
Somos mulheres de diversas idades, origens 
e ocupações. Moradoras e atuantes na Zona 
Oeste do Rio de Janeiro, território onde brotam 

ambientais impulsionados por megaprojetos 
de desenvolvimento que exploram e esgotam o 
bem comum e nossos trabalhos, corpos e vidas. 

socioambientais e as alternativas insurgentes 
desde nossos territórios. Formamos o que 
temos chamado de uma Coletiva de Militância 
Investigativa ou carinhosamente ‘Militiva’. 
Defendemos o protagonismo das mulheres nos 
espaços de luta e de pesquisa, espaços esses, que 

força quando se encontram. 

Muito prazer.

Quem somos? 

ambientais: mulheres 
costurando territórios de 
resistência

Produzindo conceitos a partir da prática

Pra começo de conversa, queremos dizer que quando 
falamos de megaprojetos, grandes projetos ou mega 
empreendimentos econômicos estamos nos referindo a 
intervenções de alto impacto socioambiental inseridas 
na lógica de produção de lucro do atual modelo de 
desenvolvimento capitalista. Tais megaprojetos avançam 
sobre os territórios como se fossem vazios, destituídos 
de história, reordenando as formas de organização 
social/popular e impactando modos de produzir vida. Os 
megaeventos esportivos que o Brasil sediou nos últimos dez 
anos (Pan, Copa e Olimpíadas) e a construção de barragens, 
usinas hidrelétricas e complexos portuários são exemplos 
de grandes projetos.

Nesta direção, percebemos que os impactos decorrentes 
da instalação de mega empreendimentos econômicos e da 
realização de megaeventos não alcançam toda a população 
de maneira igual. A poluição, a degradação ambiental 

pessoas de diferentes gêneros, classes sociais e raça-etnia 
de maneira desigual, o que caracteriza o que chamamos de 
injustiça ambiental. 
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megaprojetos na vida de nós mulheres a partir de um olhar 
que tece pontes entre Rio de Janeiro e Minas Gerais em 

não poderia deixar de ser, nós mulheres assumimos o 
protagonismo na resistência diária em defesa da vida.

Com um olhar ampliado sobre ambiente, 
seguimos nosso percurso para visibilizar 
como é a vida e a luta das mulheres nos 
contextos dos territórios atingidos e 
fortalecer nossa auto-organização. 



As águas que correm abrindo caminhos
Nossos percursos de Mariana (MG) ao 
Maciço da Pedra Branca (RJ)

Em 2015, o Brasil e o mundo assistiram em choque à 
tragédia resultante do rompimento da barragem de rejeitos 
do Fundão, em Mariana, Minas Gerais. O mar de lama 
causou diversas mortes e arrastou plantações, escolas, 
casas e histórias de famílias e comunidades. A lama pintou 
de marrom os rios e chegou até o mar, vitimando peixes e 
outros seres do ambiente marinho, tirando o sustento de 
marisqueiras, pescadoras/es, pequenas/os comerciantes, 
agricultoras/es familiares. 

Em outubro de 2016, no marco de um ano da tragédia, 
movimentos sociais organizaram uma marcha nos 
territórios impactados pelo crime de responsabilidade da 
Samarco/ BHP/ Vale. 

Desde nossos quintais, amparados por um lado pela baía 
de Sepetiba, por outro pelo Maciço da Pedra Branca,  onde 
plantamos e nos encontramos, perguntamos: quais os 
impactos sofridos por nós mulheres nos territórios atingidos 
por um modelo de desenvolvimento predatório que busca 
submeter outros modos de vida existentes como no caso 
das populações de Minas Gerais e Espírito Santo atingidas 
pelo crime de rompimento da Barragem de Rejeitos de 
Fundão? 

 Como as mulheres têm se organizado pra resistir e 
reinventar a vida cotidianamente nesses territórios em 
disputa? 

Mulheres na Luta

que na verdade são cacos que restaram de uma parte da 
serra que foi minerada, o que restou de uma mineração 
feita a céu aberto. As que estavam ao meu lado, a maioria, 
eram mulheres. Lideranças, mulheres fortes, trabalhadoras, 
que também cuidavam de suas casas, elas que nos 
apresentaram a poluição, lugares que vão ser minerados, 
como a Serra do Gandarela, o bairro de Plataforma. Essas 
mulheres parecem que tem uma força interminável de lutar, 
de acreditar que as coisas podem mudar” (Trecho de relato 
feito por Gorete Rosa, militante pesquisadora da Coletiva, 
após participação em Encontro da Articulação Internacional 
dos Atingidos e Atingidas pela Vale em Agosto de 2015, três 
meses antes do Crime Ambiental)

