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RESUMO:
O Estado de Minas Gerais firmou-se um tratado com um grupo canadense no ano de 2009, para a 
implantação de uma unidade industrial no município de Riacho dos Machados, destinada à produção de 
ouro em barras e processamento do minério de ferro. Em contestação à concepção de “desenvolvimento” 
imanente, no discurso das empreiteiras e do Estado, alguns movimentos sociais e ambientalistas vêm 
sendo construídos por sindicatos de trabalhadores rurais, camponeses, ONGs, associações pastorais entre 
outros tendo como característica comum, o protagonismo de mulheres desde a implementação no ano de 
2012. Este cenário demonstra o papel participativo/político das mulheres na atualidade, inverso àquele 
que lhes competia no cuido dos filhos e afazeres domésticos. Objetiva-se analisar a posição das mulheres 
frente ao processo de implementação dos projetos minerários em Riacho dos Machados, a sua participação 
em movimentos socioambientais de resistência, pautados pela perspectiva agroecológica. Nesse sentido, 
a discussão orienta-se a partir do ponto de vista dos agentes sociais atingidos pelos empreendimentos. 
Em termos metodológicos, além da pesquisa bibliográfica, foram realizadas entrevistas semiestruturadas 
com lideranças femininas dos movimentos sociais na região. Este estudo contribui para compreensão das 
formas de atuação dos agentes locais que se constituíram em um contexto de disparidades e conflito.

PALAVRAS-CHAVE: Conflitos Socioambientais; Gênero; Mineração; Movimentos Sociais.

INTRODUÇÃO 

Foi no início dos anos 1930 que começaram as indagações acerca de um novo método de 
desenvolvimento econômico, tendo em vista a agricultura como estratégia de atraso mais ainda, protegida 
pela classe dominante brasileira (FURTADO, 1998, p. 17), entendido por vários pensadores do país como 
mecanismo de atraso e empecilho para a conquista do crescimento econômico. Diante deste cenário, se 
fazia necessário um novo projeto de produção capaz de fortalecer e desenvolver a economia do país, 
que não mais, respondia as necessidades do mercado exterior. Com a vinda da Industrialização, o país se 
tornara desenvolvido, o qual seria capaz de resolver as questões de desigualdade, concentração de renda, 
e desemprego. 
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Furtado (1998), nos chama atenção no começo dos anos de 1960 ao perceber que o desenvolvimento 
muda o seu foco principal. Mediante os processos, o país caminhava ao subdesenvolvimento, devido 
os atores sociais que lutavam acerca da industrialização, firmassem acordo ao latifúndio e a ideologia 
de direita contra as futuras organizações sindicais nascentes. Pelo qual, ocasionaria em disputas, 
reivindicações para que o país se tornasse moderno. De acordo com ele, a globalização e a manutenção 
do subdesenvolvimento brasileiro e a historia econômica do país caracterizou prioritariamente por surtos 
desenvolvimentistas (FURTADO, 1998). 

O que diz respeito ao gênero, o processo desenvolvimentista é mais uma forma de impor 
regras e estruturas que aumentam cada vez mais as desigualdades em detrimento da sociedade patriarcal 
e capitalista. Tendo as grandes revoluções impulsionadoras das mudanças sociais, as primeiras 
manifestações feministas no Brasil se deram na década de 1970, em movimentos de resistência que 
propiciaram a entrada de mulheres de classes mais baixas no trabalho fora de casa, adotando uma nova 
concepção na qualidade de vida das mulheres (SOF, 2014). Não apenas considerada um ser biológico de 
reprodução e cuidado dos afazeres doméstico, mas como agente social de transformação.  

No ano de 2008 a mesorregião região do norte de Minas Gerais, tem sido apontada para novos 
projetos desenvolvimentistas acerca das jazidas minerais nas regiões centrais encontradas na Zona da 
Mata, Noroeste, Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Para atender a demanda mundial pela extração mundial 
do minério de ferro, as multinacionais como a MIBA (Mineração Minas Bahia), SAM (Sul Americana 
de Metais) do grupo Votorantim em parceria com a chinesa Honbridge Holdings Limited investiu cerca 
de 3,2bilhões em extração de Minério na Região de Grão Mogol-MG. 

