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Resumo 
 

 

RESUMO: Este é um estudo etnográfico sobre as significações do asbesto para ex-

trabalhadores que adquiriram enfermidade pelo amianto, e viúvas que vivenciaram 

seus maridos, trabalharem, viverem, adoecerem e morrerem, no lugar onde funcionou 

a primeira mineração de amianto do Brasil. A mina de São Félix, em Bom Jesus da 

Serra, distrito do município de Poções, Bahia, foi explorada de 1939 até 1967, e 

empregava, aproximadamente, 540 trabalhadores. O trabalho de campo foi realizado 

no período de janeiro á dezembro de 2008. As entrevistas foram gravadas, transcritas 

e compiladas. Foi utilizado o diário de campo para registros de observações e diálogos 

não formalizados nas situações de entrevista. A análise de narrativas foi adotada 

como suporte teórico. Os trabalhadores e as viúvas entrevistadas moram e trabalham 

na região de influência da mina. A ligação com a natureza se faz presente, através da 

terra, do céu, da água e do vento. A “poeira” ou “pó do minério”, para ex-trabalhadores 

e viúvas, tem o sentido de perigo, contaminação e ameaça, provocando vários 

sintomas. Significa que a contaminação aconteceu a partir da convivência direta com o 

pó. Aquilo que polui é o contato com a poeira da usina. “O minério guardado no corpo” 

representa a doença que está guardada e que a, qualquer momento, pode se 

manifestar, ameaçando. Os entrevistados referem sentir-se prejudicados pelo “pó”;  o 

sentido do adoecimento é narrado e representado pelo o que se sente no corpo. A 

partir da década de 80, começaram a aparecer casos de ex-trabalhadores e 

trabalhadoras com doenças no pulmão, diagnosticados como tuberculose; na época, 

muitos morreram. Os ex-trabalhadores compreendem a questão da morte, como uma 

extensão natural das suas vidas, já que têm enfrentado esta situação desde 1982, 

quando começaram a acontecer as mortes de alguns companheiros da mina. A poeira 

pelo corpo e o minério fazem parte da vida cotidiana, criando uma cosmologia toda 

própria e típica, onde o minério tem seus significados próprios na vida dos ex-

trabalhadores e seus familiares. Durante o adoecimento dos maridos, que ficam 

incapacitados para o trabalho, o abandono às viúvas é total. A empresa não dá apoio 

e o Estado não promove o tratamento. O “mal do minério” é compreendido como o mal 

(minério), que entra no corpo, identificado com o que faz mal. A morte é vivida em todo 

o ritual de despedida, carinho e fé. Participar de todo o ritual significa estar no último 

momento. O mundo-da-vida cotidiana dos ex-trabalhadores e viúvas gira em torno do 

amianto. A contaminação gerada pelo trabalho realizado na mina se dá, através do 

adoecimento que gera a morte. O abandono em que vivem é o fruto da ausência dos 
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agentes do Estado e da empresa. O movimento social tem um papel fundamental 

nesta discussão, mas ainda não possui estratégia e estrutura suficientes para 

enfrentar este embate. A necessidade de uma política de saúde direcionada, que 

compreenda o risco naturalizado - caso específico deste lugar, que possui uma 

peculiaridade histórica que predomina no cotidiano - como um perigo a ser vencido, 

faz com que práticas de educação em saúde devam ser repensadas e construídas 

nesse universo tão particular.  

Palavras-chaves: Amianto, Risco, Contaminação, Adoecimento, Morte  

 

 

Abstract 
 

SUMMARY: This is an etnographic study about asbestos significations for ex-workers 

who got asbestos-related diseases and widows who share their husbands' at work, 

their disease and death, in the early asbestos-mining area in Brazil. The São Félix 

mine, in Bom Jesus da Serra, Poções district, State of Bahia, was explored from 1939 

till 1967, employing 540 workers, approximately. Field work was carried out from 

January to December, 2008. Interviews were recorded, transcribed and compiled. A 

field diary registered observations and dialogues that were not formalized during 

interviews. Narrative analyses was taken as theoretical support. Ex-workers and 

widows interviewed still live and work in the mine surroundings. The relationship with 

Nature is made by means of the earth, the sky, the water and the wind. The "dust" or 

the "mine powder" represents danger, contamination and menace to ex-workers and 

widows, and cause several symptoms. It signifies that the contamination occurred after 

a direct contact with  the powder produced from the asbestos mine. The "mineral kept 

in the body" represent the disease that is now quiet, but that can cause harm, at any 

moment. Interviewees referred that they feel harmed by the "powder"; the illness 

feeling is narrated and represented by means what is felt in the body. After the 1980 

decade, cases of lung diseases, first diagnosed as tuberculosis, appeared in the 

population, causing many deaths. Ex-workers understand death as a natural extension 

of their lifes. They face this situation since  1982, when their miners fellows begun to 

die. The powder in the body and the asbestos ore make part of daily life, creating a 

typical cosmology, where the ore has its own significations in the life of the ex-workers 

and their families. During the disease of their husbands, who became disabled to work,  

widows are completely abandoned. The enterprise do not give them any support, and 
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the State do not provide treatment. The "ore malady" is understood as a hazard (ore) 

that penetrates in the body, identified with something that causes harm. Death is lived 

as a farwell ritual, care and faith. To share the whole ritual signifies to be close till the 

last moment. Ex-workers and widows daily lives turn around the asbestos. 

Contamination generated by the work in the mine causes the people to fall ill and, 

consequently, to die.  The abandonment state in which they live is due to the absence 

of State and enterprise agents. Social movement has a fundamental role in this 

discussion, but  does not have strategies and structure sufficient to face this clash. A 

specific health policy is needed to cope with the naturalyzed risk of asbestos, typical of 

this place and population. Health education practices must be dealt and built in such a 

particular universe. 

Keywords: Asbestos, Risk, Contamination, Illness, Death  
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Apresentação 

 

Para Geertz (2000), “uma das vantagens da Antropologia como empreitada 

acadêmica é que ninguém, nem mesmo os que a praticam, sabe exatamente o que ela 

é. Gente que observa a cópula de babuínos, gente que reescreve mitos em fórmulas 

algébricas, gente que desenterra esqueletos do pleistoceno, [...] gente que decodifica 

hieroglifos dos maias e gente que classifica os sistemas de parentesco em tipologia 

nas quais o nosso aparece como “esquimó”, todos se denominam antropólogos [...] há 

diversos resultados disso tudo, sem falar numa porção de belos exemplos de pessoas 

cuja ambição ultrapassa seus discernimentos, porém o mais importante deles, sem 

dúvida, é uma crise permanente de identidade. Costuma-se perguntar aos 

antropólogos, eles perguntam a si mesmos, em que sua atividade difere do que fazem 

o sociólogo, o historiador ou o cientista político, e eles não têm nenhuma resposta 

pronta, exceto que sem dúvida há uma diferença. Os esforços de definir esse campo 

desde o argumento displicente, no estilo “conversa de clube social” (de algum modo 

todos somos pessoas do mesmo tipo, pensamos da mesma maneira), até argumento 

francamente institucionais (qualquer um que se forme num departamento de 

antropologia é antropólogo”). Mas nenhum deles parece realmente satisfatório [...]. 

Nos últimos anos, contudo, esta situação assumiu uma certa nitidez e deu origem a 

uma certa angústia, que não é fácil de descartar com atitudes como “são ossos do 

ofício”. 

Ironicamente, o presente estudo cujo exercício etnográfico inicia aqui, parece 

se somar aos exemplos e anseios de Geertz. Espero, contudo, ter conseguido 

estabelecer ao menos um fio condutor que traçou uma “espinha dorsal” na abordagem 

das relações dos ex-trabalhadores e suas viúvas com o amianto na região de Bom 

Jesus da Serra, Bahia.  

As tramas, trilhas e rumos que orientam um trabalho de pesquisa em 

antropologia são fascinantes! Neste caso, eles surgiram a partir de questionamentos 

subjetivos desta pesquisadora em relação à vida dos primeiros mineiros de amianto do 

Brasil, trabalho que me instigou desde o início, por procurar entender e desvendar os 

mistérios de uma atividade exercida com tanta dedicação e tão reveladora para a área 

de saúde, trabalho e meio ambiente. Isto me levou a dimensão subjetiva da vida e me 

ligou a muitas inquietações e descobertas, que me fez caminhar dia após dia em 

busca de mais revelações e imbricações neste universo tão particular, junto à emoção 

das experiências de vida destas pessoas tão ricas em acontecimentos, fatos e 
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particularidades. São nesses espaços de interação com as pessoas que são tecidas 

as redes de ajuda e de solidariedade, tão presentes nesta sociedade simples, mas rica 

do ponto de vista humano e em lições de vida. 

Esta investigação surgiu de um vídeo que assisti em 2007 sobre a vida dos 

mineiros de Bom Jesus da Serra, Bahia, vida sofrida pela falta de cuidado do Estado e 

da empresa mineradora, pelo abandono em que se encontrava, mas apesar de tudo, o 

que me motivou a viajar 500 km e freqüentar esta comunidade durante um ano, foi à 

grande beleza que pude vivenciar ali, ao lado destas pessoas, ainda com uma grande 

vontade de viver, de trabalhar e de sustentar suas famílias. E as viúvas do amianto, 

que dão lição de vida e que guarda nos seus corações, o amor a seus maridos, 

constatado tanto nas entrevistas, quanto no carinho que dedicam aos seus filhos, 

netos e aos ornamentos dos cemitérios, todos impecavelmente cuidados com plantas 

e flores, demonstrando assim, de alguma maneira, uma relação com os seus maridos. 

Falar deste trabalho é uma grande emoção para mim: num lugar de terra tão 

inóspita, esta muito seca, muito pobre, incrustada no sertão da Bahia, onde em alguns 

momentos pensei que era uma terra que nada dá - ledo engano - pois é desta terra 

que estes trabalhadores, viúvas e suas famílias tiram o sustento e o próprio sentido 

para as suas vidas, secas, muito secas, mas muito amigas e solidárias. Lá aprendi 

muito, inclusive a ser mais humilde com tanta gente bonita, simples e de grande 

coração. 
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Introdução 

 

“...ele explorava tudo. Para lá dos montes afastados 
havia outro mundo, um mundo temeroso; mas para cá, 
na planície, tinha cor de plantas e animais, buracos e 
pedras...” . 

 (Graciliano Ramos - Vidas Secas) 

 

 

Foto: Mina de São Félix, acervo pessoal, 2008 

A primeira vez que conheci a mina de São Félix do Amianto, foi em abril de 

2007. Era necessário ver toda aquela tragédia anunciada ao vivo e a cores, para poder 

imaginar como seria entrar neste campo de pesquisa e conhecer estes heróis da 

resistência. Aproveitei uma atividade de campo de outro projeto sobre a regionalização 

da atenção à saúde, onde foi necessário ir a Poções, para entrevistar o secretário de 

saúde. Aproveitei, assim, a oportunidade para conhecer onde era esta famosa mina.  

Saindo de Poções e entrando na estrada que leva a Bom Jesus da Serra, fui 

observando a paisagem - ainda a terra não estava tão seca - avistando uma 

vegetação de caatinga, característica de árvores baixas, terra ora vermelha, ora 

branca, a estrada principal foi asfaltada, há alguns anos atrás. Na época em que a 

mina foi desativada (1967), era de barro e pavimentada com as próprias pedras de 
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amianto e o pó do “rejeito do amianto” deixado pela usina.  Avistei casas ao longo de 

todo o percurso da estrada, casas simples, pintadas e coloridas, casas de 

propriedades rurais com plantações de palma para o gado, umbuzeiros provenientes 

de regiões menos chuvosas, que, devido às suas defesas fisiológicas, são resistentes. 

Apesar da sua distribuição dispersa, o umbuzeiro se consagra como espécie frutífera 

de grande importância econômica social e ecológica; sua cultura representa uma fonte 

de renda adicional no período da entressafra, pois contribui com a renda dos 

trabalhadores rurais da região. Alfazemas, capins, juremas, gameleiras, braúnas 

eucaliptos, mandacarus, surucucus, imburana, aroeira, plantações de milho, feijão, 

mandioca, palma e muitos barreiros, causados pela grande seca que assola a região, 

há muito anos. 

   

Foto: “barreiro”, acervo pessoal, 2008 

No meio do caminho para a mina, avista-se Bandeira Nova, povoado há 13 km 

de Poções: casas coloridas dão vida ao lugar, a praça que corta toda a vila, possui 

uma quadra esportiva em que adolescentes e crianças jogam futsal. A rua principal é 

cortada pela rodovia e, na saída do povoado, avista-se um centro de Ogum de Ronda 

de Boiadeiro, com sua bandeira branca, mostrando a diversidade religiosa do lugar.  