Após a o rompimento da Barragem do Fundão, muito 
se discutiu sobre reparação aos atingidos. Falamos no 
masculino porque, em geral, aqueles reconhecidos como 
‘atingidos’ são, de forma quase automática, os homens. 
Quando se trata, por exemplo, da construção de uma 
barragem no Rio São Francisco, em Santa Cruz, ou do 
acúmulo de lama tóxica que vitimou os peixes no Rio Doce, 
é preciso além de observar os impactos aos pescadores 
artesanais dessas regiões, visibilizar como as pescadoras, 
marisqueiras, agricultoras e também as donas de casa, 
ribeirinhas, quilombolas, trabalhadoras  são diretamente 
impactadas por esses mega empreendimentos econômicos. 
Em Barra Longa, região também atingida pelo crime da Vale/
Samarco/BHP foi preciso um laudo médico para que uma 
mulher de mais de 70 anos tivesse reconhecido o seu direito 

Das águas de Minas Gerais
Regência (município de Linhares) - 
Resplendor – Governador Valadares 
– Cachoeira Escura (município de Belo 
Oriente) – Ipatinga – Barra Longa - 
Mariana

Dos nossos quintais na zona 
oeste do Rio
Baía de Sepetiba – Pedra de Guaratiba 
(Portos) - Santa Cruz (Canal do São 
Francisco e TKCSA) – Campo Grande 
– Bosque das Caboclas –- Vargens – 
Maciço da Pedra Branca – Quilombo 
Cafundá Astrogilda

DO MAR À MONTANHA: 

Aqui e lá o percurso das águas nos guia 

que nos ajudam entender que, daqui de 
onde falamos e enxergamos o mundo, 
não estamos sós, nem isoladas em nossas 
jornadas e resistências cotidianas

“Precisamos pensar nas atingidas e atingidos por barragem, 
precisamos pensar sobre esse modelo opressor, explorador 
e excludente. Um modelo que centraliza os lucros, mas 
que socializa os prejuízos. E os prejuízos não são apenas 
os homens que sentem, mas também as mulheres e toda 
a natureza”. (Trechos de relato feito por Caren Freitas, 
militante investigadora da Coletiva, sobre a marcha em 
solidariedade à Mariana organizada pelo Movimento de 
Atingidas e Atingidos por Barragens - MAB)

AQUI E LÁ: 
NOSSOS PERCURSOS



Porque o trabalho que exercemos de cuidado, de produção 
e reprodução da vida, os trabalhos informais e precarizados 
que as mulheres ainda ocupam, em sua grande maioria, pela 
divisão sexual e racial do trabalho, não são considerados 
“trabalho” ou são considerados inferiores no modelo 
socioeconômico que vivemos e, particularmente, em 
territórios atingidos por megaprojetos. 

Porque no Brasil, a questão fundiária, da posse da terra 
e titularidade das casas, é excludente com as populações 
tradicionais e em situação de maior vulnerabilidade do 
campo e da cidade e ainda mais com as mulheres, uma vez 
que historicamente o ‘papel da casa’ está no nome dos 
homens. Nas regiões que recebem essas megaobras, a ação 
conjunta da especulação imobiliária, do capital privado, 
dos grileiros e do próprio Estado aprofunda ainda mais 
a concentração de riquezas e poder e a negação a esse 
direito, reconhecendo apenas proprietários como sujeitos 
de direito. 

Porque os impactos sobre nossos corpos não são vistos 
e visibilizados.

Porque nestes contextos cresce a pressão de 
mercantilização,  sobre nossos corpos e nossas vidas, com 
o aumento da prostituição e exploração sexual e infanto-
juvenil, índices de DSTs. A violência sexista também se 
expressa na exploração sexual de crianças e adolescentes 
que acompanha a instalação dos canteiros de obras desses 
megaprojetos.

Porque, nossos modos de vida e resistência, construídos 
historicamente, vão de encontro ao modelo dominante 
estabelecido do que se convencionou que é a única forma 
de viver, trabalhar, se relacionar, nos marcos do sistema 
capitalista, patriarcal e racista.

Mulheres e água são vida, não mercadoria

também os ciclos de vida de nós mulheres. Atravessadas 
por megaobras e intervenções violentas [barragens, por 
exemplo], violentadas por forças opressoras [dentro e fora 
de casa] nós mulheres temos os ciclos vitais profundamente 

mudam os percursos dos rios, poluem e agridem seus leitos, 
também oprimem, silenciam e matam a nós ribeirinhas, 
pescadoras, donas de casa, quilombolas, agricultoras. 