Sendo a Vale uma das maiores produtoras e exportadores de minério de ferro, em 2011 assinou 
protocolo de investimento de mais de R$560,00 milhões na exploração de minério de ferro nos municípios 
de Serranópolis, Riacho dos Machados, Rio Pardo de Minas e Grão Mogol de Minas Gerais (Agência 
Minas, ). Na região de Riacho dos Machados onde os projetos estão sendo implementados que se estende 
a Porteirinha e Grão Mogol tem sido realizada por uma empresa Canadense desde o ano de 2012. 

O que nos é apresentado nesse processo de desenvolvimento é mais uma engrenagem da 
expansão do modo de produção capitalista, que se desenvolve a partir de novos mercados de consumo 
e novos territórios com capacidade de fornecer matéria prima (FONSECA, 2014, p. 29). Do outro lado, 
em contestação as implementações desse projeto e à concepção de “desenvolvimento” imanente, no 
discurso das empreiteiras e do Estado, alguns movimentos sociais e ambientalistas foram construídos por 
sindicatos de trabalhadores rurais, camponeses, ONGs, associações pastorais, entre outros grupos tendo 
como característica em comum o protagonismo de mulheres que resistem e lutam contra os projetos de 
mineração em beneficio a vida e á agroecologia como saída para sustento e progresso da comunidade 
que sofre desde a implementação dos projetos na região. 

MOVIMENTOS SOCIAIS NO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS MACHADOS - MG

Para compreender melhor sobre estes grupos antagônicos que tem se constituído na região, 
antes de salientar sobre a imensidão de conflitos advindos da mineração é preciso demarcar o que esses 
grupos representam de fato. O que diz respeito ao movimento social pode ser caracterizado como ações 
coletivas sociais de cunho sociopolítico e cultural que tem como fim viabilizar a organização de forma 
distinta de uma população para expressar suas demandas (Gohn, 2008).

Para que essas demandas sejam postas e reivindicadas, os movimentos sociais contam com 
inúmeras estratégias de ação á serem dinamizadas na sociedade que vão além de uma denúncia, a 
saber, implicância em ações de pressão direta como; mobilizações, marchas, passeatas, concentrações e 
outros mecanismos de movimentação e organização da sociedade civil. Em tempos modernos, uma das 
ferramentas utilizadas pelos movimentos sociais se da por meio de redes sociais, blogs, jornais locais, 
regionais, nacionais e até mesmo internacionais. Como demonstra Habermas (1987, apud OLIVEIRA, 
2008), na teoria da comunicação, essas ações se debruçam como componente fundamental para criação 
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de novos saberes e atores políticos para uma sociedade organizada.  Como afirma Oliveira (2008, p.18-
19),

(...) O objetivo é a formulação de uma teoria orgânica da racionalidade crítica e 
comunicativa; uma teoria fundada sob a dialética entre agir instrumental e agir 
comunicativo ou, como ele diz, entre “sistema e mundo da vida”. O sistema está 
vinculado ao agir instrumental; é o Estado com seu aparato e a sua organização 
econômica. O mundo da vida está vinculado ao agir comunicativo; é o conjunto 
de valores que cada um de nós individualmente ou comunitariamente “vive” de 
maneira imediata, espontânea e natural.

Podemos por assim dizer, de acordo com Gohn (2004), os movimentos sociais são o conjunto de 
pessoas/grupos que se associam em detrimento de um bem comum, na sua maioria em defesa e exigência 
de direitos civis que de alguma maneira são negligenciados.  

No município de Riacho dos Machados - MG esse agrupamento de indivíduos não foi diferente, 
se solidificaram especialmente a partir dos conflitos ambientais e sociais gerados pelos grandes 
empreendimentos que vendem o discurso do progresso como; geração de emprego, desenvolvimento da 
cidade em escolas, posto de saúde, mercados e etc. Foram primeiramente vivenciados na expansão da 
monocultura do eucalipto que gerou forte encurralamento para comunidades tradicionais (geraizeiros, 
quilombolas, entre outros) e pelo forte ciclo de expropriação do território.

As comunidades atingidas pelos projetos em parceria com os sindicatos, pastorais e associações, 
se organizaram e se articularam com outros movimentos a fim de se oporem aos empreendimentos 
minerários na região em decorrência dos conflitos vigentes que afetam as relações sociais e principalmente 
a degradação da natureza que é fonte de vida para centenas de moradores situados aos redores dos 
empreendimentos.

Mediante o possível número de impactos que são decorrentes no processo de extração do 
ouro que afetam diretamente os agricultores e camponeses que dependem dos recursos naturais para 
sobrevivência, o movimento/grupo de resistência foi criado com um objetivo comum: o beneficio à 
saúde e a vida dos moradores da região em contestação ao tipo de desenvolvimento produzido pelas 
empreiteiras. 

Esse grupo foi formado por uma iniciativa de mulheres que inseridas em associações, sentiam 
indignadas com a realidade dada na região. O pleno desconforto com os processos provocaram 
articulações a outros movimentos sociais e com manifestações populares presentes na sociedade para 
obtenção de mudanças. Podemos sistematizar a ação das atoras sociais e, identificar a consistência do 
movimento criado a partir da categoria funcionalista abordada por Parsons (1937, apud GOHN, 2004) 
onde as associações coletivas são frutos de inquietações e mal estar. 

O indivíduo (visto isolado) contrapunha-se a sociedade à medida que está o 
oprimia, o bloqueava e o frustrava. Assim que as tensões adquiriram um caráter 
de insuportabilidade, os indivíduos se aglutinavam em torno de um objetivo 
comum e criavam novas instituições. A isto davam o nome de mudança social 
(GOHN, 2004, p.40).

Nas palavras da representante da ACEBEV (Associação Casa de Erva Barranco da Esperança 
e Vida) do município de Porteirinha - MG, o real motivo do descontentamento e oposição ao processo 
minerário na região, se deu principalmente pelos impactos ambientais.  

Foi meu último pronunciamento nessas audiências [referente às audiências 
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públicas que a entrevista participara] falei assim ó, eu quero que esse projeto 
brilhe mais que o próprio ouro. Mais que não seja em prejuízo da fauna, da 
flora, e da vida humana e, muito mais dos recursos hídricos. Agora vocês olha 
o que ocês vão fazer (…) Na minha região do Sul de Minas que a mineração 
chegou à água acabou e o desastre ta aí! E eu não tiro o desastre de Mariana 
não, eu tiro o de Muriaé. (Entrevista realizada com a representante da ACEBEV 
em Porteirinha – MG, Dezembro, 2015). 

Percebe-se a partir do relato da entrevistada, a exploração dos recursos naturais e da vida de 
centenas de populações que são atingidas de forma negativa pelos empreendimentos. O aumento de capital 
nas mãos dos investidores, implica em impactos ambientais e sociais que perpassam a desconstrução 
cultural e vivências passadas por gerações, que obrigam trabalhadores de outras regiões, população local, 
povos tradicionais a se adequarem a novas formas de sociabilidade em benefício ao grupo investidor 
pelo discurso de engano desenvolvimentista. 

É promessas e mais promessas né, de muito emprego uma vida melhor num sei 
quê(...). Nada disso aconteceu! Alguns por final dos tempos têm lá as pessoas 
que vieram (...) da mesma empresa que tão tendo que fechar lá por problema 
de saúde, pintaram e bordaram. (Entrevista realizada com a representante da 
ACEBEV em Porteirinha – MG, Dezembro, 2015).

Com base, nas articulações e reivindicações do grupo/movimento social de resistência, alguns 
avanços no sentido de segurança da população foram assegurados. Os projetos de mineração nesta região 
foram delongados e submetidos a novas condicionantes formuladas pelos articuladores do movimento 
de oposição com auxílio do ministério público e órgãos de fiscalização para mineração. O que coube a 
empreiteira regularizar os modelos do projeto para garantir as licenças ambientais necessárias que daria 
início aos trabalhos que perdurou por cerca de um ano da data prevista. 

Neste contexto, se assiste uma profunda crise social que pode ser vista mediante as inquietações 
de grupos de permanência que anseiam por mudança em combate as disparidades vivenciadas na 
mineração (GOHN, 2008). Nesse sentido, as primeiras manifestações que se deram em torno dos 
projetos minerários, podem ser identificadas como fator de justiça ambiental, que segundo Acserald 
(2010, p.111),

Justiça ambiental, é portanto, uma noção emergente que integra o processo histórico 
de construção subjetiva de cultura dos direitos... Essa noção de justiça surgiu na 
criatividade estratégia dos movimentos sociais que alteraram a configuração de 
forças sociais envolvidas nas lutas ambientais e, em determinadas circunstancias, 
produziram mudanças no aparelho estatal e regulatório responsável pela proteção 
ambiental.

Tendo em vista, a natureza como fonte de vida para os moradores atingidos na região, os 
movimentos sociais e ambientalistas se articularam junto aos órgãos de competência do Estado como; 
SEMAD (Secretária de Estado e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável), FEAM (Fundação 
Estadual do Meio Ambiente), ANA (Agência Nacional de Águas) e COPAM (Conselho Estadual de 
Política Ambiental) para obrigar maiores fiscalizações das empreiteiras a fim de proteger os recursos 
naturais e amenizar a degradação da natureza. Como consequência das manifestações tomadas nesse 
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processo, houve a promoção do cumprimento da barragem de rejeitos, que não possui grande econômico, 
mas resguarda tanto a população de substâncias tóxicas e danosas à vida humana quanto o meio ambiente, 
prejudicado pelo arsênio e cianureto, que por obrigação os empreendimentos devem ser contidos e 
armazenados. 

Após as reivindicações que possibilitaram maiores fiscalizações com relação ao exercício das 
empreiteiras, os movimentos sociais de resistência da região em parceria com o MAB (Movimento de 
Atingidos por Barragens) e a CPT (Comissão Pastoral da Terra) – auxiliam as lideranças na organização 
da sociedade civil acerca dos fatores que refletem no empobrecimento dos agricultores, na degradação 
dos recursos naturais e na manutenção da concentração fundiária. Atentando também os moradores para 
o combate às explorações vividas de cunho territorial desmitificando o discurso de engano acerca do 
desenvolvimento para a região atingida. 

Segundo a representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Riacho 
dos Machados - MG, uma das principais preocupações da instituição que participa dos movimentos 
de resistência em contestação a implementação da mineração, é o ambiente de medo e incertezas de 
centenas de famílias.

Desde o início a gente tem essa preocupação era porque é um projeto que a gente 
sabe né que tem parte que é desenvolvimento, mas que tem um dano ambiental 
muito grande e já começa desde o início quando eles compram as propriedades 
e retiram as famílias do local e essas famílias são removidas para a cidade, 
para a periferia da cidade, porque as pessoas tem um hábito de vida e muda de 
uma hora pra outra por conta de um empreendimento que chega prometendo 
um desenvolvimento a quem né?! Porque não é para aquelas famílias... E hoje 
a gente percebe isso claramente. A preocupação da gente é com as pessoas que 
estão no entorno da cidade, nas margens da cidade. Têm as casas para morar, 
mas não tem um futuro, o futuro deles é muito incerto, porque nem todos foram 
trabalhar no processo minerário, nem todos conseguiram emprego, alguns vivem 
de aposentadoria e outros estão ai contando com a sorte. (Entrevistada com 
representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Riacho 
dos Machados – MG, Dezembro, 2015).

Na fala da representante no papel do Sindicato, se observa a preocupação em esclarecer e 
orientar a população rural com relação aos problemas e conflitos gerados pela mineração. Sendo um 
órgão classista que luta pelos direitos dos produtores, a instituição entende que a chegada da indústria 
minerária pode gerar sérios problemas danosos que perpassam pela vida dos moradores se sujeitados ao 
tipo de desenvolvimento internacional e do estado ditado na região, no qual não beneficia a população 
moradora. Este está atrelado a subordinação dos mecanismos de controle capitalistas que emitem no 
ambiente, medo e incertezas do presente e do futuro.

NOVOS PARADIGMAS: GÊNERO, DESENVOLVIMENTO E A AGROECOLOGIA

Por meio das indagações e questionamentos que não eram isolados na comunidade, novos 
atores foram sendo agregados aos movimentos de articulação de protesto aos projetos. Cabe destacar 
as interferências e a posição de destaque de uma categoria que foi crescendo mediante as interferências 
socioambientais provocados pela mineração: as mulheres. 
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As articulações feministas se apresentam com maior força, em defesa da agroecologia e da 
igualdade dos direitos, sendo elas as mais afetadas diretamente pelo modelo capitalista e pela sociedade 
patriarcal que justifica as ações de inferioridade. Configuram-se as relações de desigualdades, tanto 
no cuido da casa quanto no trabalho do campo, como também expostas a explorações sexuais pelos 
trabalhadores empregados de diferentes regiões do país nas mineradoras. Com a persistência de uma 
mulher, que novos atores foram se aliando a causa da mineração, que degrada não só á natureza, mas a 
vida de centenas de famílias localizadas nas comunidades de Riacho dos Machados - MG.

Tendo em vista as diferentes perspectivas do “desenvolvimento” para a região, mulheres 
inseridas em associações, pastorais e sindicatos nos município de Porteirinha e Riacho dos Machados 
- MG foram as primeiras a denunciarem os discursos de desenvolvimento pelos projetos. Devido ao 
processo eminente, a mulher do campo que realiza suas atividades no âmbito privado e no produtivo/
público como estratégia de sobrevivência é ameaçada assim pelo capital. Estes riscos compreendem; o 
cuidado com a terra, a contaminação da água para a produção de alimentos saudáveis e energia. Estas 
atividades devem garantir a vida não apenas das mulheres, mas de toda comunidade (SOF, 2014). 

As circunstâncias levaram à organização do grupo antagonista à mineração. Iniciativas como 
passeatas, reuniões com as comunidades em defesa dos direitos civis, a sustentabilidade e vida, foram 
realizadas em denúncia a degradação dos recursos naturais que prejudicam a plantação e o cultivo dos 
produtos agroecológicos atrelados a subsistência, além de contribuir na sustentação da renda familiar.

Em contrapartida, os grupos feministas por volta de 1970, sustentam que o processo de 
desenvolvimento capitalista em prol da globalização se opõe ao debate de gênero. Mediante a isto, 
as articulações feministas perceberam que as conexões dos setores de subsistência como; afazeres 
domésticos, cuidado com os filhos e produção de alimentos, invisibilizavam o trabalho não remunerado 
realizado pelas mulheres contribuindo com a manutenção do baixo custo salarial no trabalho fora de 
casa. (SOF, p.7, 2014).

Podemos perceber, que as disparidades são grandes com base nas diferenças entre os sexos que 
são evidentes a partir de uma analise histórica.  Desse modo,

 
Tradicionalmente, a história reservou para a mulher um lugar pequeno, 
principalmente porque, por muito tempo, privilegiou os espaços e as cenas 
públicas (...) os registros sobre a mulher, considerada como pertencente a uma 
categoria inferior, ficaram ligados à sua condição, ao seu lugar na família e na 
sociedade. Por isso, as fontes de pesquisas para um estudo sistemático sobre ela 
são uma memória do mundo privado, relacionada com o domicilio familiar, ao 
qual ela fora ligada por determinação e convenção. (NADER, 2001,  p. 68-69).

          Considerado como atribuição do gênero, se encontrava na mulher uma educação tradicionalmente 
transmitida (VERDIER, 1993 apud NADER, 2001). Em diversas culturas as mulheres, devido à função 
reprodutiva estiveram ao longo da história associadas ao destino biológico, encontrado no âmbito 
doméstico, de reprodução da vida.  

No período de revoluções, mais precisamente na revolução industrial que impulsionou o sistema 
capitalista no final do século XIX no país, mudanças a respeito ao gênero foram introduzidas nas 
sociedades modernas. A mulher começou a desempenhar novos papéis na sociedade e se adaptar ao 
novo modelo de vida posto (NADER, 2001). Não mais condicionada à resignação social atrelada à vida 
doméstica e reprodutiva, mas um agente social de transformação na vida pública.

No contexto da mineração em Riacho dos Machados – MG que afetou indiretamente também o 
município e Porteirinha - MG, os movimentos sociais engendrados pelas mulheres ampliaram o discurso 
a cerca do que vem a ser desenvolvimento? Para as antagonistas que vivem o processo de exploração do 
ouro, a maior riqueza que pode ser encontrada e desfrutada é a vida, esta proeminente da terra onde estão 
localizadas, pois não garantem somente o sustento, mas a manutenção da renda de centenas de famílias. 
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Apesar dos mecanismos do sistema capitalista invisibilizar o trabalho das mesmas.
 Mediante este debate, o coletivo de mulheres e movimentos sociais antagônicos têm se empenhado 
em prol à agricultura familiar e à agroecologia como um novo paradigma de desenvolvimento, sendo este 
a alternativa para o suprimento das necessidades e da renda para a população. Em entrevista com uma 
das lideranças da ACEBEV, revela as riquezas que a terra propicia para a vida dos povos tradicionais e 
para a região de Porteirinha - MG com o trabalho da agricultura e apicultura que a mesma incita como 
alternativa econômica e como uma riqueza maior que o próprio ouro. 

E ainda tem o costume quando você falou se num tiver mineração como é que a 
gente vai viver? A gente vai viver muito bem sem essa carga! Porque você vai na 
nossa feira aqui de Porteirinha, você tem um todo de um lugar só. É rapadura 
dos gerais, é mel, é fruta, é fruta do cerrado e isso porque o eucalipto acabou 
muito (...) aqui é isso, a pecuária e agricultura familiar. (Entrevista realizada 
com a representante da ACEBEV em Porteirinha – MG, Dezembro, 2015).

Nessa perspectiva, os sindicatos e associações têm apoiado e protagonizado as lutas em 
contraposição aos empreendimentos.  E para as mulheres que engendram esses movimentos, percebe-se 
que as indagações a respeito do que vem a ser desenvolvimento para a região, possibilitaram a visibilidade 
e execução dos seus trabalhos na esfera produtiva, sistematizando o reconhecimento para a contribuição 
da agroecologia não apenas no âmbito familiar, mas alicerçado ao trabalho valorizado como renda.

Em depoimento, uma das integrantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Porteirinha- MG 
e Presidente da Associação do coletivo de mulheres do Norte de Minas - MG, apresenta a sistematização 
do movimento e articulação em contraponto a mineração.

O coletivo trabalha com a formação e organização das mulheres em dois temas. 
Dois temas prioritários que a associação começou em 2008 e, oficializou a 
associação em 2010 o coletivo. A gente trabalha a organização das mulheres em 
nível do norte de minas (...) Temos trabalhos em 06 municípios na microrregião 
de Montes Claros; o território da Serra Geral com 16 municípios, e nem todos 
esses municípios estão incluídos por falta de interesses e os 15 no território do 
Alto Rio Pardo. A gente trabalha com a questão da organização produtiva das 
mulheres e na realização das marchas no objetivo de denunciar os problemas 
enfrentados pelas mulheres a questão da violência e da visibilidade da produção 
delas. (Entrevista com representante sindical e presidente da Associação do 
Coletivo de Mulheres do Norte de Minas Gerais – ACMUNM em Porteirinha – 
MG, Fevereiro, 2016).

Neste contexto de reivindicações de proteção ao ambiente e direitos civis, que o movimento 
se articula em marchas e passeatas em denuncia a exploração dos direitos, recursos naturais e contra a 
violência sexual que as mulheres vivem. Cabe salientar o grande fluxo de trabalhadores empregados nas 
mineradoras de diferentes regiões do país que acarreta num crescente índice de exploração sexual.

Figura 1 -III Marcha do Coletivo de Mulheres do Norte de Minas no município de Porteirinha - MG



12 13

 
Fonte:  Coletivo de Mulheres do Norte de Minas Gerais, 2012.

Figura 02 - Protesto contra a Violência e exploração dos recursos naturais na III 
Marcha do Coletivo de Mulheres do Norte de Minas no município de Taiobeiras –MG. 

.
Fonte: Coletivo de Mulheres do Norte de Minas Gerais, 2012.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em pleno século XXI, vivenciamos as diversas facetas do mundo globalizado que se alimenta por 
novas tecnologias, novos empreendimentos em busca do avanço que nunca parece chegar e que de todas 
as formas tenta-se alcançar, no uso do discurso de mal necessário, citado como desenvolvimento.  No 
norte de Minas Gerais na região do semiárido, Riacho dos Machados-MG e Porteirinha-MG a partir 
da organicidade de trabalhadores rurais, sindicatos, pastorais, movimentos ambientalistas, ONGs e 
associações se manifestam em contraposição aos processos minerários do grupo canadense, gerador de 
tensões e conflitos socioambientais para a região.

Neste contexto, é importante destacar a ação das mulheres inseridas nesses espaços públicos 
e o seu protagonismo no movimento de articulação em contestação aos empreendimentos. Sendo estas 
lideranças contribuintes para a desmitificação dos discursos desenvolvimentistas apregoados pela 
empreiteira, esta que cria um ambiente de medo e incertezas para as comunidades, tendo como frutos 
destes projetos: tensões e conflitos socioambientais. 
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 Com a contribuição do movimento de mulheres entrelaçado aos movimentos articulados de 
contraposição a mineração, alternativas de sobrevivência e superação da economia têm sido redescobertas, 
atribuídos a agroecologia e agricultura familiar. Em defesa dos direitos à vida e aos recursos naturais 
(hídricos), os grupos tem potencializado o reconhecimento do trabalho das mulheres contribuintes na 
agroecologia visibilizando o seu papel como agente social de transformação no qual, mais uma vez narra 
o “Adeus à resignação”. Mulheres em marcha até que todas sejamos livres! (Coletivo de Mulheres). 
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