Na praça onde está inserida a rodovia, existem uma igrejinha e uma escola municipal 

que dão movimento ao povoado. A mesma rodovia que corta o povoado é toda 

plantada de fícus, tradicional na região, onde suas folhas são cuidadosamente 

cortadas para tomar belas formas geométricas.  Uma venda, onde se encontra de tudo 

um pouco, é lá que sempre parei para um café, água e onde consegui algumas 

informações, como por exemplo, a informação inicial de que a antiga mina ficava dali a 

11 km.   
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Foto: Povoado de Bandeira Nova, acervo pessoal, 2008 

 

Chegando à entrada da fazenda onde fica a mina, ainda na estrada, existem 

três casas antigas da época da Vila Operária, vila construída pela empresa para 

abrigar os funcionários na época. Nestas casas atualmente moram uma viúva, um ex-

trabalhador e uma sobrinha dele. Ao lado da fazenda onde está inserida a mina, existe 

o Famoso Bar do Seu Niu, um típico bar do interior, uma venda que tem tudo que as 

pessoas precisam ali, de caixa de fósforos a bujão de gás. Seu Niu é um senhor muito 

simpático que gosta muito de tirar fotos, sempre usa a camisa do Esporte Clube 

Amianto, da qual sente muito orgulho, porque já foi o melhor time da região.  Em frente 

ao bar, avistei a escola e a sala de projeção para cinema, “idéia dos franceses” que 

servia à Vila Operária, ambos desativados. Ao lado, está à quadra poliesportiva que foi 

tomada pelo mato e atrás dela, o açude que abastecia a vila, mas que hoje não tem 

mais água e foi coberto por uma plantação de milho. 
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Foto: Escola e cinema da Vila Operária desativados, acervo pessoal, 2008 

 

A mina desativada fica dentro da Fazenda São Félix, fazenda esta, que foi 

vendida, com a saída da usina de beneficiamento do amianto, para o feitor da usina na 

época, Manoel Cândido, que já faleceu.  Hoje, quem toma conta da fazenda é Seu Nô, 

esposa e filhos, ela sobrinha de Manoel Cândido. Abrindo a porteira de arame e pau, 

entrei na fazenda. Do lado direito está localizado o campo de futebol, hoje desativado 

por causa dos eventos realizados em Bom Jesus da Serra durante todo o ano de 

2008, em que foram debatidas as questões da proibição de utilização de rochas 

amiantíferas e restos de amianto da mina.  

 

Foto: Campo de futebol da Mina de São Félix, acervo pessoal, 2008 
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Ao fundo, avistei uma linda igreja branca de Nossa Senhora das Graças, onde 

eram realizadas as missas, batizados e casamentos; hoje, só de vez em quando, o 

padre de Poções reza a missa. Três casas ainda estão edificadas; uma delas é 

ocupada pelos herdeiros da fazenda que cria gado e cabras. Seguindo a estrada com 

muitas gameleiras, coqueiros, e juremas, encontrei um grande paredão de pedra, 

ainda ruína da usina, onde ficava a cama de poeira, lugar onde era depositado todo o 

pó do beneficiamento do amianto; as mulheres ensacavam, costuravam e pintavam à 

tinta o nome da empresa nos sacos. Seguindo mais abaixo, avistei um grande paredão 

de rocha de 70 metros de altura. Um grande lago de 1 km de cumprimento formados 

pela Cava U e Eliós, nome dado na época da usina, se forma com uma água muito 

verde, e é o lugar mais bonito da região tão áspera e seca.  

   

Foto: Vista panorâmica da antiga Vila Operária, acervo próprio, 2008  

Seguindo ao lado do paredão, na entrada do grande lago, o primeiro túnel: um 

buraco na rocha que forma uma caverna, ruína da mina, cavada pelos ex-

trabalhadores, para extração do amianto, usavam vagões para carregamento do 

minério dentro das rochas. Foram cavados vários túneis, com o objetivo de transportar 

as pedras para o britador primário, na usina. Neste túnel, é possível observar as veias 

de amianto nas rochas; segui por baixo da terra uns cem metros, e saí no meio do 

paredão de pedras, de onde tive uma vista deslumbrante. Dentro desta cava, que tinha 

cheiro forte de animal morto, os animais se abrigam dentro da caverna, encontrei 

muitos morcegos e, por diversas vezes, ossos de animais, como por exemplo, 

cabritos, além de frascos de garrafa pet. Observa-se que o lugar é utilizado e visitado 

por moradores como lugar de lazer, passeio, aventura, pesca e piquenique.   
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Foto: túnel escavado durante a exploração da mina, acervo pessoal, 2008 

Em frente a esta cava, existe uma montanha de “rejeito de minério”, no antigo 

campo de pouso da mineradora para pequenos aviões, uma grande montanha de 

restos de amianto de cor cinza, um grande cemitério de restos de amianto, e, para 

completar a paisagem fantasmagórica, duas gameleiras gigantes queimadas 

compõem o lugar, que dá a impressão de cenário de terror.  

  

 

Foto: antigo “campo de pouso” transformado em montanha de descarte do 
amianto, acervo pessoal, 2008  
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Subindo uma trilha ao lado, chegamos até ao britador primário (onde o 

amianto, ainda como rocha, era triturado pela primeira vez). De lá se avista toda a 

mina e tive nesse momento, a dimensão do passivo ambiental deixado pela empresa.  

  

 

 

Foto: Ruína do Britador Primário – acervo pessoal, 2008 

 

A degradação causada pela mineradora é visível no local; o cenário é, ao 

mesmo tempo, belo e trágico.  A água do lago suspeita de estar contaminada, possui 

tonalidade esverdeada e contrasta com a vegetação ressequida da caatinga. A grande 

cava aberta tem um quilômetro de extensão e duzentos metros de profundidade, 

assim como seus túneis, não estão resguardados da presença de pessoas e animais. 

Vacas já caíram paredão abaixo no grande lago formado pelo afloramento do lençol 

freático. Ao redor da mina, escombros são sinais de pujança da antiga vila. “O grande 

cânion”, como é chamado pelos moradores, o lago de águas verdes, possui grande 

concentração de magnésio na sua composição a partir de rochas amiantíferas, dando 

origem à cor da água que é levemente salgada, onde ainda se pesca tilápias, traíras e 

tambaquis, e o seu consumo oferece perigo à saúde. 
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Foto: Lago da antiga mina de São Félix, visitação das famílias, acervo pessoal, 2008 

 

A empresa SAMA (S. A. Mineração de Amianto), na época, do grupo franco-

suíço Saint Gobain, se instalou na região em 1937, chegou a ter segundo a empresa, 

aproximadamente 540 funcionários trabalhando em turnos alternados e foi outrora 

uma vila que surgiu com a chegada da SAMA e que tocava a economia local; era tanta 

gente, que deu início ao município de Bom Jesus da Serra, emancipado de Poções há 

18 anos, e atualmente com 10.560 habitantes (IBGE, 2007) 

A vila gerava emprego e movimentava o comércio de Poções. Seus funcionários 

tinham casas fornecidas pela empresa, além de escola, quadra poliesportiva e sala de 

cinema. O time de futebol do Amianto era o melhor da região. Também era realizada 

uma grande feira no meio da Vila Operária, todos os domingos. Em 1967, com o 

achado de uma nova mina bem maior em capacidade de exploração em Goiás, a 

empresa se mudou deixando um gigantesco problema ambiental. Hoje, as ruínas da 

vila servem apenas para testemunhar um ciclo onde houve geração de emprego e 

renda na região, mas um período que também deixou irreparáveis danos ao meio 

ambiente e a população, os chamados filhos do amianto, (os filhos do ex-
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trabalhadores da mina, como diz o representante da ABEA1 de Bom Jesus da Serra). 

Há 5 km, avistei Bom Jesus da Serra, cidade cuja arquitetura deixa claro a sua 

jovialidade. 

 

 

 

Foto: Cidade de Bom Jesus da Serra, acervo pessoal, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
1 ABEA – Associação Baiana de Expostos ao Amianto 
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Questões do Estudo 

Este estudo é uma etnografia sobre as significações do asbesto para os ex-

trabalhadores, que adquiriram enfermidade pelo amianto, e as viúvas que vivenciaram 

seus maridos, trabalharem, viverem, adoecerem e morrerem. Dessas circunstâncias, 

pergunta-se: 

 Como os trabalhadores e suas famílias conviveram e convivem com a 

presença do amianto? 

 Quais são os sentidos da contaminação ambiental e do corpo? 

 Que estratégias criaram para ter voz e se fazer ouvir? 

 Como se sentem diante deste problema?  

Estas são algumas questões do estudo. Os pressupostos foram construídos em 

campo no momento oportuno (Minayo, 1989). Entretanto, segundo a ABEA, os ex-

trabalhadores não tiveram o direito de ser informados sobre os riscos expostos ao 

amianto e suas conseqüências na saúde, e ambiente, eles não sabiam por que 

adoeciam, e não faziam associação entre as enfermidades e o amianto (ABEA, 2007). 

 “A enfermidade é uma construção social a partir das teorias e redes de significados que 

compõem as diferentes subcultutras Nesse sentido, a enfermidade é essencialmente 

semântica e a transformação da doença em experiência humana é um objeto de atenção e 

se dá a partir do sentido” (Good e Good, 1980)  

“O significado não é um produto de uma relação fechada entre significante e coisa (no 

sentido de uma realidade objetiva no universo físico), mas de uma rede de símbolos que se 

constrói na ação interpretativa, por ele denominadas de ”rede semântica” ou semantic 

network, (Good e Good, 1980).  

Para eles a enfermidade é uma experiência dotada de sentido para cada sujeito 

particular.  É importante destacar a relação entre os sentidos individuais e a rede de 

significados inerentes a cada contexto cultural mais amplo, ao qual pertencem os 

indivíduos.  Assim, a idéia de enfermidade como uma “rede semântica”, realidade 

construída através do processo de interpretação/significação, a qual se fundamenta na 

rede de significados que estrutura a própria cultura e suas subculturas. 

“São estruturas profundas que ligam enfermidades a valores culturais 

fundamentais de uma cultura, permanecendo, ao mesmo tempo, fora do 
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conhecimento cultural explícito e da consciência dos membros que compõem a 

sociedade, apresentando-se como naturais” (Good e Good, 1980). 

A análise das redes semânticas trata a enfermidade como uma narrativa, oral e 

corporal, marcada por uma rede de perspectivas (Good, 1994).  O texto resultante de 

um processo concreto de doença é parcialmente indeterminado e provoca uma 

resposta que não é dada nem por ele mesmo, nem pela vida dos leitores ou de uma 

comunidade de leitores. Essa resposta costuma ser constituída por relações 

complexas de dependência e transcendência entre o texto e o leitor e os momentos 

sociais e históricos de cada um. A síntese não é o um ato final do leitor, mas um 

processo de andamento, um ponto de vista em movimento, no qual o conhecimento da 

rede de perspectivas, do movimento e das atividades de objetivação oferece valiosas 

oportunidades para estudos comparativos dos textos culturais da saúde e da doença-

enfermidade (Almeida-Filho; Coelho & Peres, 1999)  

Good (1994) amplia a noção de rede semântica para indicar que o significado 

da doença não é unívoco, mas sim um produto de interconexões.  Não mais apenas 

como síndromes de significados, mas também como síndrome de experiências, 

palavras, sentimentos e ações dos diferentes membros da sociedade.  

Pretende-se conhecer, através destes conceitos, a realidade sobre a relação 

do homem com o amianto, seus significados e conhecer a noção do processo 

saúde/doença, riscos passados, presentes e futuros decorrentes da exposição ao 

amianto.  

 

Objetivos e Métodos 

Objetivo Geral 

 Compreender as significações do asbesto para ex-trabalhadores e viúvas de 

ex-trabalhadores, e suas conseqüências na saúde e ambiente na comunidade 

da mineração de São Félix em Bom Jesus da Serra, Bahia.  

Objetivos Específicos  

 Compreender, com as observações do cotidiano dessas pessoas, as ações, e 

estratégias de tratamento para as enfermidades associadas ao amianto; 

 Interpretar as noções sobre contaminação ambiental por amianto; 
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 Interpretar os impactos sociais da comunidade com os efeitos do adoecimento 

e sociais da contaminação pela mina, desde seu fechamento até o momento 

atual; 

 Interpretar e analisar narrativas e atitudes das pessoas, sobre riscos e 

adoecimentos ocupacionais relacionados ao amianto; 

 Conhecer o cotidiano destas pessoas como viviam e com vivem atualmente 

com a presença da mina e o que pensam sobre isso. 

Trata-se de um estudo etnográfico sobre as significações do amianto para ex-

trabalhadores e viúvas e suas conseqüências na saúde e ambiente. Foi realizado no 

município de Bom Jesus da Serra, Bahia. O trabalho de campo foi realizado de janeiro 

a dezembro de 2008. 

Este estudo é o produto de um recorte realizado no subprojeto: O mapeamento 

sócio-ambiental qualitativo de risco da exposição ao amianto no município de Bom 

Jesus da Serra, Bahia. Tem como característica o trabalho interinstitucional, UFBA e 

ENSP/FIOCRUZ com troca de experiências e técnicas para realizar estudos sócio-

antropológicos de natureza sócio-ambiental e sanitária. Busca a compreensão, 

avaliação de impactos na saúde e no meio-ambiente, resultantes das atividades de 

exploração seguidas do abandono do amianto em Bom Jesus da Serra.    

Realizamos entrevistas semi-estruturadas com informantes-chaves inseridos 

no processo de exploração da mina de amianto, e residentes no município de Bom 

Jesus da Serra. As entrevistas foram realizadas com ex-trabalhadores da mina de 

amianto, viúvas dos ex-trabalhadores residentes no local, filhos de ex-trabalhadores, 

funcionários da empresa que atuam no município; presidentes da ABEA local e 

estadual, secretária de saúde do município e pessoas da comunidade, quando no 

processo da observação de cada participante.    

