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Primeiro deve-se referir que as mulheres são quem 
mais tem de aguentar os encargos exteriorizados 
da exploração de recursos naturais em larga escala. 
Os trabalhadores, normalmente, homens migrantes, 
recebem baixos salários, trabalham em condições 
extremamente perigosas e correm o risco de adoecer 
após anos ou décadas de exposição à poeira e químicos. 
Estes mineiros regressam aos seus locais de origem nas 
zonas rurais apenas para receberem cuidados até que 
morram. Esta responsabilidade de oferecer cuidados 
recai sobre as mulheres e raparigas das suas famílias. 

As mulheres são os produtores primários dos 
alimentos consumidos nas famílias rurais e, mesmo 
assim, exercem muito poucos direitos formais sobre 
a terra. O extractivismo toma a terra, água, florestas, 
pescas e minerais das comunidades locais em troca de 
nenhuma, ou de uma compensação mínima. Quando 
a compensação é paga, vai para o chefe da família 
reconhecido que normalmente é um homem. As 
mulheres nas comunidades ligadas à WoMin reportam 
frequentemente que logo que a compensação é paga os 
homens fogem para as cidades e tomam novas esposas 
ou namoradas, abandonando as suas mulheres e crianças 
à sua sorte e sem terra ou acesso a outros recursos 
naturais. A expropriação também ocorre através da 
poluição causada pelas actividades mineiras, tal como 
a poluição de massas de água ou de rios privando as 
comunidades da sua capacidade de usar a água para o 
consumo ou para a produção alimentar. As mulheres têm 
de caminhar para mais longe e por mais tempo, muitas 
vezes têm de atravessar zonas inseguras, para obter a 

água, o combustível e os alimentos que as suas famílias 
precisam para sobreviver.

As mulheres sofrem os maiores impactos com a 
extracção de recursos naturais e isto é determinado 
pela divisão de trabalhos, a qual impõe às mulheres e 
às raparigas a principal responsabilidade pelo trabalho 
de cuidados; pela produção de alimentos para a família, 
pelo seu processamento e preparação; bem assim, pela 
provisão de energia e água. Esta divisão de trabalhos 
não é natural, i.e., as mulheres e homens não nascem 
para desempenhar papéis, ao invés disso, estes papéis 
são atribuídos com base no seu género. Dentro de uma 
família o trabalho não é distribuído de forma igual, 
normalmente as mulheres e as raparigas trabalham por 
mais horas do que os seus pares do sexo masculino. 

Porque as mulheres e raparigas sofrem os principais 
encargos causados pela extracção como resultado da 
distribuição patriarcal das tarefas (o sistema assente no 
poder masculino), é justo que elas sejam centralmente 
envolvidas nas decisões sobre os desenvolvimentos que 
tem sobre elas um impacto directo maior.

As formas através das quais a terra é atribuída também 
é de natureza patriarcal. Nas comunidades patrilineares 
(onde a terra e os bens são transmitidos numa linhagem 
patrilinear), as mulheres não podem ‘possuir’ terra. 
Nas comunidades tradicionais, a terra é colectivamente 
detida, mas as famílias com chefes-homens têm direitos 
mais fortes sobre a terra que lhes é atribuída. As regras 
costumeiras sobre a terra normalmente não permitem 
que esta seja vendida. Apesar dos costumes e da 
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tradição não permanecerem fixos e de evoluírem com 
o tempo, geralmente, nas comunidades tradicionais, 
as mulheres não controlam a terra, mas obtêm direitos 
de acesso através dos seus maridos, irmãos ou pais. 
No geral, dentro das famílias, não se permite que as 
mulheres herdem a terra. A terra e a cidadania estão 
intrinsecamente ligadas e, porque, normalmente, as 
mulheres casam-se em comunidades patrilineares, a 
sua capacidade de participar na tomada de decisões 
das suas comunidades como qualquer membro de pleno 
direito é prejudicada. As mulheres das comunidades 
rurais patriarcais e tradicionais enfrentam, por isso, 
constrangimentos para participar nos processos 
comunitários de tomada de decisões, incluindo, e 
particularmente, sobre os desenvolvimentos propostos 
que têm um enorme impacto sobre si.

Quando as empresas mineiras e de investimento 
negociam (ou apoderam-se) a terra, as mulheres, seus 
utilizadores primários, são raramente compensadas pela 
perda dos seus direitos de uso e aproveitamento. Isto 
deve-se ao facto de as mesmas não serem vistas como 
“donas” legítimas da terra. Quando há conversações com 
o estado e com as empresas mineiras, os homens são 
frequentemente considerados como os representantes 
legítimos da comunidade e a própria comunidade é 
conceitualizada como uma unidade, ao invés de um ponto 
de convergência de opiniões diversas, disputadas e 
complexas, onde as mulheres e homens têm o direito de 
falar e de ser escutados.

Em termos económicos e sociais, a marginalização 
das mulheres pelas suas famílias e comunidades é 
determinada pelo sistema do patriarcado. Os homens 
beneficiam-se do trabalho das mulheres e das raparigas; 
o mesmo acontece com as corporações, que utilizam o 
trabalho não remunerado das mulheres para cuidar dos 
homens doentes e dos outros membros do agregado, 
para limpar a poluição, e para continuarem a assegurar 

a reprodução das suas famílias sob as mais difíceis 
circunstâncias. As mulheres do Sul global são, por isso, 
oprimidas vezes sem conta – por homens, pelo capital, 
e pela sua localização periférica em lugares do mundo 
subjugados a uma forte colonização pelos países mais 
poderosos.

Apesar destas múltiplas opressões, as mulheres 
estão sempre no epicentro da resistência contra as 
expropriações, pelas corporações e pelo estado, da sua 
terra, da água e das florestas. Por causa do papel social 
de cuidado e reprodução atribuído às mulheres, elas 
conhecem e compreendem o impacto destas perdas, 
tanto para o presente como para as gerações futuras, 
pois elas compreendem os danos causados por perdas 
insustentáveis. Este conhecimento e entendimento que as 
mulheres têm não é inato. É, sim, determinado pelo seu 
posicionamento numa hierarquia social e económica de 
interesses.

As pensadoras ecofeministas como Maria Mies e Vandana 
Shiva referem que o conceito e a experiência vivida 
das mulheres sobre o ‘desenvolvimento’ – o qual se 
centra na sustentabilidade, dignidade e bem-estar das 
pessoas do planeta - contrasta e choca directamente 
com as ideias dominantes sobre o desenvolvimento. 
Por essa razão, através da sua resistência, as mulheres 
defendem alternativas de desenvolvimento que 
reafirmam a soberania das pessoas sobre o seu próprio 
desenvolvimento. Este é um alicerce-chave do SIM que 
as mulheres e as suas comunidades defendem contra o 
extractivismo.