A partir dessa metáfora corpo-território, pensamos no 
quanto, na zona oeste do Rio de Janeiro e na região atingida 
pelo crime da Vale/BHP, a água, elemento essencial para 
a vida, é tratada como mercadoria e é usurpada das 
populações. Aqui, temos pedreiras, siderúrgicas, portos, 
parques aquáticos, condomínios que nos tiram a água de 
beber, plantar, banhar, cozinhar, lavar, nutrir, curar. Lá, 
ao lado de grandes barragens e de escavações que geram 
lucros milionários para poucos, mulheres e crianças formam 

pescadoras/es, marisqueiras/es não têm de onde tirar seus 
sustento, falta água potável. 

Os territórios pulsam

Na resistência cotidiana (silenciosa por vezes, barulhenta 
por outros) que fazemos em defesa dos nossos corpos-

comum. Aqui na Zona Oeste do Rio e na região impactada 
pelo crime da Vale/Samarco o Estado se manifesta de 
duas formas: na ausência e na presença. Em sua ausência 
intencional, nos nega o acesso a direitos e serviços 
essenciais para uma vida digna: saúde, educação, trabalho, 

de opressão militarizada para nos manter submetidas ou 
em leis e ações que legitimam a livre ação dos grandes 
empreendimentos econômicos. 

Essa confusão entre o Estado e a iniciativa privada é boa 
para as grandes empresas. Aqui e lá, elas procuram ocupar 
os vazios intencionais das políticas públicas oferecendo 
migalhas às populações como se nossos direitos fossem 
favores. Assim, agem pra nos dividir, fragilizar e amedrontar 
enquanto se apropriam do bem comum, privatizando e 
expropriando o que antes era de todas e todos.   

E por que o impacto dessas intervenções 
em nossas vidas, embora seja profundo, 
é recorrentemente invisível ou 
intencionalmente invisibilizado?

Nesse contexto, somos nós também 
protagonistas nas lutas, marchas 
e coletivas que buscam organizar 
a resistência a esse modelo de 
desenvolvimento que prioriza o lucro em 
detrimento da vida. E por que seguimos 
invisíveis quando estamos na linha de 
frente desses processos?

Seguimos em corredeiras, resistindo 
cotidianamente, apesar de todos esses 

empreendimentos econômicos que 
atropelam modos de vida e expropriam o 
bem comum.



Em nossos percursos/travessias e caminhadas investigativas 
construímos entendimento coletivo, conceitos e 
fortalecemos nossa auto-organização.  No exercício 
de olhar pras ‘irmãs de Mariana’ desde nossos lugares, 
chegamos a alguns pontos de encontro importantes, nos 
fortalecemos no entendimento de que, quando falamos de 
meio ambiente, estamos falando de um todo social-político-
econômico-cultural-afetivo interligado como uma colcha de 
retalhos que são nossos territórios. 

levando em conta e dando visibilidade a nossos modos de 
nos relacionar e nos organizar pra ‘tocar a vida’ cotidiana 

pelos grandes projetos. 

Na direção das comunidades afro-indígenas latino-
americanas emergem novas ideias. É o bem comum, é o 
bem viver que alcançam escala no pensamento global. 
São formas emergentes de organização, autonomia e 
descolonização do pensamento que se contrapõem 
ao racismo ambiental e à injustiça ambiental. É desse 
entendimento que partimos. Sobre estas questões 
trataremos no próximo boletim. 

Até breve!

** Expediente: esse boletim foi escrito, editado e finalizado
pelas mulheres da Coletiva de Militância Investigativa da Zona Oeste

   
 

SEGUINDO A 
CAMINHADA

Apoio:

Existindo, produzindo, resistindo

Contrariando esse cenário trágico, de ‘não-vida’, a marcha 
seguia e num dos trechos, numa cidade pequena do interior 
de Minas Gerais, vimos num dos postes de luz – pintado 
de cal pra disfarçar a marca de lama – uma plaquinha com 
os dizeres ‘vende-se mel de abelha’. Aqui, na região das 
Vargens, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde abunda 
a especulação imobiliária e nossas fontes de água são 
cercadas e esgotadas a cada dia, uma companheira 
quilombola nos recebeu no seu quintal abundante em 

A partir dessas duas imagens pensamos: que formas nós 
mulheres encontramos, de geração a geração, de produzir 
e tocar a vida?  Como essas formas contrariam os modelos 
impostos de sociabilidade, trabalho e economia por essa 
lógica de megaprojetos? 

Aqui e lá, pisamos no nosso chão como num 
campo minado, mas seguimos caminhando 
e inventando percursos desviantes.

Partindo dessas questões, nos interessa 
construir mapas que informem ao mundo 
que em nossos territórios há vida, há 
economia, há criação. Que desde nossos 
quintais e através dos caminhos que 
percorremos juntas, vamos semeando dia a 
dia resistência, e projetos alternativos para 
organização da vida coletiva? 