Foram aplicados 3 roteiros de entrevistas: o primeiro abordando a história de 

vida na mina; o segundo abordando modos de vida e saúde e o terceiro abordando 

questões sobre a contaminação.  Foram realizadas 40 entrevistas: destas, 22 com ex-

trabalhadores, 12 entrevistas realizadas com as viúvas, 2 entrevistas com o presidente 

da ABEA local, 1 com um funcionário da empresa e mais 4 com pessoas da 

comunidade.  Ao todo, foram 20 informantes entrevistados totalizando 80 horas de 

gravação. Foi adotada a técnica de saturação na obtenção das informações em campo 

e das entrevistas em profundidade, que foram construídas durante o processo de 

aproximação da realidade. De acordo com Minayo (1998), esta técnica exige alguns 
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cuidados, tais como o de privilegiar os sujeitos que detêm as informações e 

experiências que o pesquisador deseja conhecer; considerar um número suficiente 

para reincidência das informações; escolher um conjunto de informantes que 

possibilitem a apreensão de semelhanças e diferenças. 

As entrevistas foram gravadas, transcritas e compiladas. Também, dado a 

complexidade do processo interpretativo, foram realizadas leituras e análises das 

informações de modo artesanal, com minuciosa e cuidadosa interpretação de cada 

entrevista dos protagonistas, categorizando significantes em unidades de análise e 

construindo subconjuntos das falas (RICOEUR, 1994). 

As unidades significantes construídas neste estudo são: 

• Como os ex-trabalhadores e viúvas vivem (as atividades rurais e a 

questão da água) 

• O sentido da contaminação e do perigo (poeira, perigo e ameaça) 

• Atitude sobre risco e o adoecimento; (o mal do minério, a placa pleural) 

• O abandono (empresa, Estado) 

• O risco e acidentes de trabalho 

• A convivência com a morte 

 

Relação de Entrevistados: 

Ex Trabalhadores 

Nome Idade Tempo de trabalho 
na mina 

Atividade desenvolvida 
na mina 

Atividades 
desenvolvidas 

Francisco 82 5 anos e meio Marteleteiro, condutor de 

vagões. 

Trabalhador rural, 

aposentado 

Anísio 74 12 anos Marteleteiro e ajudante de 

feitor da mina 

Trabalhador rural 

aposentado 

Gerson 60 7 anos Ensacador Trabalhador rural 

aposentado e ainda 

exerce o papel de porteiro 

numa escola 

Antonio 72 11 anos e meio Marteleteiro, condutor de 

vagões 

Trabalhador rural 

aposentado 
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Cosme 65 6 meses Marteleteiro, condutor de 

vagões 

Trabalhador rural 

aposentado 

Damião 68 4 anos e meio Marteleteiro, lidava com 

explosivos. 

Trabalhador rural 

aposentado 

Clemente 72 8 anos e meio Selecionador de pedras Aposentado 

Aureliano 78 22 anos Selecionador de pedras Aposentado 

João 87 7 anos Marteleteiro, condutor de 

vagões. 

Trabalhador rural 

aposentado  

Jacinto 77 22 Marteleteiro, Condutor de 

vagões e lidava com 

explosivos. 

Trabalhador rural 

aposentado 

Alberto 89 20 anos Ensacador e servente Trabalhador rural 

aposentado 

 

Viúvas 

 
Nome 

Idade Tempo de 
trabalho dos 
maridos na 
mina 

Atividade 
desenvolvida 
pelos maridos na 
mina 

Atividades 
desenvolvidas na 
mina 

 
Atividades 
desenvolvidas 

Isabel 62 6 anos e 4 

meses 

Ensacador Dona de casa, extraía 

a fibra de amianto 

com a mão e 

ensacava o produto 

Pensionista e 

trabalhadora 

rural 

Matilde 84 16 anos Ajudante de Feitor Dona de casa e 

extraía a fibra do 

amianto com a mão e 

ensacava o produto 

Dona de casa e 

pensionista 

Stela 82 14 anos Marteleteiro e 

carpinteiro 

Vendia animais na 

feira da Vila Operária, 

costureira, 

benzedeira. 

Aposentada e 

benzedeira 

Olívia 67 30 anos Forno de secagem 

e carregador 

vagões 

Dona de casa, extraía 

a fibra do amianto 

com a mão e 

ensacava o produto 

Dona de casa 

pensionista 

Beatriz 80 6 anos Marteleteiro Dona de casa Dona de casa 

Josefa 86 11 anos Marteleteiro e 

empurrar vagões 

Dona de casa, extraía 

a fibra do amianto 

com a mão e 

ensacava o produto 

Pensionista 

 

Técnicas de Abordagem de Campo:  
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A equipe de campo foi formada por um pesquisador (UFBA), um ajudante de 

pesquisa e dois representantes da ABEA. 

Os critérios para escolha dos informantes-chaves, neste estudo, foram 

considerados a partir de indicações da ABEA local, em que foram identificadas 

informantes, em situações mais difíceis de vida, situações mais equilibradas, pelo 

tempo de trabalho na empresa e os que se sentiam tanto doentes como sãos, para 

obtermos um quadro bem variado de escolha.  A técnica de snow ball (bola de neve), 

também foi utilizada neste estudo em que, o próprio informante indica outros 

informantes, atores envolvidos no contexto, considerando percepções, atitudes e 

práticas, representantes (governo, município, comunidade, e etc.). 

As entrevistas foram gravadas e transcritas, e foi utilizado o diário de campo para 

registro de observações e diálogos não formalizados nas situações de entrevistas,  

A análise documental utilizada foi à coleta de documentos e registros da época da 

mina, material bibliográfico sobre o tema (CRA, IBAMA, SSRH, CESAT), registros de 

fotos antigas e atuais da mina de São Félix e registros de fotos atuais dos informantes 

e do cotidiano. 

Foi utilizada a análise de narrativas como suporte teórico para a análise das 

unidades temáticas ou significantes. É ressaltada a importância e o uso amplo na 

análise de narrativas na Antropologia da Saúde, como forma coerente e adequada 

para se obter informação acerca das práticas e saberes em saúde de um grupo, uma 

vez que as narrativas permitem que seja mantido o elo fundamental entre saber e 

contexto (Silva, 2002)  

A narrativa é uma tradição de contar um acontecimento em forma seqüencial, cuja 

composição simples inclui começo, meio e fim e tem, em sua estrutura, cinco 

elementos principais: o enredo (conjunto de fatos); as(os) personagens (quem faz a 

ação); o tempo (época em que se passa a história, duração da história); o espaço 

(lugar onde se passa a ação) e o ambiente (espaço carregado de características 

socioeconômicas, morais e psicológicas onde vivem as(os) personagens. Ao narrar 

um acontecimento, a pessoa reorganiza sua experiência, de modo que ela tenha 

ordem coerente e significativa, dando um sentido ao evento. “É uma experiência 

simbólica que procura entender o que está acontecendo” (Alves, 1994). 

As narrativas não são apenas produto de uma experiência individual, mas 

construídas dialogicamente, utilizando-se de formas culturais populares para 

descrever experiências compartilhadas por membros de uma família, de um grupo ou 
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de uma comunidade.  As histórias, que contam sobre suas vidas e sobre como é viver 

com a doença, representam a expressão de uma experiência que foi sendo construída 

nas interações sociais, nas análises compartilhadas sobre os acontecimentos (Silva, 

2002) 

As trocas de informações entre familiares, vizinhos, amigos e pessoas 

desconhecidas, com as quais interagem nos serviços de saúde, participam na 

conformação da experiência de viver com a doença e geram uma narrativa bastante 

rica sobre a sua experiência em que se desenvolve a história no seu tempo sendo 

construída por uma rede de perspectivas (Alves, 1994). 

Compreender como indivíduos em nossa cultura organizam e expressam suas 

experiências de doença e cura, como pensam os processos de contaminação 

ambiental e os modos de atenção e cuidado com o corpo, narrados para comunicar e 

dar sentido à experiência. A ênfase especial foi dada às narrativas na reconstrução da 

identidade dos indivíduos que vivenciam seus processos de adoecimento e/ou cura. 

Neste aspecto, a narrativa descreve a vivência e abre um discurso que permite 

compreender o significado e a apreensão na vida das pessoas. Este estudo utiliza 

esse recurso para compreender as significações atribuídas pelos sujeitos sobre o 

amianto e suas conseqüências na saúde e no ambiente em que vivem.  

As Dificuldades Enfrentadas Durante o Trabalho de Campo:  

A primeira dificuldade encontrada foi ausência de dados sobre o local, aspectos 

sociais e econômicos da comunidade, além da ausência total de informações sobre a 

saúde e condições de vida dos ex-trabalhadores e suas famílias. Nesse sentido 

entrou-se no campo sem nenhuma informação, foi-se descobrindo durante as 

entrevistas e as visitas. 

Foi necessário adaptar a forma da linguagem utilizada nos roteiros de entrevista, 

para uma linguagem mais simples e de fácil compreensão, já que os termos técnicos 

sobre contaminação e risco não era compreensíveis pelos informantes. 

Outra dificuldade encontrada para a realização do trabalho de campo foi à 

distância do local do estudo.  Foram realizadas 10 viagens durante todo o ano de 

2008, para Vitória da Conquista/Poções/ Bom Jesus da Serra.  Eram percorridos até 

450 km em cada viagem, já que se alugava um carro em Vitória da Conquista, 

seguindo para Poções, para depois seguir para o campo propriamente dito, 

principalmente na zona rural, onde moram 80% dos informantes. As distâncias eram 
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enormes, em estradas de terra, íngremes, estreitas, com muitos animais na pista e 

cancelas para abrir e fechar. Isso exigia que se fossem várias vezes à Bom Jesus da 

Serra, Poções e estradas paralelas. Uma visita em que o informante não estava em 

casa, exigia um grande esforço para retornar e realizar a entrevista. 

Logo ao chegar ao campo, surgiram algumas dificuldades de hospedagem, já que 

alguns hotéis tinham uma relação muito próxima com a empresa e não se poderia 

correr o risco de sermos identificados como vinculados a esta. Por isso, foi escolhido 

um lugar neutro fora da cidade, onde ninguém conhecia a equipe de campo.  Foi 

necessário mudar de hotel três vezes e algumas vezes, a hospedagem foi realizada na 

casa de uma agente comunitária de Poções, que foi muito simpática com a presença 

da equipe. 

Quando começou a realização das entrevistas, tiveram duas recusas de dois 

ex-trabalhadores, pois era período de férias e alguns parentes dos ex-trabalhadores 

que trabalham na Mina de Canabrava, em Minaçu, Goiás, estavam presentes, e 

influenciavam os ex-mineiros a não dar nenhuma informação. Encontrou-se pessoas 

cansadas de serem enganadas e que tinham medo de falar contra a empresa e contra 

uma coisa tão presente na vida deles que é o amianto, A empresa permanece 

presente na vida dessas pessoas e controla suas vidas.  Aos poucos, conseguiu-se 

conversar com elas, observar o cotidiano e com a ajuda da ABEA e de alguns 

moradores locais, foram superadas as dificuldades, adquirindo-se a confiança dos 

informantes para a realização das entrevistas. 

Uma dificuldade apontada neste estudo, foi falar do amianto sem os 

informantes terem a menor noção do que significa o produto para a indústria; eles não 

sabiam para que servia o amianto, nunca tiveram informação sobre isso, e dificultou o 

entendimento da questão. 

Outra dificuldade aconteceu em relação ás viúvas que, tendo dificuldade de 

falar da morte dos seus maridos, principalmente as que perderam os maridos mais 

recentemente, ficavam desconfiadas, porque a empresa havia tirado de suas mãos 

todos os exames que tinham para provar a causa das mortes dos seus maridos e, 

mesmo algumas, estavam muito depressivas, ainda em luto choravam muito quando 

falavam da morte, envolvidas em muita tristeza. 
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O Que Dizem as Teorias sobre a Experiência do 
Adoecimento e Risco Naturalizado 

Este estudo, inicialmente, faz uma revisão bibliográfica sobre abordagens, 

conceitos e noções de saúde/doença de ambiente e da aplicação da Antropologia aos 

campos da saúde e ambiente, no universo da Antropologia. Esta disciplina atua 

revalorizando o conhecimento tradicional, não apenas com base no que os grupos 

humanos “pensam” acerca do entorno natural e social, mas o que fazem (Alves, 1994). 

Busca-se, então, compreender a doença como resposta subjetiva do doente e de 

todos os que cercam seu mal-estar. É a maneira como o doente, com o seu contexto 

de vida e de trabalho, interpreta a origem e a importância do evento, o efeito deste 

sobre seu comportamento e relacionamento com outras pessoas, o lugar que ele 

ocupa na sociedade, as relações que ele estabelece as diversas providências tomadas 

por ele para remediar a situação. 

A definição de enfermidade (illness) não inclui somente a experiência pessoal 

do problema de saúde, mas também o significado que o indivíduo confere à mesma. 

Em outras palavras, a mesma doença (disease) como a tuberculose, ou um mesmo 

sintoma (dor), pode ser interpretada pelos sujeitos de maneira diferente, de acordo 

com suas culturas e contextos sociais (Helman, 1994). Estas diferenças irão 

influenciar também seu comportamento subseqüente e os tipos de tratamentos 

procurados por eles. 

A enfermidade no sentido de perturbação (illness), assim como outra 

adversidade qualquer, é normalmente parte integrante das dimensões psicológica, 

moral e social de uma cultura em particular. É um conceito mais abrangente, embora 

mais difuso, que o de doença (disease) e deve ser considerado para a compreensão 

da maneira como as pessoas interpretam seus problemas de saúde e respondem aos 

mesmos (Helman, 1994).   

Kleinman (1995) descreve que a narrativa de doenças nos proporciona 

informação de como os problemas da vida são criados, controlados, e têm 

significados. Para este autor, illness tem significado, e entender como se obtêm esse 

significado, é entender algo fundamental acerca da doença do cuidado e da própria 

vida; é interpretar a questão da doença sob o ponto de vista do paciente e de sua 

família. Portanto illness refere-se à experiência humana de sintoma de sofrimento, ou 

seja, como a pessoa doente e os membros da sua família ou a sociedade percebem, 

vivem e reagem diante de sintomas e da incapacidade provocada pela doença.  
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Disease é o que o médico treinado vê, através da sua prática, sickness é a desordem 

em seu sentido genérico, que se expressa através da população em relação às forças 

macro-sociais (econômica política e institucional). Illness tem significado como 

sintoma. Nesse sentido, Kleinman revela que é importante entender primeiro as 

concepções normativas do corpo em relação à personalidade e ao mundo.  Estes 

aspectos integrais dos sistemas sociais locais informam como sentimos, como 

percebemos os processos no corpo e como interpretamos aqueles sentimentos e 

processos. Illness tem também um significado cultural, marcado por diferentes épocas 

e sociedades, que podem estampar significados não desejados nem facilmente 

identificados, por exemplo, estigma ou morte social.  

Illness ainda tem um terceiro significado, baseado na trajetória particular de 

vida do indivíduo, Kleinman destaca que a perda tem um significado central, que 

chega a constituir em aflição. 

Partindo da premissa de que a intersubjetvidade, é o solo sobre o qual são 

elaboradas as diversas interpretações do mundo da vida cotidiana, para a 

fenomenologia-hermenêutica, a doença, antes de ser um fenômeno de disease ou de 

ilness, é originalmente sickness, Nesse aspecto, a doença é um fenômeno que diz 

respeito a um conjunto de elementos sócio-culturais que estão interligados entre si, 

sickness refere-se ao mundo da doença, isso é, a um horizonte de significados, 

condutas e instituições associadas à enfermidade ou ao sofrimento (Alves, 2006) 

O “mundo da doença” na verdade é o que propomos discutir neste trabalho, em 

que o mundo-da-vida e da doença gira em torno do amianto para estes sujeitos. Para 

esta comunidade, o “mal do minério” acontece quando o minério entra no corpo, como 

se fosse uma “entidade viva” com decisão própria, como se fosse um vírus biológico, 

uma verdadeira “personificação do mal”, atribuído tanto sobre a forma de poeira como 

da fibra em si. 

Kleinman ainda discute que a doença tem profundidade embebida no mundo 

social e conseqüentemente, é inseparável das estruturas e processos que constituem 

este mundo. Nesse sentido, na pesquisa de estrutura de significados de illness, deve-

se considerar: a maneira com que illness se faz significante, os processos de 

significação do significado, assim como as situações sociais e as reações psicológicas 

que determinam e são determinadas pelos significados. 

As definições de saúde e doença variam entre indivíduos, grupos culturais e 

classes sociais. Na maioria dos casos, a saúde significa mais do que apenas à 
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ausência de sintomas desagradáveis. A Organização Mundial de Saúde a define como 

“um estado de bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de 

doença ou enfermidade”. Na grande parte das sociedades não industrializadas, a 

saúde é conceituada como o equilíbrio no relacionamento do homem com a natureza e 

com o mundo sobrenatural.  

Um distúrbio em qualquer uma dessas relações pode ser manifestado através 

de sintomas físicos ou emocionais (Helman, 1994). O fato de um indivíduo apresentar 

um ou mais sintomas anormais pode, portanto, não ser suficiente para que ele seja 

considerado doente.  

Desse modo, adoecer é um processo social que envolve outras pessoas, além 

do paciente. A cooperação dos outros é necessária para que a pessoa adote os 

direitos e os benefícios do papel de doente, ou seja, do papel socialmente aceito de 

“pessoa doente”. Portanto, o papel de doente proporciona “um canal semi-legítimo de 

isolamento das responsabilidades de adulto e uma base para elegibilidade do cuidado 

por parte dos outros” (Fox apud Helman, 1994).  

Na maior parte dos casos, a condição de doente é mais respeitada se 

revalidada por um médico ou por outro profissional de saúde. Em geral, este cuidado 

ocorre dentro da alternativa informal de atenção à saúde, especialmente na família, 

onde os sintomas do paciente são discutidos e avaliados para a posterior decisão 

sobre a existência ou não de doença e, se for o caso, como ele deve ser tratado. 

Um dos primeiros estudos sobre a experiência da enfermidade foi desenvolvido 

por Talcott Parsons (1951). A doença, para este autor, constitui um desvio e deve ser 

analisado como um resultado da inter-relação determinada por direitos e deveres, 

entre o doente e o terapeuta. Ao assumir a condição de doente, isto é, o papel de 

enfermo o indivíduo passa a não ser mais considerado responsável pelo seu estado e 

fica legitimamente isento das obrigações sociais normais, desde que procure ajuda 

competente e coopere com o tratamento indicado. A enfermidade, portanto, não é 

meramente um estado de sofrimento físico, mas também uma realidade social. Para 

obter uma compreensão dos valores sócio-culturais que envolvem o processo 

saúde/doença, é necessário desenvolver modelos interpretativos que possam dar 

conta das realidades determinantes, subjacentes às versões subjetivas dos 

informantes locais, com suas experiências de doenças (Alves, 1993). 

A compreensão da enfermidade se dá a partir do entendimento de que esta é 

necessariamente prisioneira da experiência do sujeito que a vivencia. A experiência de 
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sentir-se mal é um conhecimento que se dá com suas impressões sensíveis 

produzidas pelo seu estado físico e ou psíquico, com o qual ele se considera doente 

(Rabelo, 1999).  

“A enfermidade, neste sentido, constitui-se em uma interpretação e em um julgamento 
sobre a matéria bruta das impressões sensíveis produzidas pelo corpo. Enfermidade 
não é fato, mas significação. A noção de significado, como enfatiza a filosofia 
hermenêutica, é sempre “significado para” alguém Contudo, a construção do 
significado desta experiência não ocorre como um processo isolado, mas junto ao 
contexto sócio-cultural-ambiental envolvido”. (Alves, 1993) 

Nesse sentido, se faz necessário diante do tema abordado buscar na 

antropologia ambiental, argumentos teóricos para poder compreender este fenômeno 

do homem e sua relação com o amianto e suas conseqüências no ambiente, já que, 

além da saúde, trata-se também de um problema ambiental  

 

A Contribuição da Antropologia Ambiental 

Buscando a Antropologia Ambiental como base teórica por compreender sua 

extrema importância neste trabalho, Leff (2001) define o ambiente como o lugar de 

relações complexas e sinérgicas geradas pela articulação dos processos de ordem 

física, biológica, termodinâmica, econômica, política e cultural. Este conceito re-

significa o sentido do habitat como suporte ecológico e do habitar como forma de 

inscrição da cultura no espaço geográfico. A partir deste ponto de vista, o referido 

autor toma uma posição frontalmente contrária ao fato urbano, por considerá-lo 

insustentável. A urbanização principalmente nos grandes centros, como via inelutável 

do desenvolvimento moderno, é questionada pela precária condição de 

sustentabilidade. O processo urbano originário da expansão da indústria tem 

resultados econômicos, historicamente definidos na economia mundial e nessa 

dimensão, nascem noções sobre perigo e risco ambiental na medida em que estes 

objetos interferem no estado de saúde da população, em geral.  

A relação entre sociedade e meio ambiente vem se afirmando como uma das 

principais preocupações, tanto no campo das políticas públicas quanto no da produção 

de conhecimento. Sobre isto, a abordagem antropológica expressa a questão 

ambiental, considerando um ponto de vista global e interdisciplinar (Little 1999). Ao 

investigar a contaminação ambiental questiona-se a transformação antrópica 

produzida no contexto social (Leclerc, 1973; Kuper, 1973). 
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Também, ao relacionarmos informações dos indivíduos aos dados históricos, 

podemos identificar a complexidade dos problemas biológicos e sociais do meio 

ambiente respeitando as peculiaridades e recusando uma hierarquização moral das 

culturas (Lewin, 1992). Guillermo Foladori (2004) e Javier Taks (2004) destacam duas 

áreas da antropologia que podem contribuir para a compreensão da problemática 

ambiental e de suas políticas. A primeira é informativa, e nela seu papel é desmistificar 

os preconceitos sobre a relação das sociedades com seus ambientes naturais — 

preconceitos tais como os mitos da existência de um vínculo harmonioso entre 

sociedade e natureza nos tempos pré-industriais, o da tecnologia moderna como 

causa última da crise ecológica, ou o do papel sacrossanto da ciência como guia em 

direção à sustentabilidade. A segunda área é metodológica, e concerne à questão de 

como abordar os problemas ambientais de modo a caminhar rumo a sociedades mais 

sustentáveis. Está claro que, em qualquer dos casos, os méritos não são exclusivos 

da Antropologia, e que esta procede em colaboração a muitas outras disciplinas2. Nas 

teorias do direito à saúde, os valores que envolvem os processos saúde-enfermidade 

tem importância essencial na prevenção, em especial na aplicação dos princípios da 

precaução e sua relação com a informação. Tais princípios podem ser aplicados 

antes, durante e após a realização de ações de impacto sócio-ambiental, como neste 

caso específico da exploração de uma mina de amianto e o seu abandono em uma 

região desprovida de recursos públicos, sem medidas necessárias para assegurar a 

saúde da população e a proteção ambiental. 

A contaminação ambiental foi interpretada a partir das narrativas de diferentes 

atores sociais e levando em consideração os valores culturais construídos no contexto 

e relações implicadas no adoecimento. Para Douglas (1991), os padrões culturais, que 

servem de referência determinante dos problemas ambientais, são de extrema 

importância e devem ser revelados para uma prevenção apropriada dos problemas 

focalizados.  A experiência de conviver no cotidiano com riscos e perigos ambientais 

                                                            
2 Cf. Scoones (1999), a Antropologia atua re-valorizando o conhecimento tradicional, não apenas, com 
base naquilo que os grupos humanos “pensam” acerca do entorno natural e social, mas sim, 
principalmente, com base no que fazem nele. As múltiplas expertises do ambiente se constituem como 
práticas sociais, e não um conhecimento em abstrato, embora algumas formas de expertise tendam em 
maior ou menor medida, distanciar-se do concreto. O reconhecimento da cultura pela antropologia 
ecológica é um processo em formação, um resultado de interesses contraditórios e participação desigual, 
que conduz a discussão da problemática ambiental, e à orientação das políticas públicas.  
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como detritos e resíduos de atividades produtivas resultantes dos modelos de 

desenvolvimento econômico, resulta em problemas diversos.  

“O desafio ambiental exige dos seres humanos o desenvolvimento de uma nova 
consciência. Entender a necessidade de analisar riscos dentro de um sistema 
referencial mais abrangente em níveis locais possa ser compreendido em sua relação 
com as dinâmicas mais globais. Para isso segundo este autor precisa-se ampliar o 
enfoque de conceitos como risco a saúde, integrando-o a uma visão mais abrangente 
de sociedade e natureza; integrar as dimensões humana, social e ecossistêmica aos 
conceitos de saúde e risco e ampliar ações preventivas de nível local com estratégias e 
políticas que atuem num nível mais global” (Porto (2007). 

“Os riscos ambientais possuem natureza extensiva, pois afetam as pessoas nos locais 
em que vivem e circulam. Um exemplo clássico de risco extensivo são as várias formas 
de poluição ambiental, que se espalham pelo ambiente através de sedimento ou meios 
ambientais como ar, solo, água e alimentos, vindo a se concentrar e atingir 
determinadas populações, que acabam por se contaminar nos locais em que vivem e 
transitam, ou através da sua alimentação” (Porto, 2007). 

Nos últimos séculos, os dois pólos entre os aspectos positivos e negativos do 

desenvolvimento econômico, científico e tecnológico ampliaram-se e intensificaram-se 

como nunca na história humana. Nesse processo histórico, o fetiche do 

desenvolvimento econômico e produtivo, tanto por parte do pensamento econômico 

liberal quanto pela parte do próprio pensamento marxista crítico, teve e ainda tem um 

papel central, contribuindo para que a relação dialética entre produção e destruição se 

mantivesse ausente da noção moderna de progresso (Porto, 2007). Segundo este 

autor: 

“Quando produzimos e consumimos ‘riquezas’, podemos simultaneamente estar 
restringindo ou ‘empobrecendo’ as expressões do viver das organizações autopoéticas, 
através da destruição de ecossistemas, de perda de biodiversidade e dos próprios 
valores culturais que dão sentido ao viver humano. É justamente esse o drama da 
insustentabilidade da atual civilização: quanto mais’ rica’, mais ‘pobre’ fica” (Porto, 
2007) 

Porto ainda sugere repensar o conceito de risco a partir da relação dialética 

entre produção e destruição. Ao mesmo tempo em que inovações tecnológicas e 

processos de produção geram riquezas e conforto, novos riscos ocupacionais e 

ambientais podem ser incorporados aos territórios e afetar certos grupos populacionais 

em distintas escalas espaciais e temporais 

Por esta razão, é relevante conhecer a percepção das pessoas que vivenciam 

processos de contaminação, sofrendo impactos pela exposição direta e indireta da 

relação contaminação–natureza.  O caráter interdisciplinar desta matéria de análise, 

da relação sociedade–natureza, e sobre a construção da noção de natureza e 

representações dos indivíduos sobre a contaminação nos reporta definitivamente aos 

estudos de Mary Douglas (1991) sobre Pureza e Perigo e Georges Vigarello (1985) 
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sobre o Limpo e o sujo. Ambos os olhares oferecem excelentes contribuições 

históricas sobre a gênese dos conceitos de contaminação, doença e contágio do corpo 

e do meio ambiente.  

Douglas, especificamente, analisa rituais de poluição em várias sociedades do 

ocidente e demonstra a influência religiosa sobre os conceitos de sujeira, em função 

da experiência do corpo no espaço que se convive. Em sua obra, ela mostra que o 

risco é uma construção coletiva. Do ponto de vista antropológico, nascem categorias 

sócio-culturais capazes de engendrar uma reflexão e proporcionar uma explicação 

mínima sobre as noções de perigo e riscos ambientais na relação homem–natureza. 

Nesse sentido, Douglas (1991) aponta que:  

“A poluição é um tipo de perigo que se manifesta com mais pertinência onde a 
estrutura, cósmica ou social, estiver claramente definida. Os “poluentes” nunca 
têm razão. Não estão em seu lugar ou atravessaram uma linha que não 
deveriam ter atravessado e este deslocamento resultou num perigo para 
alguém. Contrariamente à magia e à feitiçaria, a poluição nem sempre é obra 
dos homens: é uma capacidade que eles partilham com os animais. Pode-se 
cometer deliberadamente um ato de poluição; mas a intenção do agente não 
tem nada a ver com os resultados obtidos. A poluição é, na maioria das vezes, 
fruto de inadvertência”  

Segundo Douglas, a melhor definição de categorias particulares dos perigos, 

não estando reservadas ao homem, se podem libertar pela sua ação. 

“É um perigo que espreita os aturdidos. O corpo humano, mais diretamente que 
o animal, é matéria de simbolismo, é o modelo por excelência de todo sistema 
finito. Os seus limites podem representar as fronteiras ameaçadas ou precárias 
(Douglas, 1991)  

Ainda segundo esta autora, é impossível interpretar corretamente os ritos que 

utilizam excrementos, leite materno, saliva, etc., se ignorarmos que o corpo é o 

símbolo da sociedade, e que o corpo humano reproduz, a uma pequena escala, os 

poderes e os perigos atribuídos à estrutura social 

Neste estudo, a teoria cultural do risco contribuiu para a capacidade de explicar 

como os indivíduos a serem investigados agem ou percebem o risco de contaminação 

ambiental por amianto. As respostas podem trazer elementos sobre os agravos para a 

saúde e o ambiente que se assemelham, reforçando o que está estabelecido 

teoricamente na clínica. Este é um pressuposto assumido neste trabalho.   

Este estudo se organiza em dois momentos: no primeiro, assinala-se o quadro 

teórico circunscrito à teoria cultural para o estudo do tema do risco de contaminação 

ambiental, aspectos da história da exploração de amianto no Brasil. No segundo 
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momento, delimita-se o procedimento metodológico adotado para a construção do 

processo compreensivo dos significados atribuídos pelas pessoas.  

Buscamos, pois, observar como se formam as estruturas complexas dos 

processos de interpretação junto aos indivíduos, suas histórias biográficas e 

significados de suas experiências em relação ao cotidiano marcado pela contaminação 

ambiental. Nesse sentido, da observação e interpretação da experiência das pessoas, 

buscamos o caminho para a compreensão dos significados atribuídos por ex-

trabalhadores e as viúvas, ao processo de possível adoecimento pelo amianto e que 

traz inclusive o risco ocupacional e ambiental relacionada a este material. 

A contribuição deste estudo para a Associação Baiana de Expostos ao Amianto 

(ABEA) e para a comunidade de Bom Jesus da Serra foi o de poder compreender a 

relevância deste problema de saúde pública, desencadeado pelos interesses 

econômicos de grandes processos produtivos, que geram a exposição ao amianto, e 

com isto fomentam ações e políticas públicas direcionadas a esta comunidade. 
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Capítulo 1 

A Relação Homem x Asbesto 

A relação do homem com o uso do asbesto (amianto) é muito antiga. Inicialmente 

descoberto como grande aliado e como facilitador na vida cotidiana, solucionando 

problemas principalmente pelas suas características de grande isolante térmico e 

resistente a altas temperaturas, passa ao longo da história a ser transformado de 

mineral mágico à agente etiológico de doenças.  

Com o advento da Revolução Industrial, quando o homem passa de uma 

condição de trabalhador do campo para o de trabalhador industrial, e exigindo desse 

uma maior dedicação de tempo ao trabalho, convivendo cada vez mais em ambientes 

fechados nas fábricas e minas, como conseqüência do crescimento econômico, onde 

se acentua a valorização do capital e o trabalho, os trabalhadores vão se expondo 

cada vez mais ao pó do amianto, utilizado nas indústrias como matéria prima para 

vários produtos e as fibras nas minas para extração do mineral bruto. Neste 

panorama, após alguns anos de exposição do homem ao amianto, alguns médicos a 

partir do final do século XIX, começam a observar algumas doenças que acometiam 

mais trabalhadores expostos ao pó do amianto. A partir daí, tem início os primeiros 

estudos de investigação sobre o amianto e suas conseqüências na saúde e na vida 

cotidiana dos trabalhadores. O nome asbesto, de origem grega, significa 

incombustível, inextinguível, foi referido por Plutarco no século 70 A.C. ao pavio das 

lâmpadas mantidas permanentemente acesas pelas virgens vestais e ao qual se 

denominava asbesta ou não destrutível pelo fogo. Já amianto, palavra de origem latina 

(amianthus), significa sem mácula ou incorruptível. Vem de um fato curioso: espalhou-

se o boato de que os romanos se limpavam com guardanapos da fibra do amianto e 

que, ao jogá-los no fogo, o pano do amianto sairia mais branco do que foi introduzido, 

originado então o apelido de “imaculado” (sem mancha). 3  

As duas palavras se referem às principais propriedades físico-químicas desse 

material, que o tornaram uma matéria-prima importante para a indústria, utilizada em 

larga escala pós-Revolução Industrial pela sua excelente propriedade de isolante 

                                                            
3 www.asbestosarchive.com/history.aspx 

 

http://www.asbestosarchive.com/
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térmico das máquinas a vapor, alta resistência mecânica, especialmente à tração; 

incombustível; resistente a altas temperaturas; alta resistência a produtos químicos 

(não se decompõe) e a microorganismos; boa capacidade de filtragem e de isolação 

elétrica e acústica; durabilidade e flexibilidade; afinidade com outros materiais para 

comporem matrizes estáveis (cimento, resinas e ligantes plásticos); resistência ao 

desgaste e à abrasão.  

Acredita-se que o amianto foi formado na Pré-História, numa fase secundária 

da formação da crosta terrestre. Nesse período, foi alterado física e quimicamente pela 

pressão, pelo calor e pela água que lentamente infiltrava na superfície das rochas. 

Associada ao magnésio e à sílica, a água transformou a rocha hospedeira no que se 

chama de serpentinito mineral, que se cristalizou nas fendas da rocha-mãe, formando 

veios de fibras paralelas, com 1 a 40 mm de comprimento (Abrea, 2001) 

Historiadores como Plínio e Plutarco mencionavam uma substância que não 

queimava e que era usada por gregos e romanos em mechas e pavios para 

lamparinas. Romanos e vikings também descobriram, nos Alpes europeus, depósitos 

de um mineral "mágico", que podia ser fiado e tecido. Carlos Magno, Imperador do 

Sacro Império Romano, costumava surpreender seus convidados atirando ao fogo as 

toalhas usadas durante os banquetes que, depois, eram recolhidas intactas. Marco 

Pólo relatou maravilhado que, em suas viagens pelo Extremo Oriente, viu "panos 

mágicos" incombustíveis na Sibéria, ao norte do Império de Gengis Khan. Os 

habitantes "teciam uma roupa indestrutível com um mineral extraído da terra"4   

Objetos cerâmicos reforçados com amianto foram encontrados na Finlândia, ou 

seja, o homem primitivo já conhecia o amianto e havia aprendido a misturá-lo à argila 

para obter panelas e outros utensílios mais duráveis e resistentes ao fogo. É 

conhecido e utilizado desde a antigüidade, como reforço de utensílios cerâmicos, 

encontrados em escavações na Finlândia, mas são os romanos há quase 2.000 anos 

que o extraíam das minas situadas nos Alpes italianos e nos Montes Urais na Rússia. 

As primeiras tentativas de mineração do amianto em escala comercial começaram no 

final do século XVII, em Nova França, no Canadá. Essas jazidas foram descobertas 

durante a prospecção de cobre, ouro e ferro (Abrea, 2001). 

                                                            
4 www.asbestosarchive.com / history.aspx  
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A história do asbesto (amianto) começa a se transformar quando, segundo 

documentos encontrados atribuídos a Heródoto há mais de dois mil anos, descreve 

uma alta mortalidade entre os escravos que produziam mortalhas de amianto. São os 

primeiros relatos sobre mortalidade atribuída a amianto5.  

Em 1862, o amianto foi apresentado em uma exposição pública realizada em 

Londres. Em 1883, a revista inglesa The Engineer trazia um artigo intitulado "Asbestos 

e suas aplicações" de autor desconhecido, comentando o uso do amianto no 

revestimento e no isolamento de caldeiras de máquinas a vapor, introduzidas por John 

Bell em 1879. Essas máquinas foram depois adotadas pelas marinhas inglesa e 

alemã6. 

O amianto ou asbesto é responsável por aproximadamente 100.000 mortes por 

ano no mundo, segundo estimativa da OIT (OMS, 2006). Principalmente por câncer de 

pulmão e mesotelioma de pleura. Apesar da proibição do uso de todas as formas de 

fibras de amianto em 51 países, incluindo a América do Norte e a Comunidade 

Européia. No Brasil o amianto do tipo anfibólio está banido desde 1991 pelo Ministério 

do Trabalho e Emprego em seu Anexo 12 da NR-15, que regulamentou e Convenção 

162 da OIT e depois se ratificou isto com a Lei 9055/95, onde se proibiu 

definitivamente o uso do anfibólio. O Brasil mantém o uso da fibra crisotila, que se 

constitui como o mais valorizado tipo de amianto pela indústria. A Rússia e 

Cazaquistão lideram o ranking de produtores, seguidos de China, Canadá e Brasil 

(Rede Banimento Internacional, 2006). O Canadá é o segundo maior produtor mundial 

de amianto, porém consome pouco em seu território. Dados indicam que a população 

americana se expõe em média per capita 100g/ano, os canadenses 500g/ano e a 

população brasileira com, aproximadamente, 1.400 g/ano (Castleman, 1995).  

Até a década de 30, o Brasil importava todo o amianto que consumia 

principalmente do Canadá e África do Sul. Em 1939, com a fundação da SAMA - 

Sociedade Anônima de Mineração de Amianto, este quadro começou a mudar com a 

descoberta da mina de São Félix em Bom Jesus da Serra, distrito do município de 

Poções, Bahia, marcando assim o início de exploração no Brasil. Esta mina 

permaneceu ativa até 1967. Possuía aproximadamente 540 trabalhadores, sendo o 

                                                            
5 www.asbestosdisease.au/asbestosinfo/historyasbesto 

6 www.asbestosarchive.com/ history.aspx 
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local de realização deste estudo. No início da década de 40, começaram as pesquisas 

no país por outras jazidas, como a de Pontalina, no sul de Goiás, porque a produção 

da mina de São Félix em Poções ainda era insuficiente para as necessidades do 

mercado nacional. Segundo a empresa, a maior capacidade de produção desta mina 

foi de aproximadamente 4.000 toneladas/ano (Pamplona, 2002). 

Em 1962, uma expedição geológica chegou à região onde havia um modesto 

comerciante de estranhas "pedras cabeludas". Assim foi descoberta a jazida que deu 

ao Brasil a auto-suficiência no setor. Com a descoberta da imensa jazida em Goiás, no 

maciço de Canabrava, as instalações da mina de São Félix foram transferidas para 

essa região que passou a ser chamada de Minaçu que em tupy/guarany significa 

“mina grande”, hoje uma cidade constituída de 40 mil habitantes. A mina de 

Canabrava, localizada no município de Minaçu, no nordeste do Estado de Goiás, 

distante de Brasília cerca de 500 km. Sua reserva estimada atualmente é suficiente 

para a produção de amianto crisotila por mais 50 anos. É a maior mina de amianto em 

exploração no Brasil; é administrada por empresas ligadas ao grupo multinacional 

francês Saint-Gobain, sendo proibido na França o uso do amianto desde 1997 

(Sacavone, 1999). A extração do amianto, em geral, é feita a céu aberto e o 

beneficiamento é realizado através de processos de separação pneumáticos, sem a 

utilização de produtos químicos.  

Hoje, a Mina de Canabrava - única mina amiantífera em operação no país 

produz amianto do tipo crisotila. Com ela, o Brasil ocupa a posição de terceiro maior 

produtor mundial, suprindo todo o consumo interno, e ainda exporta para dezenas de 

países. Sua produção atinge aproximadamente 180.000 toneladas/ano (Pamplona, 

2003). 

 A cadeia produtiva do amianto crisotila brasileiro, desde a mineração até a 

revenda dos produtos derivados, gera 170 mil empregos no país. De toda a produção 

de crisotila brasileira, 6% é usadas em produtos de fricção, massas de vedação, entre 

outros; e 94%, em produtos de cimento amianto (50% dos telhados e 80% das caixas 

d água brasileiras são fabricados com cimento amianto) (Abrea, 2001) 

Diante do possível adoecimento de ex-trabalhadores da mina de São Félix, em 

Bom Jesus da Serra, Bahia, este estudo pretende revelar significações do amianto 

para estes homens e mulheres que viveram e ainda vivem do amianto, que ainda são 

desconhecidos, significações do universo simbólico que podem contribuir para 
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estratégias de discussões sobre o amianto e suas conseqüências na saúde – 

ambiente e políticas púbicas direcionadas à região.  

Com a exibição do documentário em vídeo: “Amianto, desinformação mata", de 

autoria de Zilton Rocha (2003) iniciou-se uma campanha de mobilização para a 

aprovação pela Assembléia Legislativa da, Bahia, da proibição, extração, 

comercialização e uso do amianto no Estado, Projeto de Lei 13.769/03. Com 

depoimentos de ex-trabalhadores da mina, o filme mostra a existência de danos em 

ex- trabalhadores da mina de amianto e da população de Bom Jesus da Serra, a 29 

quilômetros do município de Poções, no sudoeste do Estado da Bahia. Segundo este 

documentário, os danos teriam sido causados pela atividade mineradora encerrada há 

40 anos (Rocha, Z. Vídeo-Grifo Comunicação, 2003). 

Alguns destes ex-trabalhadores filiados à Associação Baiana dos Expostos ao 

Amianto – ABEA se queixam de problemas de saúde. Segundo seus testemunhos, 

nunca foi realizado qualquer tipo de ação educativa preventiva em relação aos riscos 

do amianto e nem foi recomendado o uso de máscaras e outros equipamentos de 

proteção, enquanto trabalhavam na mina.  

Conhecer as mudanças na comunidade, com a presença ainda do amianto, em 

que várias ruas e casas da região foram e ainda são pavimentadas e construídas com 

amianto, a utilização da mina abandonada pela comunidade como local de lazer, 

banhos de sol e pesca. Faz parte deste estudo. Conhecer o processo de adoecer, 

como se vive, o que se pensa, as atitudes, as práticas do seu cotidiano e sua relação 

com o amianto que está em todo lugar, foram alguns dos movimentos deste estudo 

etnográfico sobre os ex-mineiros e viúvas deste lugar. 

 

1.1. A Noção de Mito do Asbesto e outros Valores Simbólicos 

O conceito de mito naturalista da natureza intocada, do mundo selvagem diz 

respeito a uma representação simbólica pela qual existiram áreas naturais intocadas e 

intocáveis pelo homem, apresentando componentes num estado “puro”, até anterior ao 

aparecimento do homem. Esse mito supõe a incompatibilidade entre as ações de 

quaisquer grupos humanos e conservação da natureza.  O homem seria desse modo, 

um destruidor do mundo natural e, portanto, deveria ser mantido separado das áreas 

naturais que necessitam de uma proteção total (Diegues, 2004). 
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Segundo Morin (1991), os mitos bioantropomórficos, interpretavam a relação 

de nativos com o mundo natural para os quais o mundo denominado selvagem pelos 

ocidentais não existia.  Para eles, as vastas planícies, montanhas e florestas faziam 

parte do mundo domesticado pela cultura, como entre populações de caçadores, 

extrativistas, pescadores, agricultores itinerantes e entre as comunidades que vivem 

perto de minas. 

Para a comunidade de Bom Jesus da Serra este mito, símbolo, ainda é 

presente, porque a mina de amianto antes, uma grande montanha que fazia parte de 

uma serra, foi explorada durante 40 anos, modificando a vida e a paisagem local. Este 

mito do amianto se reinventa e hoje se incorpora à vida e a paisagem como um lugar 

de lazer, história, orgulho da comunidade, mas também como sofrimento, como 

doença e morte. 

“O símbolo é, portanto uma representação que faz parecer um sentido secreto; ele é 
epifania de um mistério. Todo simbolismo é, portanto, uma espécie de gnose, isto é um 
processo de mediação através de um conhecimento concreto e experimental” (Durand, 
1983). 

“O pensamento simbólico é uma área que precede a linguagem e razão discursiva. O 
símbolo revela certos aspectos da realidade, os mais profundos, e desafia qualquer 
outro meio de conhecimento. As imagens, os símbolos, os mitos não são criações 
irresponsáveis da psique, elas respondem a uma necessidade e preenchem uma 
função: revelar as mais secretas modalidades do ser. As imagens são, portanto, 
estruturas multivalentes . Se o espírito utiliza as imagens para captar a realidade que 
se manifesta de maneira contraditória e conseqüentemente não poderia ser expressa 
por conceitos” (Mircea Eliade,1991). 

Nesse sentido, a representação do mundo selvagem, do mundo natural, não 

pode ser apreendida totalmente, se não se recorrer às representações, às imagens e 

ao pensamento mítico. 

De acordo com Morin (1986, p.150), os mitos são narrativas que descrevem: 

A origem do mundo, a origem do homem, o seu estatuto e a sua sorte na natureza, as 
suas relações com os deuses e os espíritos. Mas os mitos não falam somente da 
cosmogênese, da passagem entre a natureza à cultura, mas também de tudo o que 
concerne à identidade, o passado, o futuro, o possível, o impossível, e de tudo o que 
suscita à interrogação, a curiosidade, a necessidade, a aspiração. “Transformam à 
história de uma comunidade, cidade, povo, tornam-se lendários, e mais geralmente, 
tendem a desdobrar tudo que acontece no nosso mundo real e no nosso mundo 
imaginário para ligá-los e os projetar juntos no mundo mitológico”. 

O mito não pode ser interpretado por uma lógica única, mas por uma polilógica, 

portanto também algo de contingente e arbitrário.  Para Diegues (2004), há princípios 

organizadores que comandam essa polilógica (ou paradigma). O primeiro princípio 

seria a inteligibilidade pelo vivo e não pelo físico, pelo singular e não pelo plural, pelo 

concreto e não pelo abstrato.  O segundo princípio seria o semântico generalizado, 
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que elimina tudo o que não tem sentido e dá significado a tudo o que acontece.  

Dentro desse princípio, há uma inclusão recíproca e analógica entre a esfera humana 

e a natural.  O mundo natural dispõe de caracteres antropomórficos e o homem dispõe 

de caracteres cosmomórficos. Esse aspecto é fundamental para se entender as 

representações que as sociedades chamadas primitivas, pré-capitalistas ou pré-

industriais fazem do mundo.  O universo mitológico, para Morin, aparece como um 

universo no qual os caracteres fundamentais dos seres animados se encontram nas 

coisas inanimadas. 

“As mitologias antigas ou em mitologias contemporâneas de outras civilizações, os 
rochedos, montanhas, rios são biomórficos ou antropomórficos e o universo é povoado 
de espíritos, gênios, deuses, que estão em todas as coisas ou por trás de todas as 
coisas. Reciprocamente o ser humano pode sentir-se da mesma natureza que as 
plantas e os animais, ter comércio com eles, metamorfosear-se neles, ser habitado ou 
possuído pelas forças da natureza” (Morin, 1986:p 151). 

Ainda dentro do segundo princípio “semântico”, segundo Morin (1986), também 

existe o subprincípio da “unidualidade”, isto é o homem pode ter um duplo (pode 

transformar-se em fantasma ou bruxo), vivendo num universo igualmente uno e duplo, 

que é simultaneamente o mesmo e diferente do nosso universo. 

Nas sociedades primitivas ou pré-industriais, essa unidade/dualidade do 

homem, reflete também nas duas formas de apreensão da realidade: uma empírica, 

técnica, racional, pelo qual ele acumulou uma complexa bagagem de saber botânico, 

zoológico, ecológico, tecnológico e outra, simbólica, mitológica e mágica.  No entanto, 

essas duas formas de conhecimento do homem arcaico, ainda que distinta, não vivem 

em dois universos separados; são praticadas em um universo único, mesmo que dual.  

De acordo com Eliade (1991), nesse universo dual o espaço e o tempo são os mesmo 

e ao mesmo tempo diferentes; o tempo do mito, o tempo passado é também sempre 

presente.  O tempo original, mítico, retorna por meio das cerimônias regeneradoras 

como o mito do eterno retorno, descrito por Mircea Eliade (1991).  

Essa representação simbólica do cíclico, de que tudo no cosmo nasce, morre, 

renasce é forte nas sociedades primitivas, mas está presente também nas 

comunidades tradicionais de pequenos agricultores itinerantes, de pescadores, de 

coletores que ainda vivem ao sabor dos ciclos naturais e num complexo calendário 

agrícola ou pesqueiro.  Há o tempo para preparar a terra, semear, capinar e colher.  

Uma vez terminado esse ciclo, ele recomeçara no tempo seguinte. Em muitas dessas 

comunidades, essas atividades são comandadas por sinais, como o aparecimento de 

uma determinada lua, da chuva etc. Esses tempos são muitas vezes celebrados por 



50 
 

festividades que marcam o início ou fim de determinada safra (a colheita, por 

exemplo).  Como afirma Mircea Eliade (1991): 

“O ano, ou o que compreendemos por esse termo, equivale á criação, à duração e a 
destruição do mundo, ainda que tenha sido reforçada pelo espetáculo da morte e da 
ressurreição periódica da vegetação não seca, por isso, uma criação das sociedades 
agrícolas. Elas se encontravam nos mitos das sociedades pré-agrícolas e é muito 
provavelmente uma concepção da estrutura lunar. A lua mede as mais sensíveis 
periodicidades e foram termos relativos à lua que primeiro serviram par expressar a 
medida do tempo. Os ritmos lunares sempre marcam a “criação” (a lua nova) seguida 
de um crescimento (lua cheia) e de uma morte (as três noites sem lua)” 

Segundo Morin (1991), a história contemporânea, dissolvendo as antigas 

mitologias, cria outras e regenera, de forma propriamente moderna, o pensamento 

simbólico, mitológico e mágico.  Para esse autor, há persistência do pensamento 

mitológico em regiões rurais distantes e atrasadas, mas também ressurge em mitos do 

mundo urbano. 

A fala abaixo ilustra a importância do mito do amianto no cotidiano dos ex-

trabalhadores e filhos de ex-trabalhadores da mina de São Félix: 

“minha identidade aqui é São Félix do Amianto, eu nasci em São Félix do 
Amianto, eu nasci na mina, comendo amianto, pequeninho ali, comendo 
amianto, fui pra Goiás comendo amianto. Eu tenho 49 anos, eu retornei pra cá 
com 15 anos, eu nada, nada eu tenho 30 anos de amianto, dentro do amianto, 
pegando amianto”. (Deco, filho de ex-trabalhador falecido) 

Nesse sentido, as mitologias-narrativas do tipo antigo dissipam-se, mas as 

ideologias recolhem e alimentam o núcleo do mito.  Os mitos relativos à natureza têm 

vida longa e resistem às incursões da ciência, pois substituem sob forma de pseudo-

religiões, de mitologias degradadas.   

Mircea Eliade (1991) aponta que as sociedades modernas, que se proclamam 

atéias, religião e mitos se ocultam no inconsciente, voltando à tona, de tempos em 

tempos.  E, quando desaparecem, é para serem substituídos por novas mitologias.  

Dentro da visão de culturas tradicionais, os mitos são padrões de 

comportamento transmitidos socialmente modelos mentais usados para perceber, 

relatar e interpretar o mundo, símbolos e significados socialmente compartilhados, 

além de seus produtos materiais, próprios do modo de produção mercantil.  Para 

Diegues (2004):  

“As comunidades tradicionais estão relacionadas com um tipo de organização 
econômica e social com reduzida acumulação de capital, não usando força de trabalho 
assalariado. Nela produtores independentes estão envolvidos em atividades 
econômicas de pequena escala, como agricultura e pesca, coleta e artesanato. 
Economicamente essas comunidades se baseiam no uso de recursos naturais 
renováveis, uma característica importante é o conhecimento que os produtores têm dos 
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recursos naturais, seus ciclos biológicos, hábitos alimentares, etc. Esse know-how 
tradicional é passado de geração a geração. Seus padrões de consumo, baixa 
densidade populacional e limitado desenvolvimento tecnológico fazem com que a sua 
interferência no meio ambiente seja pequena” 

Diegues (2004) ainda caracteriza as culturas e sociedades tradicionais da 

seguinte forma: 

a) dependência e até simbiose com a natureza, os ciclos naturais e os recursos 

naturais renováveis a partir dos quais se constrói um modo de vida; 

b) conhecimento aprofundado da natureza e de seus ciclos que se reflete na 

elaboração de estratégias de uso e de manejo dos recursos naturais. Esse 

conhecimento é transferido de geração em geração por via oral; 

c) noção de território ou espaço onde o grupo social se reproduz econômica e 

socialmente; 

d) moradia e ocupação desse território por várias gerações, ainda que alguns 

membros individuais possam ter se deslocado para os centros urbanos e voltado para 

a terra de seus antepassados; 

e) importância das atividades de subsistência, ainda que a produção de mercadorias 

possa estar mais ou menos desenvolvida, o que implica numa relação com o mercado; 

f)  reduzida acumulação de capital; 

g) importância dada à unidade familiar, doméstica ou comunal e às relações de 

parentesco ou compadrio para o exercício das atividades econômicas, sociais e 

culturais; 

h) importância das simbologias, mitos, rituais associados à caça, à pesca e atividades 

extrativistas; 

i) a tecnologia utilizada é relativamente simples, de impacto limitado sobre o meio 

ambiente.  Há reduzida divisão técnica e social do trabalho, sobressaindo o artesanal, 

cujo produtor (e sua família) domina o processo de trabalho até o produto final; 

j) fraco poder político, que em geral reside com os grupos de poder dos centros 

urbanos; 

l) auto-identificação ou identificação pelos outros de se pertencer a uma cultura distinta 

das outras. 
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 Um dos critérios mais importantes para definição de culturas ou populações 

tradicionais, além do modo de vida, é reconhecer-se como pertencente àquele grupo 

social particular.  No caso dos mineiros do amianto, reconhecem-se tanto como ex-

trabalhadores da mina, como atuais agricultores. E esse critério remete à questão 

fundamental da identidade, um dos temas centrais da Antropologia. 

 

1.2. Risco Naturalizado ou Invisível de Contaminação por Asbesto: o 
costume de retirada das fibras das rochas  

Recorrendo ao conceito fenomenológico-hermenêutico de mundo-da-vida 

(Lebenswelt), a partir de Husserl (1996), enquanto fundamento pré-teórico e horizonte 

de significação, que nos é dado desde sempre; o mundo-da-vida, parte das vivências 

e das experiências cotidianas, valoriza as pessoas, como seres histórico-culturais, 

sedimentado intersubjetivamente em usos e costumes, saberes e valores.  

O conceito de mundo-da-vida recupera e valoriza, portanto, as vivências 

subjetivas, pré-teóricas, sensíveis e necessárias à construção de uma filosofia que 

busque ampliar o conceito de razão e de logos. Nesse sentido, o sujeito é o ponto 

principal da construção desse saber de mundo. Esse conceito, segundo Pizzi (2006), 

evidencia que o sujeito, enquanto tal, que tem um mundo ao seu redor e a ele 

pertence, é o mundo histórico-cultural concreto, das vivências cotidianas com seus 

usos e costumes, saberes e valores, (Pizzi, 2006). 

A categoria do mundo-da-vida pode contribuir para dar visibilidade e 

importância aos diversos mundos que temos, as diferentes culturas e a multiplicidade 

de saberes. O mundo-da-vida valoriza o mundo histórico-político-cultural de cada um, 

a importância desse mundo para cada pessoa e para o mundo. “Conota os 

componentes cotidianos da existência pessoal anterior à atividade científica, 

significando a situação do sujeito na relação intencional com um contexto histórico 

social que envolve o sujeito cognoscente e objeto conhecido” (Zilles, 1994), o que não 

significa excluir a ciência desse processo, mas, levá-la a reconhecer essas 

particularidades, que não devem faltar à razão e, portanto, ao desenvolvimento 

eqüitativo da sociedade. 

Para Schultz (1979), a atitude natural, o conhecimento, a experiência, o 

mundo-da-vida cotidiana e a relevância, interagem entre si e exercem influência sobre 

o homem. A seguir, o esquema explicativo: 
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À luz destes conceitos, compreende-se que a partir do mundo natural, em que 

uma pessoa age espontaneamente no seu mundo de vida cotidiano, o homem constrói 

suas experiências, as quais são limitadas pelos objetos, pessoas e eventos, de forma 

a gerar o conhecimento. Para Schultz (1979), o que uma pessoa sabe, é o seu 

estoque de conhecimento. Logo este conhecimento terá diferentes domínios de 

relevância, tais como: relevância motivacional, temática e interpretacional . 

Em seu modelo teórico de compreensão da realidade, Schultz afirma que o 

mundo-da-vida cotidiana é intersubjetivo, no qual vivenciamos novas experiências e 

interpretações, de forma que, a partir do estoque de experiências, é que podemos 

realizar novas interpretações do mundo em que estamos inseridos. 

O mundo intersubjetivo existe antes do nosso nascimento, portanto devemos 

observar as heranças sócio-culturais constituídas em nosso imaginário, onde se deve 

considerar o caráter de “estocagem” do conhecimento adquirido na luta pela 

sobrevivência. E é nesse contexto do mundo-da-vida em Schultz (1979), que se 

desenvolve a explicação para a compreensão do risco naturalizado, ou risco invisível 

presente na comunidade de Bom Jesus da Serra, onde é completamente natural 

brincar com as pedras de amianto, extrair os veios fibrosos de amianto das pedras, 

ornamentarem casas, apreciar a pedra que brilha sob o sol forte e reluz, pavimentar 

casas, freqüentar a mina como local de lazer e etc. Podemos verificar na narrativa a 

seguir: 

 

 

Mundo Natural 

Homem 

Relevância Conhecimento 

Mundo-da-vida 
cotidiana 

Experiência 
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“Aquilo é bonito! Quando a gente pega o minério no sol é bonito, ele 
chega a brilhar, branquinho...” (D. Matilde) 

 

 

  

Foto: amianto in natura, acervo pessoal, 2008 

Falar de risco e contaminação, num lugar em que o risco propriamente dito são 

pedras do minério, como eles dizem, que brotam da terra; terra essa que serve para 

lavrar, colher, viver e ensinar o ofício e o orgulho de herdar a terra e a tarefa do pai 

que foi, e ainda é, passada de geração a geração. Às vezes, uma terra que é 

considerada e sentida como única fonte de renda, significando que, quando chegar o 

tempo das águas, será a época da prosperidade. A fase da colheita é comemorada, a 

colheita do feijão, da abóbora, do milho, da mandioca, da fava, da melancia, do 

mamão, do sisal, da palma, e que, pais, filhos, mulheres e crianças dedicam toda a 

sua vida e necessitam daquilo para sobreviver. Pedra do minério que faz parte do 

próprio corpo, porque quando entram não saem mais, é quase como se compusesse 

os seus corpos, já que é normal sentir a fibra entrar e não sair mais e se manifestar 

como “espinhos” nos pés e nas mãos; faz parte da vida das pessoas, no mundo e no 

cotidiano vivenciado. Cada um tem uma história para contar do minério, boa ou ruim. 
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Capítulo 2 

A História da Mina contada pela Comunidade 

A mina situa-se a 24 km de Poções e a 6 km de Bom Jesus da Serra, em 

estrada pavimentada, estando inserida numa fazenda de 700 hectares de propriedade 

de Manoel Cândido, antigo “feitor” da mina.  

Esta fazenda foi vendida quando a SAMA fechou a usina, provavelmente em 

1967. O acordo de compra e venda da fazenda foi realizado pelo advogado da 

mineradora. Hoje, mora nesta fazenda um encarregado da família de Manoel Cândido 

com mulher e filhos.  

Quando a usina foi transferida para Minaçu em 1967, os donos da propriedade 

venderam as portas, janelas, vidros, tijolos, telhados e tudo que constituía as 

construções da antiga Vila Operária. As casas eram habitadas a partir das atividades 

desenvolvidas pelos trabalhadores na mina.  

Havia basicamente três tipos de habitações na Vila Operária: as casas mais 

simples, compostas de quatro cômodos cedidas às famílias dos trabalhadores do 

“corte”, os marteleteiros, ensacador, vigilante, motorista, marceneiro, encanador, 

montador, selecionador de pedras, mecânico, transportador de pedras dos vagões, 

pedreiro nas construções das casas da Vila Operária, o faz-tudo e os que produziam 

explosivos. Nestas casas, os ex-trabalhadores mantinham no quintal algumas 

plantações e criações de cabras. As mulheres dos ex-trabalhadores serviam às 

“madames” (as mulheres francesas dos geólogos e engenheiros que trabalhavam na 

empresa) nos “bangalôs” (casa construídas no estilo francês) que eram as casas mais 

bem estruturadas da Vila, compostas de sala, três quartos, cozinha, banheiro e 

varanda; exerciam funções domésticas como cuidar dos porcos e cabras, cozinhavam, 

lavavam as roupas e faziam faxina. Estas não eram “fichadas” na empresa 

(cadastradas como funcionárias) e uma terceira classe que era a dos feitores 

(gerentes da usina e funcionários do escritório, que exerciam a função de gerenciar os 

pagamentos e os funcionários); estes moravam em casas na beira da estrada que 

dava acesso a usina com sala, varanda, dois quartos, cozinha, banheiro. Ainda 

existem três delas no local.  Todas essas casas foram construídas com alicerce de 

rochas amiantíferas, hoje inclusive é possível verificar nas casas que ainda 

permanecem lá.  
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 Foto: Instalações da Mina de São Félix do Amianto, em Poções - Bahia – Década de 1960 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Foto: Vila Operária, Mina de São Félix, 1960 
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Foto: Casa remanescente da Vila Operária, acervo pessoal, 2008 

  

Foto: “bangalô” – Casa construída em estilo francês na Vila Operária, acervo pessoal, 
2008 

As crianças, adolescentes e mulheres exerciam a função de extrair a mão, o 

amianto das rochas que a usina descartava, também levava água para os funcionários 

no corte. Estes não eram fichados, eram pagos a partir da quantidade de amianto que 

extraíam das pedras. Muitas crianças trabalhavam nestas atividades, até adquirirem 

maior idade, para serem incorporadas como funcionários da empresa. Como se pode 

observar nesta narrativa: 

“Aqui eu era menor, eles compravam o minério que a gente tirava assim com 
martelozinho, na época eu era menor, mas eu entrava na turma pra ter um 
dinheirinho no final de semana, a gente pegava a pedra com o martelinho e ia 
picando e tirando aquela lãzinha. Eu tenho uma pedra de amianto que eu 
carrego dentro do carro. O caminhão despejava aquele rejeito daquelas pedras 
que não eram processadas, não tinha produção pra eles, eles jogavam, faziam 
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as bancas, chamava bancas né? Aí a gente ia revirando aquelas pedra e 
pegava aquela lãzinha, tem as pedras que tema a veia certinho. Aí a gente vai 
batendo ali, ela vai aumentando, a gente vai passando com a mão lá e vai 
tirando e vendia lá” . (Deco– filho de ex-trabalhador falecido) 

A Vila Operária era constituída de aproximadamente 30 casas, alojamentos 

para os trabalhadores solteiros, um barracão para a venda de mantimentos, quadra 

poliesportiva, escola, cinema, restaurante, cemitério, chamado “cruzeiro”, uma igreja e 

campo de pouso que servia de transporte de funcionários mais graduados, como 

engenheiros e geólogos franceses em sua maioria. Havia uma marcenaria para a 

construção de móveis, utensílios, portas e janelas, uma oficina mecânica para 

conserto de carros e máquinas. Havia também um motor que gerava energia para toda 

a vila, funcionava 24 horas por dia. 

A vida em comunidade era muito simples: as mulheres cuidavam dos filhos e 

das tarefas domésticas e algumas, além disso, trabalhavam na extração do amianto 

das rochas que eram descartadas pela empresa. O dinheiro recebido era 

complementado à renda da família. As crianças estudavam na escola mantida pela 

empresa, e na maioria das vezes, estudavam até a 4ª. série, pois logo tinham que 

trabalhar para ajudar as famílias. Os adolescentes na sua maioria não continuavam os 

estudos para ajudar os pais no trabalho da roça, que eram mantidas pelas famílias e 

quando adquiriam idade superior, seguiam as tarefas dos pais na usina. 

Os mineiros funcionários da usina tinham turnos de trabalho de até 12 horas; o 

trabalho realizado na mina era feito através do rodízio de funcionários, com jornadas 

de trabalho de seis da manhã até as doze horas, parada para almoço que acontecia 

muitas vezes embaixo das gameleiras, levados pelos filhos e mulheres. Os ex-

trabalhadores também almoçavam no restaurante da Vila Operária, onde havia uma 

cozinheira que servia principalmente os ex-trabalhadores solteiros. Retornavam ao 

trabalho às treze horas e saíam às seis horas da tarde. Existia outro turno que era de 

seis horas da tarde até as vinte e quatro horas e assim sucessivamente até as seis da 

manhã. A maioria dos trabalhadores exercia várias funções: o marteleteiro era 

responsável por abrir as cavas das rochas, considerado pelas viúvas e pelos mineiros, 

como a tarefa mais difícil, pois nesta atividade, os mineiros corriam risco de vida. 

Estes eram pendurados por uma corda, amarrada na cintura e furavam as pedras, 

segurados por outro trabalhador, que controlava as cordas. Além disso, havia os que 

lidavam com explosivos, os que empurravam vagões dos túneis cavados nas rochas 

para carregamento, os selecionadores de pedras, e, finalmente, os ensacadores que 

recebiam do forno o amianto já em pó e que tinham o papel de ensacar o produto. 
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Dentro da fazenda, existe um lugar chamado Caldeirão, (água que brota de 

grandes rochedos e formam bacias naturais). A empresa construiu um muro de pedra 

pra conter a água da chuva. Este lugar servia de abastecimento para a Vila Operária; 

as mulheres e as crianças tinham a função, de todos os dias, buscarem água, em latas 

para abastecimento das casas, criações de cabra, porcos e plantações. Hoje, o 

Caldeirão é um lugar muito bonito, porém abandonado, e ainda serve de local onde 

algumas mulheres lavam roupa e pegam água.  

 

 

Foto: “Caldeirão”, acervo pessoal, 2008 

 

A diversão na comunidade acontecia na grande feira aos domingos em que 

eram comercializados produtos perecíveis, caças, carnes e toda a alimentação. As 

mulheres que mantinham roça e criação de animais, também comercializavam seus 

produtos na feira. Aos domingos, os trabalhadores e seus filhos jogavam futebol no 

campo da empresa, o cinema também funcionava aos domingos. Em determinadas 

datas, havia a missa com batismo e casamentos coletivos. Havia festas de São João e 

Natal no barracão. 
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Foto: Antiga Feira Livre – Mina de São Félix do Amianto – Década de 60 

A empresa regulava e controlava toda a comunidade; promovia os batizados, 

casamentos, festas e distribuição de brindes de final de ano. Controlava também a 

desordem, quando as pessoas brigavam, bebiam e praticavam pequenos furtos; o 

gerente geral resolvia todas as questões.  

A empresa controlava o uso de bebidas dentro da Vila Operária, mantinha 

todos os funcionários sobre o controle de vale–compra, em que, quem não tinha 

dinheiro, retiravam vales e pagava com o próximo salário. O trabalhador que não tinha 

dinheiro para comprar medicamentos, também comprava com vales, era uma forma de 

controle dos corpos, de manter o funcionário com preso à empresa. 

Era proibida na Vila Operária a prostituição.  Só existia um prostíbulo na então 

Vila de Bom Jesus da Serra. Havia em Bonfim do Amianto, povoado há 1 km da Vila 

Operária, “meninas solteiras”, filhas de um “senhor”, que tinham relações sexuais com 

os trabalhadores e eram “mal faladas”. A partir da instalação da Usina em 1937, foi 

realizado um grande casamento coletivo, em que um funcionário da usina e sua 

esposa, serviram de testemunhas dos casamentos civis, para justamente regularizar a 

situação dos não casados, alguns já viviam juntos. 
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O amianto em pó que a usina produzia, não era compreendido pelos 

trabalhadores como matéria prima para a indústria; apenas extraíam das rochas. Eles 

não sabiam para que servia o amianto, não sabiam para onde era enviado e nem eram 

informados pela empresa do uso na indústria Em 1937, no início da exploração da 

mina eles cadastraram pessoas da própria comunidade que vivia no lugar, registro do 

início das atividades da mineradora, cujos únicos instrumentos utilizados, eram  pilão,  

martelo e ponteira, sendo que o martelo extraía o amianto da rocha e o pilão 

transformava o produto em pó. Depois, com a chegada das máquinas de 

beneficiamento, vieram alguns trabalhadores de pedreiras das cidades como Senhor 

do Bonfim e Jacobina que tinham experiência neste tipo de trabalho. Este trabalho, de 

forma artesanal, posteriormente continuou sendo exercido pelas mulheres e crianças 

que vendiam o produto para empresa. 

  

  

Fotos: Pilão, martelo e ponteira, utilizados como instrumentos de trabalho, no início da exploração 
da mina, acervo pessoal, 2008 
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Havia um sindicato clandestino em que alguns trabalhadores mantinham 

reuniões para discussão sobre os seus direitos. As reuniões eram escondidas por 

medo de retaliações por parte da empresa. Não foi possível investigar melhor este 

assunto, já que todos os envolvidos já morreram e as viúvas e filhos não souberam 

explicar como funcionava, uma vez que não tinham acesso a nenhuma informação. 

Foi possível saber que o líder do sindicato, funcionário mais bem informado do grupo, 

mantinha estas reuniões depois da 10 horas da noite na sala da sua casa e com 

portas e janelas fechadas, inclusive para os filhos e mulheres. Este funcionário, 

inclusive, foi o único trabalhador registrado no estudo como tendo conseguido 

promoção na empresa, sendo que começou como marteleteiro, evoluindo para a 

função de selecionador de pedras e finalmente prospector, cargo mais alto dentro dos 

funcionários não graduados. 

Aconteceram alguns acidentes de trabalho neste período. Homens caíam na 

cava e outros se acidentavam nos vagões colocados dentro das cavas que serviam 

para o transporte das pedras. Outros acidentes registrados pelos trabalhadores e 

viúvas, eram acidentes com pedras que rolavam de cima da cava. Houve um grande 

acidente em que todos registraram nas entrevistas, a morte de três trabalhadores na 

construção de um plano inclinado, que faria a ligação entre a parte de cima da mina e 

a Cava Eliós abaixo, para transporte das pedras. Eliós é nome dado pelos franceses 

para a grande cava, compondo duzentos metros de altura. Durante a construção, os 

três trabalhadores, que perfuravam a rocha, não ouviram o descarrilar dos vagões e 

não utilizaram o salva-vidas (buraco cavado nos túneis para proteção dos 

trabalhadores em caso de acidentes de descarrilamento) e morreram esmagados. Isso 

fez com que a empresa fechasse o lugar, que acabou não sendo perfurado até o final, 

como havia planejado a empresa. Ainda hoje é possível ver as ruínas do plano 

inclinado. 

Os acidentes não eram registrados; na maioria das vezes os acidentados eram 

tratados lá mesmo, na usina, pelo médico que trabalhava na empresa, na chamada 

“enfermaria” (farmácia), lugar de distribuição de remédios e primeiros socorros; alguns 

iam se tratar em casa e os casos mais graves eram levados ao município de Jequié 

para tratamento. As mortes eram comuns e os mortos eram enterrados no “cruzeiro”, 

cemitério dentro da fazenda, hoje ainda é possível ver o local, ao lado da igreja de 

Nossa Senhora das Graças, mantido pela empresa na época. 
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Fotos: “Cruzeiro”  e a Igreja de Nossa Senhora das Graças, remanescente da antiga Vila Operária 
acervo pessoal, 2008 

Os marteleteiros reclamaram também do trabalho exercido e sofrido dentro da 

água, fase em que a Cava U e a Eliós, atingiram o lençol freático. Na extração do 

amianto, os mineiros trabalhavam até doze horas dentro da água, que chegava à 

altura dos joelhos. 

O ambiente da usina era esbranquiçado pela quantidade de poeira existe no 

local; existia uma grande névoa de poeira em toda região, que se movimentava com o 

vento. O pó do amianto fazia parte do cotidiano da vila e adjacências. As caçambas 

FNM, quando saíam para fazer o transporte do minério, agravavam ainda mais a 

situação: o cano de descarga e os pneus em movimento levantavam a poeira nas 

estradas de terra pavimentadas com amianto.  Os deslocamentos eram longos, os 

transportes utilizados pela comunidade eram realizados principalmente nos lombos 
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dos animais e caminhões, onde se percorria todo o caminho, aspirando e engolindo a 

poeira. A comunidade era cotidianamente exposta à poeira.  

  

                            Foto: Mineiros – carregamento dos caminhões - 1960  

As casas tinham uma nuvem de pó em todo telhado, chão e móveis, as 

vassouras ajudavam a levantar mais ainda o pó. Era normal dormir e acordar tossindo, 

com entupimento de nariz, boca, escarrando poeira de amianto. A comida era servida 

com a poeira, a cama era coberta com pó, os corpos eram cobertos pelo pó. A poeira 

do amianto fazia parte da paisagem local, as fotos registradas na época comprovam:  

  



65 
 

O cemitério mais próximo à mina, “Branca de Neve”, por causa da névoa da 

manhã, onde se avistava uma grande nuvem branca, teve seu nome justificado por um 

morador da região. Na verdade o nome foi dado em homenagem à sua filha pequena 

que havia morrido. E, coincidentemente, é o cemitério que tem o maior número de 

mortos enterrados, entre os ex-trabalhadores da mina. 

  

Foto: Cemitério Branca de Neve, acervo pessoal, 2008 

 

2.1 Desenvolvimento e Surgimento de Bom Jesus da Serra 

Com a saída da usina da região, alguns funcionários foram transferidos para a 

nova mina de Canabrava em Minaçu, Goiás. Os trabalhadores que permaneceram, 

foram demitidos pela empresa. Muitos filhos de ex-trabalhadores seguiram a empresa 

e hoje são aposentados e moram em Minaçu; e os filhos dos filhos, hoje são 

funcionários da empresa. São três gerações de trabalhadores na mesma empresa! É 

possível hoje encontrá-los, nos períodos de férias, circulando entre Poções e Bom 

Jesus da Serra. 

As máquinas e caminhões foram levados para a nova mina de Canabrava. A 

usina foi desativada e, nas décadas de setenta e oitenta, os restos de amianto e todo 

o pó que permaneceu lá foi explorado e comercializado por duas empresas, a Arizona 

e a Nardelli, nas décadas de setenta e oitenta, que foram responsáveis por 

transformar a usina em ruínas e modificar paisagem local; a usina foi destruída por 

caminhões e tratores que comercializavam o resto de rochas e amianto. Houve um 
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novo período de exploração e comercialização, em que caminhões transportavam o 

material nas estradas ainda de terra e que ajudaram a espalhar mais ainda, o pó que 

permanecia na terra e no ar. Alguns filhos do ex-trabalhadores da mina e a própria 

comunidade de Bom Jesus da Serra, Poções e Bonfim do Amianto trabalharam 

nessas empresas. Quando finalizou a comercialização das rochas amiantíferas, a Vila 

Operária e as ruínas da usina foram saqueadas, sobraram apenas algumas casas a 

escola, o cinema, o campo de futebol e a igreja. Da usina permaneceu a “cama de 

poeira”, uma grande parede de pedra que servia para armazenar os restos do produto, 

os tanques de combustíveis, o britador primário, algumas vagonetes e os britadores 

secundários desativados.   

 

 

  

               Foto: “cama de poeira”, acervo pessoal, 2008  
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Foto: Entrada fazenda da Mina de São Félix, amianto in natura, ao fundo, a escola e o cinema 
desativados, acervo pessoal, 2008 

A fazenda foi abandonada e passou a ser incorporada pela comunidade como 

um lugar de passeio, recordações boas e ruins, ao invés do lugar de trabalho, e meio 

de ganhar dinheiro que representou durante todo o período de funcionamento da 

usina. É comum visitar a mina e ver pessoas mexendo nas pedras com uma grande 

habilidade que foi passada de pai para filho, através de gerações, como referência de 

trabalho e vida. Percebe-se um orgulho natural dos “filhos do amianto” em manusear, 

classificar e retirar a “lã do minério”, como eles chamam, e de mostrar aos visitantes 

estas habilidades, é a forma de viver cotidianamente esta realidade, de orgulho de ter 

feito parte desta história. É um lugar com muitas histórias de vida contadas, 

recontadas e transformadas em passagens alegres e tristes, mas muito presentes na 

vida das pessoas daquele lugar, nascidas dentro da Vila Operária, que tiveram como 

única referência na vida a Mina de São Félix do Amianto.  

O grande cânion compõe a paisagem do lugar, com árvores grandes como as 

gameleiras e pequenas como a jurema, composta de um grande lago de água verde, 

num lugar em que existe uma grande escassez de água, onde é permitido pescar e 

passear de barco, famílias utilizam o lugar para passeio, encontros familiares; ao longo 

do percurso pelas trilhas da fazenda, é possível ver material descartado pelos 

visitantes, como garrafas plásticas pet, água mineral, latas etc. Dentro de uma 

vegetação de caatinga, avista-se um lago de 1 km de comprimento cercado de 

paredes grandes e rochosas, com uma altura de 200 metros.  Para compor esta 
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paisagem, se avistam cabras, vacas e bezerros, com seus sininhos, dando o som ao 

ambiente e uma grande beleza ao lugar. Ao mesmo tempo, se constata um total 

abandono, com árvores que foram queimadas para serem derrubadas, mas que 

permaneceram dando uma visão fantasmagórica ao lugar. É um lugar bucólico que às 

vezes dá medo, outras vezes paz, diferente de tudo que é visto; talvez, por isso, este 

lugar seja tão especial para os moradores locais, um lugar misterioso em todos os 

sentidos, cheio de histórias. Devido a isto, a percepção de risco é tão peculiar, tão 

particular, procurar compreender esse sentido, é refletir sobre tudo o que aconteceu e 

ainda acontece neste lugar. 

  

Foto: Parte da Cava U, que forma o canyon, Inácio Teixeira, 2008 

Cada filho e neto que chega de Minaçu têm uma história para contar de lá e 

daqui, as famílias se falam, casam entre si, se formam, e multiplicam nestes dois 

lugares; histórias parecidas de amizade, compartilhamento, solidariedade, ajuda, 

convivência, respeito, e também de conivência, sofrimento e morte. 

É comum usar as rochas amiantíferas para construir casas, pavimentar ruas, 

construir estradas. As rochas são encontradas em qualquer lugar, brotam da terra, da 

serra, dos vales que rodeiam a cidade. Pelos menos era normal esta forma de pensar, 

até serem informados do mal do amianto principalmente durante o ano de 2008, 

quando foram promovidas pela ABREA, e alguns políticos da região, as primeiras 



69 
 

reuniões e audiências públicas para a resolução da grave questão ambiental 

encontrada em Bom Jesus da Serra.  

 

Foto: Rochas de amianto comercilizadas, encontradas na cidade de Bom Jesus da Serra, para 
pavimentação de ruas, praças e casas, acervo pessoal, 2008 

A empresa mantém desde sua implantação em Bom Jesus da Serra, relações 

de trabalho, onde é mantida uma política de empregar filhos, netos, irmãos e 

sobrinhos de ex-trabalhadores da Mina de São Félix do Amianto e é assim que ela 

promove uma verdadeira subserviência de famílias inteiras. A empresa mantém um 

escritório em Poções para atender os ex-funcionários, onde são realizados pela 

empresa exames periódicos de controle de saúde ocupacional. A equipe de 

funcionários da empresa em Poções é formada por um ex-trabalhador da mineradora 

e um filho de ex-trabalhador que já faleceu. 

A única visita que estas famílias recebem há anos é da empresa, todos os 

problemas de saúde dos ex-mineiros são comunicados e acompanhados pela 

empresa; nem sempre a empresa ajuda, como em alguns enterros, remoção de 

doentes e etc., mas se mantêm informada através dos seus funcionários, sobre o que 

está acontecendo no lugar. 

As famílias mais pobres são totalmente desassistidas, contam apenas com 

parentes vizinhos, compadres e comadres quando necessitam de alguma forma de 

ajuda e, é claro, com a empresa quando é conveniente ajudar.  



70 
 

Quando precisam de médico, vão a Bom Jesus da Serra por considerarem o 

serviço médico de melhor qualidade em relação ao de Poções. Quando precisam de 

remédios que não são encontrados nos postos de saúde, vão até as farmácias em 

Poções e compram a prazo. