabilidades, das desigualdades de gênero, de raça/cor e das 

violências, tais como o assédio sexual e a revitimização de mulheres vítimas de 

violência doméstica e familiar, já tão marcantes no contexto brasileiro. Por outro lado, 

por questões históricas e estruturantes, vislumbra-se a necessidade, por parte das 

empresas e da Fundação Renova, de promoção de ações positivas que visem à 

proteção e à promoção de igualdade substancial em relação a essas mulheres.  
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6 INFORMAÇÃO, PARTICIPAÇÃO, MORADIA E SAÚDE  

 

Neste capítulo será abordada, inicialmente, a violação dos direitos à informação 

e à participação. Posteriormente, será abarcada a violação do direito à moradia e, por 

fim, serão evidenciados os efeitos e os danos à saúde física e mental, todos por parte 

das empresas e da Fundação Renova em relação às mulheres atingidas pelo 

rompimento da barragem de rejeitos de mineração do Fundão. 

 

6.1 Direito à informação e à participação  

 

Para os fins a que se presta este capítulo, optou-se por categorizar as violações 

de direitos em duas dimensões: a primeira, relacionada à informação e à participação; 

a segunda, concernente à moradia e à saúde. Tal distinção se faz necessária em 

razão da própria natureza dos direitos envolvidos, de modo que a segmentação segue 

uma lógica de agrupamento por aproximação: enquanto a informação e a participação 

estão associadas aos processos de tomada de conhecimento e de decisão, a saúde 

e a moradia dizem respeito a direitos sociais básicos, inerentes a qualquer indivíduo, 

considerados fundamentais para o desenvolvimento de uma vida digna.  

 

6.1.1 Violação ao direito à informação  

 

“Porque eles tiraram, arrancaram na marra os nossos direitos, a gente é 
obrigada a passar necessidade financeira por alimentação, por remédio, por 
água e humilhação né? Porque você está todo dia ligando para a 
Fundação Renova para pedir [informação] uma coisa que você tem 
direito, pra nós é humilhante”. Dalila Santos. Atingida de Campo Grande, 
São Mateus-ES (EM NOME..., 2018, grifo nosso). 
 

*** 
 
Dalila Santos. Atingida de Campo Grande, São Mateus-ES. (EM NOME..., 
2018, grifo nosso). “Não foi um acidente, foi um crime, mas as empresas 
não querem nem saber. Nós fomos esquecidas”. Atingida Silvia Lafaiete 
de São Mateus-ES (ROHDEN, 2018, grifo nosso). 
 

*** 
 
“Nós pescadoras estamos sem informação da própria Samarco. Nós se 
encontra desse jeito: perguntando para quem, por que e onde”. Gilmara 
Conceição. Atingida de Conceição da Barra-ES (EM NOME..., 2018, grifo 
nosso). 
 

*** 
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De acordo com o Parecer nº 279 de 2018 da Secretaria de Perícia, Pesquisa e 

Análise (SPPEA)84, do Ministério Público Federal, de 22 de março de 2018, o item 3.2 

Percepções acerca da atuação e estrutura de funcionamento da Fundação Renova 

informa que, nas reuniões realizadas, as atingidas e os atingidos, além de 

apresentarem críticas à maneira como a Fundação Renova vem atuando, 

especialmente no tocante às reparações, relataram a vontade que possuem de 

participar de forma ativa no processo de reparação (BRASIL, 2018, p. 35). 

O documento também aponta que os grupos atingidos pelo rompimento da 

barragem de rejeitos de mineração do Fundão, além de possuírem “[...] diversidade 

social, étnica e cultural [...]” também se encontram em níveis diversificados de 

envolvimento nos processos e ações que visam à reparação das atingidas e dos 

atingidos, e, por consequência, “[...] o nível de informação que possuem é também 

muito desigual” (BRASIL, 2018, p. 35). 

O documento Informações sobre a perspectiva de gênero nos dados de gestão 

da reparação aos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão 

(GOMES; CORREA, 2018), na Figura 48 - Distribuição da natureza das manifestações 

por tipos e por gêneros SGS – Renova, ao abordar as informações solicitadas no canal 

de relacionamento da Fundação, aduz que os dados estatísticos demonstram “[...] que 

as mulheres tendem a se manifestar mais do que os homens dentro das categorias 

‘elogio’ e ‘depoimento neutro’” [o que não significa, que as mulheres estejam elogiando 

a empresa e a Fundação renova] (GOMES; CORREA, 2018, p. 28). 

O documento aduz que os homens “[...] fizeram quase 17 mil solicitações a 

mais do que as mulheres”, mas que elas “[...] lideram com 12 mil manifestações a mais 

que os homens no tipo do pedido de informação (Figura 48)” (GOMES; CORREA, 

2018, p. 28). Ou seja, conforme o Relatório, as mulheres atingidas solicitaram mais 

informações do que os homens: 

 

                                            
84 A ementa do Parecer versou sobre a Avaliação participativa da minuta do Termo de Ajustamento de 

Conduta sobre a Governança (TAC-Governança), do processo de reparação e recuperação dos 
danos decorrentes do rompimento de barragens de rejeitos das mineradoras Samarco, BHP e Vale 
em Mariana, Minas Gerais. 
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Figura 4 – (Figura 48) Distribuição da natureza das manifestações por tipos e 
por gêneros. SGS – Renova 

 
Fonte: (GOMES; CORREA, 2018, p. 28). 

 

Na seara internacional, o direito à informação é também um direito humano, 

expresso, especialmente, no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

que afirma que toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão, o que 

inclui a liberdade de procurar, receber e transmitir informações (PAES, 2016, p. 3).  

 

Artigo 19. 
Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, este 
direito implica a liberdade de manter as suas próprias opiniões sem 
interferência e de procurar, receber e difundir informações e ideias por 
qualquer meio de expressão independentemente das fronteiras. (UNITED 
NATIONS, 1948). 

 

No campo nacional, na Constituição Federal de 1988, o direito à informação 

está previsto como direito fundamental no artigo 5º: 

 

Art. 5o 
[...] 
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no 
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo 
seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; [...] (BRASIL, 
1988). 

 

No Brasil, a Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação (LAI) regulamenta 
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o direito constitucional das cidadãs e dos cidadãos brasileiros ao acesso a 

informações produzidas ou retidas pelos poderes públicos (BRASIL, 2011a). Na 

referida Lei, a transparência deve ser tida como prática e o sigilo, a exceção. A LAI 

institui padrões mínimos de divulgação proativa por parte dos órgãos e procedimentos 

para a realização de pedidos de informação (PAES, 2016, p. 5). 

A regulamentação do direito à informação no país contribui para uma mudança 

na cultura de segredo existente dentro dos poderes públicos, ao colocar o Estado 

como um guardião da informação pública, e não como seu proprietário (PAES, 2016, 

p. 5). Conforme exposto na cartilha Acesso à Informação e Direitos das Mulheres, 

elaborada por Barbara Paes, em 2016, a vida das mulheres é afetada pela falta de 

acesso a informações sobre seus direitos, o que traz inúmeros prejuízos em diversas 

áreas, por exemplo, no âmbito da saúde [uma das áreas mais afetadas] (PAES, 2016, 

p. 5). Importante destacar que as mulheres devem ter acesso à informação, e essa 

informação deve ser acessível.   

No que tange às mulheres atingidas pelo rompimento da barragem de rejeitos 

de mineração do Fundão, no item 4.4 Proposta dos Atingidos de Participação Social, 

subitem 4.4.1 Informação e conhecimento, do Parecer nº 279/2018/SPPEA de 22 de 

março de 2018, foi destacado que o acesso à informação é pré-requisito para que as 

atingidas e os atingidos aufiram uma participação efetiva (MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL, 2018b). De acordo com o Parecer: 

 

Nos encontros foi reiteradamente falado da importância de se estabelecer 
bons canais de comunicação entre empresa – Renova –, atingidos e estado, 
e do necessário fluxo de informações entre esses atores. Nesse sentido, 
destacam a necessidade de maior proximidade com a fundação e as 
instâncias criadas para a governança, bem como que os seus interlocutores 
não sejam meros aplicadores de questionários, mas pessoas com 
capacidade de negociar e tomar decisões. (MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL, 2018b, p. 35). 

 

Nesse sentido, além de reivindicarem o direito à informação sobre as ações e 

as negociações que guardam relação com o processo de reparação, as atingidas e os 

atingidos solicitaram meios efetivos de diálogo com as empresas e a Fundação 

Renova, e demonstraram indicando a necessidade de assessoria especializada “[...] 

como condição necessária para a garantia da participação e da efetiva reparação dos 

danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão” (MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL, 2018b, p. 35). 
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As atingidas e os atingidos apontaram, ainda, que a participação é “[...] 

condição para se informar e conhecer, assim como o acesso à informação e ao 

conhecimento é visto como condição para participar” (MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL, 2018b, p. 35). Nesse sentido, é possível perceber que, além do acesso à 

informação, há uma demanda latente das mulheres atingidas pelo direito à 

participação.  

 

6.1.2 Violação do direito à participação 

 
“Somos atingidos. Tivemos a nossa história apagada; tivemos a nossa 
identidade apagada. Estamos lutando pelos nossos direitos. Não aceitamos 
um presidente, uma fundação criada sem a participação dos atingidos. 
Em nenhum momento, ninguém se reuniu para nos ouvir e para nos 
perguntar se queríamos uma fundação”. Simone Silva. Atingida de Barra 
Longa-MG. (MINAS GERAIS, 2019, p. 25-26, grifo nosso).  
 

*** 
 

Após o desastre-crime sociotécnico que se deu com o rompimento da barragem 

de rejeitos de mineração do Fundão, as empresas e, posteriormente, a Fundação 

Renova, na condução das tratativas acerca do ocorrido, desconsideraram a 

centralidade das pessoas atingidas nos processos de tomada de decisão, bem como 

suas reivindicações, necessidades imediatas e modos de vida, o que contribuiu para 

as violações dos direitos dessas pessoas e potencializou, sobretudo, as violações aos 

direitos das mulheres atingidas. Ao se considerar a heterogeneidade dos territórios 

afetados pelo rompimento dessa barragem, é preciso atentar, também, para as 

especificidades locais85. 

No Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC), firmado em março 

de 2016, entre as três empresas, o Governo Federal e os estados de Minas Gerais e 

do Espírito Santo, definiu-se a necessidade de assegurar a “participação social” das 

pessoas – físicas ou jurídicas – atingidas, bem como das comunidades e movimentos 

sociais organizados que de alguma forma foram impactados na discussão e 

acompanhamento das ações preconizadas no acordo. Destaca-se a cláusula 61 do 

TTAC, a qual preconiza que: “Fica reconhecida a multiplicidade de formas e 

procedimentos de divulgação e efetiva participação social, desde audiências públicas 

                                            
85 Conforme Karine Gonçalves Carneiro (2019), no distrito de Gesteira, Barra Longa-MG, onde mesmo 

que, possivelmente, as mulheres possam comparecer em menor número, são elas que conduzem os 
ambientes de participação. 
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até o uso de múltiplas mídias de modo a favorecer uma participação esclarecida.” 

(SAMARCO, 2016). 

As cláusulas e condições foram definidas a despeito de qualquer participação 

popular. Nesse sentido, observa-se que o termo “participação” veio acompanhado, 

diversas vezes, de adjetivos cujos significados não foram esclarecidos no documento, 

tais como “participação efetiva”, “participação social”, “participação social esclarecida”, 

como se estes fossem sinônimos, ou apenas adjetivos retóricos, sem que as 

interessadas e os interessados tivessem clareza sobre suas consequências jurídico-

normativas. 

Apesar de um dos objetivos do Termo de Ajustamento de Conduta relativo à 

Governança (TACGov), de 25 de junho de 2018, “[...] ser o aprimoramento de 

mecanismos que garantam a efetiva participação dos atingidos em todas as fases do 

processo de reparação dos danos; [...]” (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, [201?]), 

não é o que acontece, especialmente no tocante às mulheres atingidas.  

O documento Informações sobre a perspectiva de gênero nos dados de gestão 

da reparação aos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão 

(GOMES; CORREA, 2018), na Figura 44 – Participação em atividades da reparação 

por gênero – Cadastro Mariana, ao perguntar aos atingidos e às atingidas sobre a 

participação e a frequência nas atividades que envolvem o processo de reparação dos 

danos ocasionados pelo rompimento da barragem de rejeitos de mineração do 

Fundão, “[...] a maioria das mulheres e dos homens respondem que não participam 

com uma leve tendência de as mulheres participarem menos (Figura 44).” (GOMES; 

CORREA, 2018, p. 25). 
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Figura 5 – (Figura 44) Participação em atividades da reparação por gênero. 
Cadastro Mariana  

 
Fonte: (GOMES; CORREA, 2018, p. 26). 

 

O documento também aponta que: 

 

Os homens respondem participar mais do que as mulheres de um menor 
número de atividades, ou seja, depreende-se que os homens focam mais sua 
participação em atividades de mais interesse específico. Do outro lado, as 
mulheres participantes são em menor número, mas na frequência de 
atividades elas superam os homens, indicando que as mulheres se dedicam 
a representar mais os/as atingidos/as em maior diversidade de 
temas/atividades. (Figura 44). (GOMES; CORREA, 2018, p. 26).  

 

O Relatório Preliminar sobre a situação da mulher atingida pelo desastre do Rio 

Doce no Estado do Espírito Santo demonstra um grande obstáculo enfrentado pelas 

mulheres atingidas e que diz respeito à participação nos espaços decisórios e, mais 

uma vez, na diferença de tratamento concedido a certos grupos (ESPÍRITO SANTO, 

2018). Conforme o Relatório, “[...] ainda há grande luta pela participação da mulher 

em espaços de decisão, inclusive nas próprias instituições e poderes estatais” 

(ESPÍRITO SANTO, 2018, p. 6) e, 

 

Durante esses anos de atuação em diversos espaços de participação e atores 
envolvidos, não foi relatado por atingidas, representantes da Fundação 
Renova e agentes do Poder Público a existência de qualquer tipo de 
espaço de discussão sobre o desastre composto apenas por mulheres, 
distinguindo-se, pois, do tratamento dado a certos grupos profissionais, como 
por exemplo, comerciantes e pescadores, que tiverem, desde o início, 
reuniões para tratar de temáticas específicas (ESPÍRITO SANTO, 2018, p. 
14-15, grifo nosso). 
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O Relatório da Defensoria Pública do estado do Espírito Santo também 

argumenta que: 

 

Para fomentar a participação das mulheres nas reuniões e no processo de 
compensação e reparação, algumas especificidades devem ser levadas em 
consideração, posto que, caso contrário, teremos apenas uma aparente 
participação com objetivo de legitimar espaços que não conseguem 
reproduzir os interesses do grupo social, caracterizando uma participação 
formal, mas desprovida de efetividade, e, portanto, de eficácia de 
transformação social. (ESPÍRITO SANTO, 2018, p. 15). 

 

O Relatório consolidado referente aos trabalhos dos primeiros nove meses de 

avaliação dos programas socioeconômicos e socioambientais, elaborado em 2017 

pela Ramboll, afirma a necessidade da atenção para a diversidade:  

 

A participação social remete a uma dinâmica complexa, que abrange 
comportamentos institucionalizados, códigos de comunicação, disputas 
ideológicas expressas em divergências e alianças, enfim, numa dinâmica cuja 
compreensão depende necessariamente da atenção para com sua 
diversidade. (RAMBOLL, 2017, p. 49). 

 

Conforme esse Relatório, a participação social evidencia “[...] o papel político 

das classes subalternas e sua constituição como sujeito histórico” (RAMBOLL, 2017, 

p. 50). O documento afirma que “reconhecer a importância da participação social não 

significa desconhecer a existência de jogos de poder”, mas, “ao contrário, significa 

identificar o poder como um elemento também simbólico que revela divergências e 

cisões” (RAMBOLL, 2017, p. 50). 

O Relatório afirma que através da observação das relações de poder pode-se 

“[...] perceber a sociedade como múltipla e dividida, porém resolvendo suas divisões 

através da forma como as representa para si mesma e constrói alternativas para lidar 

com elas” (RAMBOLL, 2017, p. 50). Como “participação social” se entende neste 

trabalho o conceito elaborado pela Ramboll que é: 

 

[...] a possibilidade de intervenção dos sujeitos sociais nos processos 
dinâmicos que constituem ou modificam a sua realidade; ou seja, o poder de 
decisão dos atingidos sobre seu destino e do espaço em que vivem. A prática 
da participação social nos termos aqui comentados é garantia para o 
reconhecimento dos atingidos nas ações voltadas para a reparação dos 
danos vividos. (RAMBOLL, 2017, p. 50). 

 

Ao realizar análise dos documentos disponibilizados pela Fundação Renova, 
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bem como o contato com as atingidas e com os atingidos e a presença em suas 

reuniões, a Ramboll constatou, entre outras coisas “[...] a insuficiência e inadequação 

dos processos participativos adotados para dar sustentação aos programas [...]” 

abordados no relatório (RAMBOLL, 2017, p. 50). O Relatório também afirma “[...] a 

frequente demanda dos atingidos por respostas objetivas para seus questionamentos, 

situação que tem contribuído para o recrudescimento da tensão social” (RAMBOLL, 

2017, p. 50).  

O artigo 204 da Constituição Federal de 1988 trata da participação popular no 

âmbito das ações governamentais na área da assistência social, nos seguintes 

termos: 

 

Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão 
realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 
195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes: 
[...] 
II - participação da população, por meio de organizações representativas, na 
formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. [...]. 
(BRASIL, 1988).  

 

No âmbito internacional, a participação das mulheres nos processos políticos e 

de tomada de decisões – incluindo as esferas legislativas, executivas e no poder 

judiciário – é garantida pelo Comitê para a Eliminação de todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher (CEDAW), que afirma que a participação não pode se 

dar de maneira superficial (BRASIL, 1950). A convenção também assevera a 

importância da proteção às vozes das mulheres e a garantia da participação delas na 

sociedade civil, incluindo organizações não-governamentais, organizações de direitos 

das mulheres, sindicatos, grupos comunitários e mídia. 

 

6.2 Direito à moradia  

 

“Estou em tratamento, e lutando... tá em tempo da gente morrer, e não ver 
a casinha da gente, a casinha que a gente tinha de volta86. O suor que a 
gente trabalhou... desde oito anos eu trabalhava na roça... Desde oito anos... 
e hoje não tenho nada [...] a Samarco não dá valor ao que a gente perdeu. 
[...] era suor dos meus braços, trabalhando no mato, e levando meus filhos; 
um olhava o outro e eu trabalhando... eu não dependia de ninguém, e hoje 
eu estou sem nada. Estou sofrendo. Estou doente. A lama está acabando 
comigo. Não tenho alegria mais. Minha alegria era ficar na minha 
casinha com os meus netos. Estou sem rumo na minha vida.” Dona 

                                            
86 Infelizmente, Dona Maria Geralda veio a falecer em fevereiro de 2019 sem ser reassentada pelas 

empresas e pela Fundação Renova.  
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Maria Geralda. Atingida do distrito de Gesteira, em Barra Longa-MG. (AUN, 
2016, grifo nosso). 

 
*** 

 
“Quando eu tinha a minha casa, ela era do meu jeito. Era simples, mas 
era minha.” Maria do Carmo. Atingida de Paracatu de Baixo-MG. (9º PJJ..., 
2017, grifo nosso).  

 
*** 

 
“Quando eu cheguei ao alto do morro, que eu olhei lá embaixo e não vi a 
minha casa, pensei: ‘isso não está acontecendo comigo!’. Não tinha nada, 
você só via lama e os bichos que sobreviveram. Mas e a minha casa? E 
agora? Para onde é que eu vou com as minhas meninas?” Maria do 
Carmo. Atingida de Paracatu de Baixo-MG. (9º PJJ..., 2017, grifo nosso).  
 

 
*** 

 
“E hoje a nossa casa está cheia de trincas, está tombando para o lado, e eles 
já detectaram isso, mas não estão fazendo nada” Maria Aparecida Lanna. 
Atingida de Barra Longa-MG.” (9º PJJ..., 2017).  

 
*** 

 
“Em três meses, nós enterramos duas pessoas da nossa família na mesma 
cova, ela e meu tio. Nós paramos com o caixão em frente à casa dela para 
ela se despedir de uma coisa que nunca mais pôde ter, porque ela 
morreu sem conseguir alcançar o reassentamento” Simone Silva. 
Atingida de Barra Longa-MG sobre o falecimento de sua avó, Dona Maria 
Geralda. (FARIAS, 2019b, grifo nosso).  

 
*** 

 

O vídeo r e a s s e n t a m e n t o [1]87 foi produzido um ano após o rompimento 

da barragem de rejeitos de mineração do Fundão, pelo Grupo de Estudos e Pesquisas 

Socioambientais da Universidade Federal de Ouro Preto – GEPSA/UFOP. No vídeo, 

duas moradoras e dois moradores do povoado de Gesteira, em Barra Longa-MG – 

Dona Maria Geralda, Ana Cristina, Antônio Marcos e Antônio Mateus – narram, ao 

percorrer os destroços de suas casas devastadas pela lama no fático 05 de novembro 

de 2015, “não apenas a estrutura física e material” que foi devastada com o 

rompimento da barragem, mas como “a casa é o lugar no mundo, o cotidiano, as 

lembranças, as histórias, as relações sociais e afetivas” (REASSENTAMENTOS, 

2016). 

No vídeo, os relatos de Dona Maria Geralda chamam atenção na medida em 

                                            
87 O vídeo foi apresentado como o resultado da primeira fase do projeto de extensão "Narrativas 

Atingidas" do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e é 
vinculado ao Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais da Universidade, o GEPSA/UFOP 
(REASSENTAMENTOS, 2016). 
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que expressam todo o sofrimento a que uma mulher idosa foi submetida durante e 

após a passagem do “tsunami” de lama: 

 

Eu venho aqui e choro muito. [...] Vamos ver se eles me dão outra [casa] né? 
Pode ser né? Só Deus pode ter misericórdia da gente, porque a gente está 
sofrendo. Tem dia que eu perco a fome, tem dia que eu não durmo, eu fico 
acordada a noite inteira. (REASSENTAMENTOS, 2016). 

 

No documentário AtingidAs (9º PJJ..., 2017), as mulheres atingidas da cidade 

de Barra Longa também relatam como as suas vidas foram afetadas após o 

rompimento da barragem do Fundão. Privadas do direito à moradia, elas relatam que, 

para além da casa, perderam parte de suas histórias de vida:  

 

Pode fazer tudo que não vai ser igual, eu não vou ter a casa que eu tinha 
[...] eles vão fazer uma casa, mas não era a minha. [...] Nada do que eles 
fizerem agora será como era antes [...]. Dá saudade da minha história, 
das minhas coisas. Meu álbum de casamento, eu não tenho ele mais. O 
álbum dos meus meninos quando nasceram, quando começaram a andar, 
quando fizeram um ano, eu não tenho mais, acabou tudo [...]”. Maria do 
Carmo. Atingida de Paracatu de Baixo-MG. (9º PJJ..., 2017, grifo nosso).  

 
*** 

 
Eu gostava muito de pescar né, e quando eu chegava na casa de mãe eu já 
jogava a bolsa e ia para a lagoa pescar e sempre trazia um peixe, aí mãe 
falava que eu tinha sorte. Marlene Reis. Atingida de Pedra-MG. (9º PJJ..., 
2017).  

 
*** 

 
Nem o reassentamento eles não fizeram ainda. Maria Aparecida Lanna. 
Atingida de Barra Longa-MG. (9º PJJ..., 2017, grifo nosso). 

 
*** 

 

De acordo com o Dicionário Dicio, o termo “moradia” é substantivo feminino e 

aduz uma “Designação comum de habitação, morada, casa” (MORADIA, 2019). Na 

mesma seara, o Dicionário Michaelis faz alusão ao termo morada, significando “Lugar 

onde se mora ou habita; casa, moradia, moradio, residência” (MORADA, 2019). 

No plano internacional, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos 

(CIDH) prevê, em seu artigo 11-2, que ninguém pode ser objeto de ingerências 

arbitrárias ou abusivas em seu domicílio (BRASIL, 1992). A Convenção Internacional 

sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, da qual o Brasil é 

signatário, também elenca a garantia do direito à habitação como o compromisso 

obrigatório dos Estados Partes, nos termos do art. 5º, item iii: 
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De conformidade com as obrigações fundamentais enunciadas no artigo 2, 
os Estados Partes comprometem-se a proibir e a eliminar a discriminação 
racial em todas suas formas e a garantir o direito de cada um à igualdade 
perante a lei sem distinção de raça, de cor ou de origem nacional ou étnica, 
principalmente no gozo dos seguintes direitos:  
[...]  
e) direitos econômicos, sociais e culturais, principalmente:  
[...] 
iii) direito à habitação; [...]. (BRASIL, 1969). 

 

A legislação internacional também confere especial destaque à moradia 

quando resguarda a vida e o direito das mulheres, especialmente na Convenção 

Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher, que em 

seu artigo 14, item 2, letra h, preceitua: 

 

Art. 14. 
[...] 
2: Os Estados Partes adotarão todas as medidas apropriadas para eliminar a 
discriminação contra a mulher nas zonas rurais a fim de assegurar, em 
condições de igualdades entre homens e mulheres, que elas participem no 
desenvolvimento rural e dele se beneficiem, e em particular assegurar-lhes-
ão o direito a:  
[...]  
h) gozar de condições de vida adequadas, particularmente nas esferas da 
habitação, dos serviços sanitários, da eletricidade e do abastecimento de 
água, do transporte e das comunicações; [...]. (BRASIL, 2002). 

 

Em âmbito nacional, a Constituição Federal de 1988 consagra a moradia como 

um direito fundamental:  

 

Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição (BRASIL, 1988, grifo nosso).  

 

A Constituição Federal também trata da moradia no art. 7º, inciso IV, como um 

direito que visa a melhorar a condição social das trabalhadoras e dos trabalhadores: 

 

São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: 
[...] 
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender 
às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, 
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e 
previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder 
aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; [...]. (BRASIL, 
1988, grifo nosso). 
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Segundo a ex-relatora da Organização das Nações Unidas (ONU) para o direito 

à moradia no Brasil, Raquel Rolnik ([201-?]), no país, as mulheres são as maiores 

vítimas da falta de moradia88 ou de moradia adequada. Tanto o é, que a escritora 

brasileira, Carolina Maria de Jesus89 (2014), em seu livro Quarto de despejo: diário de 

uma favelada, escrito em forma de diário nos anos 1950, narrou que um dos seus 

sonhos era deixar a favela90 em que residia e morar em uma casa confortável. O 

desejo de Carolina Maria de Jesus é também o de muitas mulheres que vivem nas 

ocupações urbanas91 do país, especialmente quando a posse da moradia passa a ser 

ameaçada por despejos forçados92 e ações de reintegração de posse, tendo em vista 

que são as mulheres as que mais sofrem. 

Segundo Raquel Rolnik ([201-?]) para que a moradia cumpra sua função 

social93, “o desenho e a implementação de projetos habitacionais devem ser mais do 

que a simples entrega de casas, assegurando o amplo atendimento ao direito à 

moradia”. (ROLNIK, [201-?], p. 25). Para a autora, o direito à moradia deve incluir: “[...] 

                                            
88 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), desde meados de 1980, mulheres, 

mães, negras, migrantes e pobres, são a maioria nos movimentos de luta por moradia no Brasil. 
(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013). 

89 Carolina Maria de Jesus (1914-1977), aos 33 anos, desempregada e grávida, viu-se obrigada a ir 
morar na antiga favela do Canindé, na zona norte da cidade de São Paulo, em 1947. Carolina 
trabalhava como catadora de papel e outros materiais, e registrava o seu cotidiano, dos filhos e o da 
comunidade em cadernos que encontrava no lixo, aos quais denominava de diários. Escrito na 
década de 1960, o livro de Carolina continua atual e relevante.  

90 Conforme o Dicionário Dicio, no uso popular, o termo favela designa “o conjunto de moradias 
populares que, construídas a partir da utilização de materiais diversos, se localizam, normalmente, 
nas encostas dos morros” (FAVELA, 2019). 

91 Por ocupação urbana entende-se a apropriação para uso próprio de porção territorial cuja 
propriedade pode ser pública ou privada (BENÍTEZ, 2002 apud FARIAS, 2015). Elas são 
consideradas espontâneas quando as ocupantes e os ocupantes possuem um grau de organização 
muito precário; podem ser caracterizadas como organizadas quando reuniões prévias de articulação 
e planejamento são realizadas antes do ato de ocupar e um conhecimento sobre o estatuto fundiário 
local já foi adquirido. Citam-se como exemplos, as ocupações urbanas localizadas em Belo Horizonte 
- MG e em sua Região Metropolitana: a ocupação Dandara (2009), Irmã Dorothy (2010), Zilah Spósito 
(2011), Eliana Silva (2012), Guarani Kaiowá (2013), Rosa Leão (2013), Esperança (2013), Vitória 
(2013), Maria Guerreira (2015), Maria Vitória (2015), entre outras (FARIAS, 2015). 

92 Parcelas cada vez mais numerosas de trabalhadoras e de trabalhadores decidem buscar seu direito 
básico à moradia por vias alternativas, que aqui denominamos de ocupações urbanas. Neste 
contexto, surgem essas ocupações, que são espaços informais de moradia nas franjas das cidades, 
muitas vezes com produção própria de alimentos, devido ao cenário socioeconômico precário. Não 
contam com nenhum tipo de apoio do poder público e se colocam contra o desejo dos proprietários 
de terrenos urbanos (FARIAS, 2015).  

93 Ao garantir o direito à propriedade no artigo 5º, inciso XXII, da CF/88 declara que essa mesma 
propriedade deverá atender a sua função social (art. 5º, XXIII, CF/88). Aduz também que a função 
social da propriedade urbana é cumprida ao atender "[...] às exigências fundamentais de ordenação 
da cidade expressas no plano diretor” (BRASIL, 1988). O plano diretor é um documento pelo qual o 
Município traça as diretrizes e os objetivos relacionados ao desenvolvimento e à expansão urbana. 
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a ligação da casa às redes de água, eletricidade, esgoto, telefonia e transporte e que 

a localização seja próxima a equipamentos e serviços públicos, como postos de 

saúde, creches e escolas” (ROLNIK, [201-?], p. 25). Além disso, faz-se primordial  

 

[...] que a moradia esteja integrada ao tecido urbano, oferecendo 
oportunidades de desenvolvimento econômico, social e cultural para as 
mulheres e possibilitando aos seus residentes a interação com diversos 
grupos sociais. (ROLNIK, [201-?], p. 25). 

 

A autora também demonstra a importância de as políticas habitacionais 

considerarem as diferentes necessidades dos diferentes grupos e que,  

 

No caso das mulheres, é importante que as políticas habitacionais levem em 
conta as necessidades dos diferentes grupos, especialmente os mais 
desfavorecidos, como as mulheres idosas, viúvas, mulheres com deficiência, 
com doenças crônicas, mães solteiras, chefes de família, lésbicas, 
transexuais, travestis, vítimas de violência doméstica, vítimas de desastres, 
imigrantes, deslocadas dentro de seu próprio país, entre outros. (ROLNIK, 
[201-?], p. 20). 

 

Raquel Rolnik ([201-?]) afirma que as políticas habitacionais não devem 

discriminar as pessoas que fazem parte dos grupos vulneráveis, mas, sim, priorizá-

las e considerar suas necessidades especiais. Para ela,  

 

A moradia adequada deve ser acessível a grupos vulneráveis da sociedade, 
como idosos/as, crianças, pessoas com deficiência, pessoas com HIV, 
vítimas de desastres naturais e, também, mulheres (ROLNIK, [201-?], p. 20). 

 

A não consideração das mulheres como grupo vulnerável, e, em especial das 

mulheres idosas, pode ser observada nos relatos de Dona Maria Geralda (in 

memoriam) no início do item. No contexto do rompimento da barragem de rejeitos de 

mineração do Fundão, o caso de Dona Maria Geralda, pode ser considerado “[...] um 

dos mais emblemáticos no que se refere aos efeitos e aos danos do desastre-crime 

da Samarco [da Vale e da BHP] na vida das mulheres [...]” e demonstra como esses 

efeitos e danos recaem fortemente sobre as mulheres idosas:  

 

Nascida e criada no distrito de Gesteira, município de Barra Longa, Dona 
Geralda viu, aos 78 anos, toda a memória de uma vida inteira ser levada pela 
lama de rejeitos, junto com sua comunidade, casa, móveis, roupas, fotos, 
plantações e animais de estimação. Matriarca de uma família composta por 
8 filhos, 17 netos e 12 bisnetos, além de uma grande referência comunitária, 
ela sentiu sua saúde física e mental se deteriorar nos anos seguintes ao 
rompimento, principalmente após o falecimento de um filho em decorrência 
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de uma depressão. Dona Geralda veio a falecer em fevereiro deste ano 
[2019] pelo mesmo motivo. (FARIAS, 2019b).  

 

A violação do direito à moradia, somada à idade, e a problemas de saúde físicos 

e mentais dos quais a idosa foi acometida após o rompimento da barragem do Fundão, 

podem ter contribuído de maneira acentuada para o seu falecimento. 

A Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 - que dispõe sobre o Estatuto do 

Idoso, em seu artigo 2º assevera que a pessoa idosa tem direito a usufruir de todos 

os direitos fundamentais que são inerentes à pessoa humana e que a elas devem ser 

asseguradas “[...] todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua 

saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em 

condições de liberdade e dignidade” (BRASIL, 2003a). Em seu artigo 4º, o Estatuto 

preconiza que: 

 

Art. 4o Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, 
discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus 
direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. 
§ 1o É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso. 
§ 2o As obrigações previstas nesta Lei não excluem da prevenção outras 
decorrentes dos princípios por ela adotados. (BRASIL, 2003a). 

 

O artigo 5º do Estatuto afirma que a inobservância das normas de prevenção a 

ameaças ou violações aos direitos das pessoas idosas acarretará em 

responsabilidade à pessoa física ou jurídica nos termos da lei (BRASIL, 2003a). Em 

relação à moradia, o artigo 37 do Estatuto preconiza que as pessoas idosas possuem 

direito à moradia digna, e o artigo 38 do mesmo diploma legal dispõe que “Nos 

programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, o idoso 

goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria [...]” (BRASIL, 2003a). 

Infere-se, portanto, que no contexto do rompimento da barragem do Fundão, 

não houve e não há a priorização das mulheres94 e, em especial, das mulheres idosas 

nas políticas de reassentamento das empresas e da Fundação Renova, como restou 

evidenciado no caso específico de Dona Maria Geralda.  

Além disso, mais de quatro anos se passaram e as empresas e a Fundação 

Renova não construíram uma casa95 sequer para as atingidas e para os atingidos que 

                                            
94 Nos documentos analisados durante a pesquisa, também não foram encontradas políticas de 

moradias específicas que priorizassem as mulheres gestantes e lactantes. 
95 Conforme o Relatório de Monitoramento Quadrimestral - Compilado De Dossiês de Questões Críticas 

da Ramboll (2019b), foram disponibilizadas 414 moradias temporárias às famílias atingidas, e, “[...] 
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residiam nas localidades afetadas pela lama (RAMBOLL, 2019a), violando 

frontalmente os direitos fundamentais expressos na CF/88 e, também, em tratados e 

acordos internacionais ratificados pelo Brasil. 

Devido a isso, o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) organizou um 

mutirão para a construção96 da casa de uma atingida – que não foi reconhecida como 

tal pelas empresas e pela Fundação Renova – na cidade de Barra Longa-MG. De 

acordo como o MAB, “em uma decisão coletiva, a comunidade escolheu a família de 

dona Yolanda Gouveia, que tem três filhos”, para ser contemplada com a construção 

da casa (TRAGÉDIA..., 2019).  

Mas as empresas e a Fundação Renova seguem desconsiderando as 

vulnerabilidades a que foram e estão submetidas as mulheres atingidas. Seguem 

também sem priorizá-las nos processos de reassentamento, desconsiderando que, 

para as mulheres, a moradia é um núcleo extremamente necessário para a segurança 

e bem-estar próprio e de suas famílias97. Nesse sentido, alcançar a moradia através 

do reassentamento é, antes de qualquer coisa, “[...] a reparação do direito humano à 

moradia” (RAMBOLL, 2019b, p. 20) para as mulheres atingidas.  

 

6.3 Saúde: danos à saúde física e mental das mulheres atingidas  

 

“A única coisa que vem na minha cabeça é os meus filhos me pedindo 
socorro e me pedindo para não deixar eles morrerem.”. Maria do Carmo. 
Atingida de Paracatu de Baixo-MG. (9º PJJ..., 2017, grifo nosso).  

 
*** 

 
“Nós temos uma população adoecida.”. Simone Silva. Atingida de Barra 
Longa-MG. (SUDRÉ, 2018, grifo nosso).  

 
*** 

 
“Algumas mulheres pescavam siri, desfiavam siri ou limpavam peixes para 
ajudar na renda de casa, mas hoje estão dependendo dos esposos. Então 
está tendo muito índice de depressão dentro da comunidade, problema 
de saúde seríssimo”. Cláudia Monteiro Teixeira de Oliveira. Atingida do 
Município de São Mateus-ES. (MINAS GERAIS, 2019, p.118, grifo nosso). 

 

                                            
deste total, verificou-se que 56% dos imóveis alugados apresentam algum tipo de inadequação, seja 
por estarem localizados em área de risco geotécnico e/ou ambiental, ou por apresentarem problemas 
relacionados à falta de habitabilidade.” (RAMBOLL, 2019b, p. 19).  

96 Para viabilizar a construção, o movimento iniciou uma campanha de financiamento coletivo em uma 
plataforma digital. 

97 Conforme Karine Gonçalves Carneiro (2019), no distrito de Gesteira, Barra Longa-MG, no processo 
de reassentamento, as mulheres são as principais lideranças e participam ativamente das oficinas de 
discussões dos espaços comunitários e áreas de livre uso público.  
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*** 

 

Karine Gonçalves Carneiro, Monique Sanches Marques e Tatiana Ribeiro de 

Souza (2017), no texto A Volta da Capela em Barra Longa/MG: violações e incertezas 

relataram que, após o rompimento da barragem de rejeitos de mineração do Fundão, 

mesmo as pessoas que não foram atingidas pela lama em suas casas, sentiam os 

seus efeitos, pois parte dos rejeitos foram retirados do leito do Rio do Carmo e 

depositados em alguns equipamentos públicos da cidade: 

 

Apesar de terem sua dinâmica cotidiana alterada desde o dia 05 de novembro 
de 2015 – data do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana – essas 
pessoas não tiveram, num primeiro momento, a lama chegando em suas 
portas, tal como ocorreu com outros moradores da cidade. Entretanto, com 
o passar do tempo, elas vêm observando e sentindo os efeitos da 
retirada da lama do leito do Rio do Carmo e sua realocação em dois 
equipamentos públicos da cidade – o parque de exposições e o campo 
de futebol – confrontantes com seus quintais e os atingindo 
diretamente. Mediante a autorização da gestão municipal anterior, os rejeitos 
estão sendo colocados em lugares que eram espaços de lazer e de 
socialização da comunidade barra-longuense, sem nenhum tipo de estudo de 
impacto ambiental ou de vizinhança. O efeito dessas ações tem trazido a 
necessidade de um olhar mais cuidadoso sobre estas pessoas e a situação 
que enfrentam. (CARNEIRO; MARQUES; SOUZA; 2017, grifo nosso).  

 

Os efeitos e os danos do desastre-crime sociotécnico do rompimento da 

barragem do Fundão vão desde a contaminação da água, do solo, do ar (meio 

ambiente saudável), até as doenças de pele e problemas respiratórios das atingidas 

e dos atingidos de diversas cidades. O Instituto Saúde e Sustentabilidade, através do 

Relatório Avaliação dos Riscos em Saúde da população afetada pelo desastre de 

Mariana (INSTITUTO SAÚDE E SUSTENTABILIDADE; GREENPEACE, 2017), fruto 

de pesquisa realizada em 2017, com cerca de 190 (cento e noventa) pessoas da 

cidade de Barra Longa-MG, constatou, à época, que: 

 

Em relação aos relatos, (190 indivíduos), os principais problemas 
mencionados são, em primeiro lugar, respiratórios (40,5%). Entre os 
problemas referidos apenas por crianças de 0 a 13 anos completos, esse 
índice sobe para 60%. Os idosos (acima de 60 anos) apresentam índices de 
problemas respiratórios próximos aos adultos, respectivamente, 30,6% e 
35,5%. Seguido aos respiratórios nota-se problemas de pele (15,8%), que 
foram mais citadas por indivíduos residentes próximo ao rio (19,1%) 
comparadas com o centro (14,1%) e área rural (11,1%), porém a diferença 
não foi significativa quando aplicado o teste estatístico. (INSTITUTO SAÚDE 
E SUSTENTABILIDADE; GREENPEACE, 2017, p. 69). 

 

Na classificação dos principais problemas de saúde relatados pelas atingidas e 
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atingidos da cidade de Barra Longa-MG: 

 

Gráfico 1 – Classificação do principal problema de saúde relatado 
espontaneamente pelo respondente em grupos – sistemas de doenças 

 
Fonte: (INSTITUTO SAÚDE E SUSTENTABILIDADE; GREENPEACE, 2017). 

 

No mesmo ínterim, dos respondentes que referiram problemas de saúde desde 

o desastre-crime, 56% afirmam ter deixado de realizar alguma de suas atividades 

habituais (afazeres domésticos, trabalhar, ir à escola, etc.) e 49,5% chegaram a ficar 

acamados devido aos problemas de saúde (INSTITUTO SAÚDE E 

SUSTENTABILIDADE; GREENPEACE, 2017, p. 68). A tabela abaixo mostra os 

sintomas, agrupados por sistemas, classificados segundo sua frequência: 
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Tabela 1 – (Tabela 15) - Sintomas agrupados por sistemas 

 Total Sin-

tomas 

por Sis-

tema 

 

% 

Citações 

(2385) 

Pessoas 

que ci-

taram 

algum 

sintoma 

no 

sistema: 

 

% 

Pop. 

507 

 

% 

Respondentes 

(396) 

1. Sintomas 

Gerais 

351 14,7% 214 42,2% 54,0% 

2. Sintomas os-

teoarticulares 

400 16,8% 199 39,3% 50,3% 

3. Sintomas 

gástricos 

347 14,5% 189 37,3% 47,7% 

4. Sintomas ou 

lesões de pele 

340 14,3% 172 33,9% 43,4% 

5. Sintomas 

cardiovascula-

res 

31 1,3% 29 5,7% 7,3% 

6. Sintomas 

respiratórios 

442 18,5% 214 42,2% 54,0% 

7. Sintomas 

neurológicos 

452 19,0% 228 45,0% 57,6% 

Outros 22 0,9% 6 1,2% 1,5% 

Nenhum 111     

Total 2385 100,0% 507 246,7

% 

 

Fonte: (INSTITUTO SAÚDE E SUSTENTABILIDADE; GREENPEACE 2017). 

 

Segundo esse Relatório, as doenças de pele foram relatadas com indignação 

pela população atingida da cidade de Barra Longa-MG. Na figura abaixo, pode-se 

notar lesões avermelhadas, grossas, em vesículas, e bolhas, que, segundo relatado 

pelos moradores são “ardentes, queimam, coçam e que descamam” (INSTITUTO 

SAÚDE E SUSTENTABILIDADE; GREENPEACE, 2017, p. 71). 
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Figura 6 – Doença de pele relatada por entrevistado da cidade de Barra Longa - 
MG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (INSTITUTO SAÚDE E SUSTENTABILIDADE; GREENPEACE, 2017). 

 

Após o desastre-crime, onze moradores de Barra Longa-MG tiveram a 

contaminação por metais pesados confirmada por análises da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto e do Instituto Saúde e Sustentabilidade (INSTITUTO 

SAÚDE E SUSTENTABILIDADE; GREENPEACE, 2017). Nos exames realizados no 

estado de São Paulo, em março de 2017 e em março de 2018, constatou-se alta 

presença de níquel no organismo das atingidas e dos atingidos. O níquel é um metal 

capaz de causar em organismos humanos, doenças de pele e queda de cabelo, 

conforme aponta o Relatório (INSTITUTO SAÚDE E SUSTENTABILIDADE; 

GREENPEACE, 2017). 

Em 2019, diligências realizadas nos municípios de Aracruz, Linhares, São 

Mateus, Conceição da Barra, Colatina e Baixo Guandu – todos no estado do Espírito 

Santo –, para verificar a situação das populações atingidas pelos rejeitos provenientes 

do rompimento da barragem do Fundão, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias 

(CDHM) da Câmara dos Deputados concluiu que:  

 

A única devolutiva que tiveram foi de estudo feito pelo Departamento de 
Análises Clínicas, Toxicológicas e Bromatológicas da Universidade de São 

https://www.brasildefato.com.br/2018/03/29/atingidos-pela-barragem-da-samarco-querem-exame-em-100-da-populacao/
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Paulo entre março e dezembro de 2017, com 300 indivíduos dos municípios 
de Linhares e São Mateus nas regiões de Regência, Areal, Entre Rios, 
Povoação e Campo Grande. A conclusão é que 297 deles apresentaram 
aumento de arsênio, 79 de níquel e 14 de manganês no sangue. De 
acordo com o laudo, esses metais pesados são tóxicos e absorvidos 
pelo organismo pela ingestão ou pelo contato direito com a água do rio 
ou do mar. Em geral, o excesso das substâncias no organismo pode 
provocar náusea, vômitos, dor abdominal, diarreia, anorexia, emagrecimento, 
dor de cabeça, enxaqueca, vertigens, retardo mental, diabetes, anemia, 
problemas renais e pulmonares, arritmia, infarto, hipertensão, acidente 
vascular cerebral, doença vascular periférica (arteriosclerose severa 
sistêmica), gangrena (síndrome do pé preto), laringite, faringite, entre outros. 
O arsênio e o níquel podem causar câncer (pele, pulmão, bexiga, rins e outros 
tipos). (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2019b, p. 20,grifo nosso). 

 

Em Baixo Guandu-ES, a atingida Dona Luiza, informou à Comissão de Direitos 

Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados que “[...] na semana da chegada da 

lama, ao utilizar a água já passou a sentir coceira na pele [...]” e, na semana seguinte, 

outras doenças apareceram, como a anemia (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2019b, 

p. 20). Posteriormente, a atingida relata que apareceram manchas na pele e, segundo 

o relatório da Comissão, “As manchas na pele dela eram visíveis a olhos nus” 

(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2019b, p. 20). 

Dona Luiza relata que não tem prazo para terminar o tratamento custeado de 

forma particular e afirma não ter coragem de utilizar a água disponível nem mesmo 

para o banho e que, recentemente, foi acometida por problemas nos olhos. A atingida, 

ao final, argumenta que, até aquele momento, não havia recebido nenhum tipo de 

auxílio por parte das empresas e da Fundação Renova (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

2019). 
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Figura 7 – Foto de atingida de Baixo Guandu/ES 

Fonte: (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2019b). 
 

De acordo com o documento Informações sobre a perspectiva de gênero nos 

dados de gestão da reparação aos danos causados pelo rompimento da barragem de 

Fundão (GOMES; CORREA, 2018), no item Saúde das pessoas atingidas pelo 

rompimento da barragem do Fundão, restou demonstrado que, no cadastro da cidade 

de Mariana-MG, as perguntas foram direcionadas aos efeitos e aos danos percebidos 

e causados pelo rompimento da barragem. O documento evidenciou que, de maneira 

geral, as mulheres atingidas têm amargado em maior grau o surgimento e o 

agravamento de doenças:  

 

Em uma apreensão rápida dessa comparação, no geral dos dois cadastros, 
as mulheres sofrem mais com o surgimento e agravamento das doenças pré-
existentes e com a necessidade de tomar mais medicamentos (cadastro de 
Mariana). No cadastro integrado, os homens ultrapassam as mulheres 
apenas nas doenças de tuberculose e cirrose. (GOMES; CORREA, 2018, p. 
17). 
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Figura 8 – (Figura 27) Tipos de doenças atuais relatadas pelos/as atingidos/as. 
Cadastro Integrado 

 
Fonte: (GOMES; CORREA, 2018, p. 17). 

 

O cadastro realizado em Mariana-MG abarca as doenças descritas pelas 

pessoas atingidas dessa localidade com perguntas específicas (duas) antes e após o 

desastre-crime. O documento também faz perguntas sobre as doenças crônicas a que 

as atingidas e os atingidos foram acometidas e acometidos após o rompimento da 

barragem e, no cadastro específico da cidade de Mariana-MG, as mulheres relatam 

ter ficado mais doentes, evidenciando uma desproporção na saúde das mulheres 

dessa localidade, em comparação com os homens atingidos (GOMES; CORREA, 

2018, p. 18). O documento ainda aponta que dois quesitos contribuíram para a 

caracterização dos danos à saúde das atingidas e dos atingidos de Mariana-MG: a 

falta de fornecimento de medicamentos por parte das empresas e as doenças que 

surgiram após o desastre crime: 

 

O cadastro aponta que 48 homens e 75 mulheres tiveram de enfrentar 
problemas de fornecimento de medicação com o advento do desastre e que 
63 homens e 101 mulheres continuam enfrentando restrições quanto ao 
acesso a medicamentos na situação atual. Apesar de um extrato bem menor, 
o cadastro de Mariana aponta um sofrimento maior das mulheres com as 
questões de enfrentamento de doenças após o rompimento da barragem de 
Fundão. (GOMES; CORREA, 2018, p. 20).  
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Na pesquisa PRISMMA: saúde mental das famílias atingidas pelo rompimento 

da Barragem de Fundão em Mariana, da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), realizada em 2018, foram avaliados, entre outras coisas, aspectos sobre a 

prevalência de diagnóstico de transtornos mentais relacionados ao estresse: a 

depressão, o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de estresse pós-

traumático, o risco de suicídio e os transtornos relacionados ao uso de substâncias, 

das atingidas e dos atingidos, de maneira geral (NEVES et al. 2018, p. 48), conforme 

o quadro abaixo. 

 

Quadro 1 – Prevalência de transtornos mentais relacionados ao estresse 

  n % 

Depressão  65 28,9 

 Homens 14 17,3 

 Mulheres 51 35,4 

Transtorno de ansiedade 
generalizada 

 72 32 

 Homens 21 25,9 

 Mulheres 51 35,4 

Transtorno de estresse pós-
traumático 

 27 12 

 Homens 7 8,6 

 Mulheres 20 13,9 

Risco de suicídio  37 16,4 

 Homens 7 8,6 

 Mulheres 30 20,8 
Fonte: (NEVES et al. 2018). 

 

Segundo esse relatório, da população avaliada, 28,9% foi diagnosticada com 

depressão, sendo que a distribuição por sexo mostra maior índice de prevalência de 

depressão nas mulheres, 35,4%, e nos homens, de 17,3% (NEVES et al. 2018). O 

transtorno de ansiedade generalizada foi diagnosticado em 32% das pessoas 

entrevistadas, e a distribuição por sexo mostrou que a prevalência nas mulheres foi 

de 35,4% e entre os homens foi de 25,9% (NEVES et al. 2018). A pesquisa também 

identificou 12% de estresse pós-traumático entre as atingidas e os atingidos e, na 

distribuição por sexo, a prevalência nas mulheres foi de 13,9% e nos homens de 8,6% 

(NEVES et al. 2018, p. 50). 

O risco de suicídio foi identificado em 16,4% das pessoas entrevistadas; sendo 

20,8% das mulheres e 8,6% dos homens conforme gráfico abaixo (NEVES et al. 2018, 

p. 50): 
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Gráfico 2 – Gráfico SEQ Gráfico \* ARABIC 2 – Avaliação do risco de suicídio 

Fonte: (NEVES et al. 2018). 

 

Quanto aos componentes da avaliação do risco de suicídio, 12,4% das 

entrevistadas e dos entrevistados declararam desejo de morte; a ideação suicida foi 

relatada por 6,7% da população; 4,4% afirmaram que planejaram suicidar durante o 

último mês; e 1,8% tentaram o suicídio no último mês (NEVES et al. 2018). O relatório 

ainda apontou que “Na distribuição por sexos, a população feminina demonstrou 

elevadas prevalências de todos os comportamentos suicidas” (NEVES et al. 2018, p. 

51), conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 2 – Avaliação do risco de suicídio 

  n % 

No último mês, pensou que seria 
melhor estar morto(a) ou desejou 
estar morto(a)? 

 28 12,4 

 Homens 5 6,2 

 Mulheres 23 16,0 

No último mês, quis fazer mal a si 
mesmo(a)? 

 15 6,7 

 Homens 1 1,2 

 Mulheres 14 9,7 

No último mês, pensou em suicidar?  15 6,7 

 Homens 3 3,7 

 Mulheres 12 8,3 

No último mês, pensou numa 
maneira de suicidar? 

 10 4,4 
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  n % 

 Homens 1 1,2 

 Mulheres 9 6,3 

No último mês, tentou suicídio?  4 1,8 

 Homens 0 0,0 

 Mulheres 4 2,8 

Já fez alguma tentativa de 
suicídio ao longo de sua vida? 

 16 7,1 

 Homens 2 2,5 

 Mulheres 14 9,7 
Fonte: (NEVES et al. 2018). 

 

Ainda segundo esse Relatório, da população avaliada à época, o pensamento 

de morte esteve presente em 16% das mulheres e 6,2% dos homens; a ideação 

suicida em 8,3% das mulheres e 3,7% dos homens; o planejamento do suicídio em 

6,3% das mulheres e 1,2% dos homens; 2,8% das mulheres mencionaram tentativa 

de suicídio no último mês, enquanto nenhum homem relatou essa tentativa no último 

mês (NEVES et al. 2018, p. 51).  

Em conclusão aos dados apresentados na pesquisa, o relatório de Maila de 

Castro Lourenço das Neves et al. (2018, p. 72) concluiu que, de um modo geral, as 

pessoas atingidas “[...] se encontram em situação de vulnerabilidade especialmente 

no que concerne a sua saúde mental” e que: 

 

[...] o estado de vulnerabilidade da população estudada nos convoca a 
pensarmos em medidas multidisciplinares focadas na melhora de sua 
qualidade de vida e bem-estar, não apenas no tratamento de doenças, mas 
na prevenção de agravos e de seu surgimento nos estratos mais jovens da 
população atingida. (NEVES et al. 2018, p. 72). 

 

Além disso, o relatório também demonstra que, nos adultos, foi observada uma 

prevalência alta de transtornos psiquiátricos que podem ser associados ao estresse 

pós-desastre-crime. O documento também sugere que as equipes responsáveis pela 

atenção primária das pessoas atingidas sejam capacitadas para  

 

[...] fazer a identificação precoce dos transtornos mentais e que faça a busca 
ativa dos casos prevenindo agravamento dos mesmos, como observado na 
prevalência de ideação suicida (NEVES et al. 2018, p. 72). 

 

Vale destacar que a ruptura brusca de modos de vida e redes de sociabilidade, 

ainda mais agravados por situações de discriminação, perda de trabalho e renda, 
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casos de assédio sexual e revitimização de violência doméstica e familiar, 

deslocamento compulsório devido à perda da moradia, têm suscitado, em muitos 

casos, uma forte expansão de problemas de saúde física e mental nas mulheres 

atingidas. 

No âmbito internacional, o direito à saúde é delimitado pelo Pacto Internacional 

dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ratificado pelo Brasil, o qual, em seu 

artigo 12, reconhece o direito de todos e todas ao gozo do mais alto nível possível de 

saúde física e mental:  

 

1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda 
pessoa de desfrutar o mais elevado nível possível de saúde física e 
mental. 
 2. As medidas que os Estados Partes do presente Pacto deverão adotar com 
o fim de assegurar o pleno exercício desse direito incluirão as medidas que 
se façam necessárias para assegurar: 
a) A diminuição da mortinatalidade e da mortalidade infantil, bem como o 
desenvolvimento é das crianças; 
b) A melhoria de todos os aspectos de higiene do trabalho e do meio 
ambiente; 
c) A prevenção e o tratamento das doenças epidêmicas, endêmicas, 
profissionais e outras, bem como a luta contra essas doenças; 
d) A criação de condições que assegurem a todos assistência médica e 
serviços médicos em caso de enfermidade. (BRASIL, 1992, grifo noso). 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde como “[...] um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e 

enfermidades” (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2006, p. 1, tradução 

nossa)98. Na mesma seara, a Organização das Nações Unidas (ONU) reforça esse 

conceito, elencando quatro condições mínimas para que um Estado assegure o direito 

à saúde ao seu povo, quais sejam: disponibilidade financeira, acessibilidade, 

aceitabilidade e qualidade do serviço de saúde pública do país (UNIVERSIDADE DE 

SÃO PAULO, 1946). 

Em âmbito nacional, a Constituição Federal de 1988 consagra a saúde como 

um direito fundamental:  

 

Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição. (BRASIL, 1988, grifo nosso). 

 

                                            
98 La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades. 
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Importa mencionar que o direito à saúde inclui uma obrigação, por parte do 

Estado, da necessidade de prevenir e reduzir a exposição da população a substâncias 

nocivas, como, por exemplo, radiações, substâncias químicas nocivas ou outros 

fatores ambientais prejudiciais que afetam direta ou indiretamente a saúde dos seres 

humanos. 

Por todo o exposto, percebem-se as consequências extremamente 

preocupantes do desastre-crime sociotécnico ocasionado pelo rompimento da 

barragem de rejeitos de mineração do Fundão. Toda esta situação narrada expõe os 

danos à saúde física e mental das populações atingidas e, em especial das mulheres, 

tendo em vista que os números apresentados indicam que elas estão amargando em 

maior grau esses danos.  

Por outro lado, as empresas e a Fundação Renova não prestam a assistência 

devida a essas mulheres e, consequentemente, transferem para a saúde pública 

essas obrigações. E é nesse sentido que os itens a seguir pretendem abordar as 

razões histórico-estruturantes para esse estado de coisas em relação às mulheres 

atingidas e as consequências dessas violações. 

 

6.4 Razões histórico-estruturantes para a violação do direito à informação, à 

participação, à moradia e para os danos à saúde física e mental das mulheres 

atingidas 

 

Este tópico abordará o cuidado e as responsabilidades, como algumas das 

razões histórico-estruturantes para as empresas e a Fundação Renova violarem o 

direito à informação, à participação, à moradia e para que cometam danos à saúde 

física e mental das mulheres atingidas. 

 

6.4.1 Cuidado e responsabilidades 

 

A Declaração de Lançamento da Rede Brasileira de Justiça Ambiental no 

Colóquio Internacional sobre Justiça Ambiental, Trabalho e Cidadania, realizado em 

Niterói, em 2001, ao discorrer sobre os frequentes riscos a que os trabalhadores da 

indústria estão sujeitos, em decorrência da exposição de tecnologias sujas que 

disseminam contaminantes que se acumulam de maneira persistente no meio 

ambiente, afirmou que essa exposição atinge também as mulheres:  
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A irresponsabilidade ambiental das empresas atinge em primeiro lugar e com 
maior intensidade as mulheres, a quem cabe frequentemente a lavagem dos 
uniformes de trabalho contaminados de seus maridos ou o manejo de 
recipientes de agrotóxico transformados em utensílios de cozinha. 
(HERCULANO, 2002, p. 20).  

 

Esta afirmação traduz um dos desdobramentos das vulnerabilidades e das 

desigualdades de gênero experienciadas pelas mulheres e demonstra como, no 

imaginário patriarcal e da divisão sexual do trabalho, as mulheres são vistas: como 

responsáveis pelo cuidado com a casa – incluindo a lavagem de uniformes 

contaminados dos maridos e no manuseio de recipientes com agrotóxicos. 

No âmbito do rompimento da barragem de rejeitos de mineração do Fundão, 

os relatos das mulheres atingidas demonstram como após o rompimento da barragem 

os cuidados com as outras e com os outros e a responsabilidade com a casa, com as 

filhas e filhos e com familiares de um modo geral, aumentou. A declaração de uma 

mulher atingida pelo rompimento da barragem no documentário AtingindAs (2017) é 

um exemplo disso: 

 

Eu acho que depois que aconteceu isso [o rompimento da barragem] a 
responsabilidade veio toda para cima de mim. Sabe o que é toda? Sabe 
o que é que é tudo? Tudo eu? Escola, supermercado... é tudo, tudo eu. Tipo 
assim ele... Porque antes lá, alguma coisa ele resolvia, mas aqui em Mariana 
ele [marido] não resolve nada. Ele já fala logo: “tá aqui”. Por exemplo: ele 
chega aqui e fala: “ó, o dinheiro para você pagar as contas, fazer 
supermercado, fazer não sei o que... está aqui”. Aí eu falo pra ele: “nossa 
Marcos, você não pode nem ir fazer o supermercado para mim não? Aí ele 
vira pra mim e fala: “Não. Você sabe que eu não gosto de cidade. Você sabe 
que eu estou aqui porque sou obrigado e não tenho onde morar e por causa 
de você e dos meus filhos. Não me manda resolver nada. Nada”. Então eu 
acho assim, mexeu um pouco no meu casamento. O meu casamento antes, 
era muito diferente de agora. Ele deve pensar assim: “ela dá conta”. Tudo ela. 
Tudo ela. Porque homem, né? Principalmente ele. Ele se preocupa com as 
meninas. Aí ele se preocupa. Igual, amanhã quando ele sair a primeira coisa 
que ele fala lá no portão: “Cuidado com as minhas meninas. cuidado com 
essas meninas. Se acontecer alguma coisa com as meninas eu não tenho 
nada a ver com ninguém, eu tenho a ver com você”.  
Aí eu falo: Por que eu? Eu trabalho igual a você. Você está saindo agora e 
daqui a pouco eu estou saindo também. É tipo assim, se eu não trabalhasse, 
acho que eu estava tomando remédio. [...] É difícil, muito difícil. Maria do 
Carmo. Atingida de Paracatu de Baixo-MG. (9º PJJ..., 2017, grifo nosso).  

 

De acordo com Flávia Biroli (2018) a necessidade do cuidado é parte do 

cotidiano das pessoas e as maneiras e a intensidade desse cuidado variarão de 

acordo com os momentos da nossa vida. Para a autora, essa variação é plausível,  
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[...] porque somos mais vulneráveis em alguns momentos da vida, como na 
infância e na velhice, e porque somos desigualmente vulneráveis durante a 
vida adulta, devido a condições físicas especiais, a enfermidades e a fatores 
sociais (BIROLI, 2018, p. 53).  

 

A autora argumenta que tanto de maneira coletiva como individual, o cuidado, 

além de não ser um problema passageiro, está interligado com a distribuição de 

recursos materiais e tecnológicos:  

 

Tanto coletiva quanto individualmente, não se trata de um tipo de problema 
passageiro: não é possível suspender a dependência de cuidado. No entanto, 
o cuidado pode ser significado e organizado de formas profundamente 
diversas. A disponibilidade e os padrões de distribuição de recursos materiais 
e tecnológicos, por exemplo, incidem no cuidado das crianças e nas formas 
que a vulnerabilidade e mesmo o sofrimento podem assumir em condições 
de doença e na velhice. Os recursos disponíveis para atender às 
necessidades de cuidado são, assim, um dos aspectos que determinam as 
diferenças nos modos como certos momentos e certas condições de 
vulnerabilidade são vividos pelas pessoas e nas comunidades de que fazem 
parte. (BIROLI, 2018, p. 53). 

 

De fato, a necessidade de cuidado não se desdobra na possibilidade de ser 

cuidado, uma vez que o acesso a esta utilidade se estabelece de maneira desigual. 

Associada a este componente, pode-se dizer que a posição de quem cuida – 

normalmente ocupada pelas mulheres, por força do papel que lhe impõe a divisão 

sexual do trabalho e outros fatores históricos e estruturais – constitui importante 

elemento que interliga as desigualdades de gênero, classe e raça (BIROLI, 2018).  

Flávia Biroli afirma que o acesso desigual a cuidados (quem pode ou não ser 

cuidado por outra pessoa) e a posição de quem cuida é componente das imbricações 

das desigualdades de gênero, classe e raça (BIROLI, 2018, p. 54). A autora entende 

que o cuidado está articulado com a divisão sexual do trabalho e com outros fatores, 

como o racismo estrutural99 e institucional100: 

 
A divisão sexual do trabalho permeia os arranjos, articulada a outros fatores 
que posicionam e abrem ou restringem as alternativas: mulheres cuidam e são 
afetadas em suas trajetórias por estarem posicionadas como cuidadoras; 
cuidam em condições diversas, dependendo de sua posição de classe, em 
relações conformadas pelo racismo estrutural e institucional. (BIROLI, 2018, p. 
56). 

 

                                            
99 Para Silvio Luiz de Almeida (2018), o racismo é sempre estrutural, pois é um elemento que integra a 

organização econômica e política da sociedade.  
100 O racismo institucional pode ser entendido a partir de uma análise da forma como as instituições 

públicas e/ou privadas operam, bem como da maneira como tratam os diferentes grupos raciais 
existentes. 
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Ao analisar como as relações de cuidado interferem na democracia, Flávia 

Biroli afirma que a exclusão e a ausência de integração das mulheres nas sociedades 

ocidentais advêm de duas perspectivas, segundo as teorias que ela considera de 

extrema importância para as abordagens a respeito dos limites da democracia. A 

primeira perspectiva é a “[...] crítica à dualidade entre as esferas pública e privada”, 

tendo em vista que nessa crítica, “[...] a vida doméstica foi apresentada como natural 

e pré-política, posicionada aquém dos requisitos de justiça e de critérios democráticos 

para avaliar as relações” (BIROLI, 2018, p. 57).  

A segunda perspectiva está interligada à primeira, e diz respeito “à 

autonomização da política” sobre as experiências reais das pessoas e os moldes 

cotidianos de dominação e de opressão (BIROLI, 2018, p. 57). Conforme Flávia Biroli 

(2018), a ênfase dada às relações de cuidado como problema para a democracia está 

pavimentada nessas duas críticas. A autora aduz que as experiências de cuidados 

estão relacionadas com as hierarquias de gênero e são produzidas em conjunto com 

o capitalismo, com o patriarcado e com o racismo (BIROLI, 2018).  

Fato é que o cuidado e as responsabilidades que são historicamente 

entendidos como atribuições para as mulheres, as impedem, em muitas situações, de 

obter informações, de participar, e as inserem em contextos de vulnerabilidades e de 

desigualdades. Ressalta-se que o espaço doméstico e privado sempre foi visto como 

“o lugar de mulher”. Nesse sentido, Bell Hooks argumenta que:  

 

[...] mesmo que muitas mulheres tenham entrado no mercado de trabalho nos 
últimos anos, e ainda que muitas mulheres sejam chefes e arrimo de família, 
a noção de vida doméstica que ainda permeia o imaginário de muitos é a de 
que o lugar do homem está intacto, seja ele presente em casa ou não. 
(HOOKS, 2018, p. 18).  

 

Os cuidados e as responsabilidades que recaíram e que recaem sobre as 

mulheres atingidas pelo rompimento da barragem de rejeitos de mineração do 

Fundão, evidenciam uma sobrecarga que, analisada na perspectiva da divisão sexual 

do trabalho, trazem implicações diretas, como, por exemplo, na obtenção de 

informações e na participação dessas mulheres nos espaços, reuniões e outras 

atividades que tratem do rompimento da barragem.  

Flávia Biroli afirma que cuidar das outras e dos outros é um trabalho que 

demanda tempo, energia, e que esse cuidado é retirado, por exemplo, do descanso e 

do lazer de quem cuida (BIROLI, 2018, p. 57). Flávia Biroli e Luís Felipe Miguel (2014, 
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p. 34) afirmam que as críticas às desigualdades de gênero estão ligadas à crítica à 

dicotomia público-privada, pois a limitação ao exercício de poder dos homens no 

âmbito privado é necessária para a garantia da autonomia das mulheres:  

 

A defesa de relações mais justas e democráticas na esfera privada leva a 
refletir sobre os papéis convencionais de gênero e a divisão do trabalho, 
expondo suas implicações para a participação paritária de mulheres e 
homens na vida pública. Relações mais justas na vida doméstica permitiriam 
ampliar o horizonte de possibilidades das mulheres com impacto em suas 
trajetórias pessoais e suas formas de participação na sociedade. (BIROLI; 
MIGUEL, 2014, p. 34). 

 

A autora e o autor ainda afirmam que, mesmo no âmbito das relações íntimas 

e familiares, há uma distribuição desigual de responsabilidades no que diz respeito à 

manutenção e desenvolvimento das próprias atividades domésticas e em relação ao 

cuidado com as crianças. Igualmente, há um contraste no que versa sobre os 

estímulos a que homens e mulheres estão submetidos no âmbito das relações 

familiares: aos homens, esses estímulos favorecem o exercício da autonomia, ao 

passo que, para a mulher, os estímulos são direcionados no sentido de favorecerem 

o processo de obediência e de ocupação de uma posição de dependência e de 

subordinação (BIROLI; MIGUEL, 2014). 

No caso das mulheres atingidas pelo rompimento da barragem de rejeitos de 

mineração do Fundão, acrescenta-se às situações de dependência e de 

subordinação, conforme abordado no Capítulo 4, a inserção dessas mulheres em 

contextos de vulnerabilidades, de desigualdades e de adoecimento físico e mental, 

conforme se pretende demonstrar no item a seguir. 

 

6.5 Consequências da violação do direito à informação, à participação, à 

moradia e para os danos à saúde física e mental das mulheres atingidas 

 

A violação ao direito à informação e à participação contribui para a inserção 

das mulheres atingidas pelo rompimento da barragem de rejeitos de mineração do 

Fundão em contextos de vulnerabilidades e desigualdades em relação aos homens 

atingidos, pois o acesso à informação, além de ser primordial para que elas obtenham 

conhecimento sobre seus direitos é também fundamental para que elas possam 

participar dos processos decisórios relacionados ao rompimento da barragem.  

Para que as mulheres atingidas possam formar opinião sobre os assuntos 
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relacionados ao rompimento da barragem e também se expressarem, elas precisam 

conhecer a realidade nas quais estão inseridas, o que, por sua vez, depende do 

acesso às informações, que se revelam como alicerces para que seja possível a 

construção de escolhas pessoais livres e autônomas. 

Ademais, a informação é instrumento necessário para a consolidação dos 

direitos das mulheres, e sua falta ou insuficiência pode levar à criação de políticas 

inadequadas ou deficitárias no que elas realmente necessitam; pois, sem o acesso à 

informação, as escolhas e as reivindicações das mulheres provavelmente não serão 

incorporadas aos processos decisórios. Importante ressaltar que o direito à 

informação quase nunca é abordado como meio para a diminuição das 

vulnerabilidades e das desigualdades de gênero, e que, na relação entre as empresas 

e a Fundação Renova, as mulheres podem sim ser consideradas como a parte mais 

vulnerável.  

Os obstáculos à participação das mulheres em espaços públicos, a exemplo 

das reuniões sobre o rompimento da barragem, podem estar relacionados com os 

cuidados e as responsabilidades que recaem em grande medida sobre elas (BIROLI, 

2018). Contudo, esses obstáculos não se esgotam com as relações de gênero, mas 

se aprofundam de acordo com a classe, raça, sexualidade, etnia e geração dessas 

mulheres (BIROLI, 2018). 

O Relatório Preliminar sobre a situação da mulher atingida pelo desastre do Rio 

Doce no Estado do Espírito Santo (2018) aborda alguns dos obstáculos que as 

mulheres atingidas enfrentam para participarem das reuniões, tais como os horários 

das reuniões, a sobrecarga com o cuidado com os filhos e com a casa: 

 

O primeiro ponto a ser levantado é o horário das reuniões e a previsão de 
atividades para crianças. Muitas mulheres atingidas dividem-se entre os 
cuidados com a casa, com os filhos e a atividade laboral exercida, com a 
interrupção ou diminuição da jornada de trabalho informal para a participação 
nos espaços comunitários. Aquelas que comparecem às reuniões tem que 
conciliar dentro desses espaços o cuidado dos filhos e o momento de fala. 
Torna-se comum durante as reuniões realizadas pela Defensoria Pública, 
mulheres atingidas passarem horas em um espaço de discussão com 
crianças no colo ou tentando “acalmá-las” frente à impaciência infantil em 
estar em um local que, de fato, não é atrativo para a sua permanência 
tranquila. Dessa forma, deve ser indagado a que ponto a gestão do lar 
prejudica a efetiva participação nos espaços de mobilização. (ESPÍRITO 
SANTO, 2018, p. 23). 

 

O Relatório Preliminar sobre a situação da mulher atingida pelo desastre do Rio 
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Doce no estado do Espírito Santo evidencia que, apesar dos obstáculos enfrentados 

no cotidiano para participarem das reuniões, quando as mulheres atingidas daquela 

região participam, “Suas falas soam como gritos necessários para retirá-las da 

invisibilidade na qual foram postas” (ESPÍRITO SANTO, 2018, p. 2).  

O Relatório aponta que, mesmo com as dificuldades que as mulheres atingidas 

enfrentam no cotidiano, especialmente as relacionadas com a jornada múltipla e os 

cuidados e as responsabilidades, elas se esforçam para participar e, em muitas 

reuniões, estão em maior número, além de exercerem papel importante na 

mobilização das atingidas e dos atingidos. Ademais, são essas mulheres que 

organizam e incentivam “[...] a participação de todas e todos na luta pela efetivação 

dos seus direitos” (ESPÍRITO SANTO, 2018, p. 2). Assim, é primordial que as 

empresas e a Fundação Renova assegurem que os direitos à informação e à 

participação sejam efetivados às mulheres atingidas. 

A violação do direito à moradia também traz severas consequências para as 

mulheres atingidas, uma vez que a moradia é um núcleo extremamente necessário 

para a segurança e bem-estar próprio e de suas famílias (ROLNIK, [201-?]). Dessa 

forma, quando ocorrem eventos que configuram a perda ou danos na estrutura de 

suas casas, a exemplo do rompimento da barragem de rejeitos do Fundão, as 

mulheres são extremamente prejudicadas, evidenciando as desigualdades de gênero 

e as vulnerabilidades a que estão submetidas. 

Para Raquel Rolnik, “A dinâmica da desigualdade de gênero se verifica em 

todas as dimensões da vida humana e com relação à moradia não é diferente” 

(ROLNIK, [201-?], p. 4-5). Conforme a autora, a não realização desse direito ou a sua 

violação têm consequências específicas para as mulheres, e essas consequências 

não são verificadas da mesma forma para os homens (ROLNIK, [201-?]).  

Raquel Rolnik afirma que, quando da falta de água, eletricidade, esgoto, entre 

outros serviços essenciais, “As mulheres são mais afetadas que os homens quando 

estes serviços não estão disponíveis porque são elas que dedicam mais tempo às 

tarefas domésticas, mesmo quando trabalham fora de casa” (ROLNIK, [201-?], p. 15). 

Ademais, a falta desses serviços, além de reduzir o tempo para que essas mulheres 

possam se dedicar a outras tarefas que lhes proporcionem autonomia, é possível que 

haja, ainda, um desgaste físico e um comprometimento de sua saúde: 

 

Em muitas comunidades onde falta água, por exemplo, são as mulheres que 
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caminham vários quilômetros diariamente carregando baldes ou latas. São 
elas também que dedicam várias horas de seus dias para levar filhos à escola 
ou idosos a postos de saúde. A ausência destes e de outros itens, portanto, 
reduz o tempo disponível das mulheres para se dedicarem a outras atividades 
que garantam sua independência, além de impor maior desgaste físico, 
afetando sua saúde. (ROLNIK, [201-?], p. 15). 

 

Especificamente no caso do rompimento da barragem de rejeitos de mineração 

do Fundão, foi possível verificar que as empresas e a Fundação Renova não têm 

priorizado as mulheres atingidas que ficaram e estão em situações de vulnerabilidade 

após a perda ou danos na estrutura de suas casas. Por isso, mostra-se primordial que 

as empresas e a Fundação Renova, além de desenvolverem programas específicos 

voltados à questão da moradia, reconheçam o grau de vulnerabilidade em que se 

encontram boa parte das mulheres atingidas e que as priorizem nos processos de 

reassentamento e/ou reformas das casas que apresentam danos estruturais, tais 

como trincas, fissuras, entre outras. 

A violação do direito à saúde soma-se às demais violações de direitos a que as 

mulheres atingidas têm sido submetidas ao longo dos anos que se passaram após o 

rompimento da barragem e têm desencadeado situações de vulnerabilidades e de 

adoecimento físico e mental para elas, conforme os dados estatísticos apresentados 

no relatório de Maila de Castro Lourenço Neves et al. (2018). 

Segundo esse relatório, as mulheres entrevistadas foram diagnosticadas com 

depressão, transtorno de ansiedade generalizada, estresse pós-traumático e risco de 

suicídio acentuado em relação aos homens entrevistados (NEVES, et al., 2018), 

demonstrando que os efeitos e os danos do rompimento da barragem do Fundão têm 

pesado de maneira intensa sobre elas.  

Ademais, é importante destacar que os efeitos e os danos de um desastre-

crime envolvendo barragem de rejeitos de mineração podem surgir ou se agravar com 

o passar do tempo. E, devido às proporções do desastre-crime, é alta a probabilidade 

de as mulheres atingidas desenvolverem outras doenças físicas e psicológicas não 

diagnosticadas no presente e/ou de terem o quadro de saúde atual agravado. Além 

disso, os efeitos e os danos decorrentes do rompimento dessa barragem são 

indetermináveis e imprevisíveis, haja vista o número exorbitante de pessoas que 

tiveram contato direto com os rejeitos de mineração da barragem que se rompeu.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O objetivo geral da realização dessa pesquisa foi o de apresentar uma análise 

sobre os efeitos e os danos que recaíram e que recaem sobre as mulheres atingidas, 

de modo a evidenciar (i) a partir da perspectiva da violação de direitos, se os efeitos 

e os danos recaem de maneira mais intensa em relação às mulheres do que em 

relação aos homens atingidos; (ii) as razões histórico-estruturantes que condicionam 

tais violações, de modo a subjugar as mulheres atingidas a uma condição de 

vulnerabilidade contundente. 

Para se realizar a abordagem intentada, utilizou-se de um modelo analítico que 

colocou em evidência as violações de direitos perpetradas pelas empresas e pela 

Fundação Renova em relação às pessoas atingidas. Sobre essa questão, resta 

evidente que os direitos analisados não necessariamente são exclusivos das 

mulheres ou mesmo das pessoas atingidas. De modo diverso, o conjunto de direitos 

examinados versa tanto sobre direitos sociais básicos, comuns a toda e qualquer 

cidadã e cidadão brasileiros, quanto sobre direitos exclusivos das mulheres, e ainda 

sobre direitos que aparentam ser específicos das pessoas atingidas, como é o caso 

daquele relacionado ao acesso e recebimento do Auxílio Financeiro Emergencial.  

Sob o ponto de vista histórico, pôde-se verificar que o contexto geral que 

envolve a atividade extrativa – onde se situam a questão da degradação ambiental e 

da exploração de mão de obra – representa um legado do período colonial, o qual, 

apesar das adaptações e mudanças ao longo dos tempos, ainda produz uma série de 

efeitos e danos para as populações. Agora, em um contexto de divisão internacional 

do trabalho e de complexificação e aprofundamento do capitalismo global, a 

exploração de recursos minerais na América Latina ainda mantém viva um tipo de 

colonialidade latente, que subjuga povos, produz violências, vulnerabilidades e viola 

direitos.  

Nesta conjuntura, opressões historicamente construídas, como é o caso 

daquelas relacionadas a gênero, restam intensificadas no âmbito dos efeitos da 

atividade extrativa mineral. Por isso mesmo, se, por um lado, ser mulher na sociedade 

atual já representa uma fonte de opressões, vulnerabilidades e desigualdades 

cotidianas, por outro, ser mulher atingida pela atividade extrativa significa um 

aprofundamento deste quadro de subjugação.  

Especificamente sobre o que diz respeito a ser mulher atingida pelo rompimento 
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da barragem do Fundão, este trabalho demonstrou que, ao longo dos anos que 

envolvem a ocorrência deste fato até a escrita da dissertação, as mulheres sofrem 

com o não reconhecimento enquanto pessoa atingida, têm seus direitos ao trabalho e 

à renda sistematicamente violados, sofrem com a desconsideração de suas forças 

produtivas, e ainda convivem com a negativa de acesso ao Auxílio Financeiro 

Emergencial. A compreensão das consequências dessas violações remete aos 

conceitos de vulnerabilização e subalternização, relevantes para se pensar a 

vulnerabilidade acentuada das mulheres em relação às empresas e à Fundação 

Renova e a subjugação em relação aos maridos/companheiros, circunstâncias 

contributivas para o processo de acumulação capitalista das empresas.  

Além disso, evidenciou-se que as mulheres atingidas também sofrem com um 

quadro geral de discriminações e de violências específicas, que contribuem para o 

aprofundamento das assimetrias sociais. De fato, a forma como as empresas e a 

Fundação Renova vêm conduzindo o processo de reparação das pessoas atingidas 

tem revelado um tratamento diferenciado entre homens e mulheres atingidas, 

discriminações em razão de gênero e em razão de raça/cor, indícios de racismo 

ambiental, aumento dos casos de assédio sexual e revitimização das mulheres que 

foram vítimas de violência doméstica e familiar.  

Sob outro enfoque, verificou-se que as mulheres têm experimentado 

dificuldades relacionadas aos direitos à informação e de participação. Em conjunto, 

as violações a esses direitos dificultam, se não impedem, que essas mulheres 

participem ativamente dos processos deliberativos que envolvem a tomada de decisão 

sobre as questões centrais que envolvem o processo de reparação e da 

reconfiguração de suas vidas após a ocorrência do rompimento da barragem. Por 

outro lado, direitos sociais básicos, como o são o direito à saúde (física e mental) e à 

moradia, também restam violados, demarcando, por isso mesmo, dificuldades de 

desenvolvimento de uma vida digna e plena.  

Em conjunto, todos os efeitos e todos os danos analisados, traduzidos a partir 

da perspectiva da violação de direitos, demonstraram que as mulheres atingidas foram 

e estão expostas a um conjunto variado de condições que acirram o quadro de 

vulnerabilidades e de desigualdades que, historicamente, caracterizam o fato de ser 

mulher. Confirmou-se, com isso, a hipótese geral da pesquisa, segundo a qual as 

mulheres sofrem, em relação aos homens, de maneira mais intensa com os efeitos e 

com os danos provenientes do rompimento da barragem de rejeitos de mineração do 
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Fundão.  

A partir dessa constatação, a parte interpretativa da pesquisa evidenciou as 

possíveis razões histórico-estruturantes que condicionam o fato de as mulheres 

sofrerem de maneira mais intensa com os efeitos e com os danos ocasionados pelo 

rompimento dessa barragem. Sobre esse ponto, o intuito não foi o de apresentar um 

elenco exaustivo sobre essas razões. De maneira diversa, a partir de lentes teóricas 

e de vetores analíticos diversos entre si, demonstrou-se que configurações, como as 

do patriarcado, da divisão sexual do trabalho, do colonialismo, da colonialidade (do 

poder e de gênero), dos cuidados e das responsabilidades, atravessam e condicionam 

as violações de direitos analisados de maneira mais intensa em relação às mulheres 

do que em relação aos homens atingidos.   

De fato, embora homens atingidos e mulheres atingidas sofram com 

sistemáticas violações de direitos, a partir da verificação das razões histórico-

estruturantes pôde-se observar os motivos pelos quais as mulheres sentem/vivenciam 

essas violações de maneira mais intensa. Ou seja, apesar de muitas das violações 

dos direitos serem comuns aos homens e às mulheres atingidas, estas, devido, 

sobretudo i) à modernidade/colonialidade e às violências perpetradas pelos europeus 

no processo de colonização do Brasil às mulheres nativas e às mulheres provenientes 

do continente africano; ii) ao patriarcado; iii) à divisão sexual do trabalho e iv) ao 

tratamento diferenciado desfavorável, às discriminações exercidas sob a égide de  

gênero e em razão de raça/cor, sentem essas violações de maneira mais intensa. Na 

gênese, uma ou mais razões dão ensejos a todas as violações.  
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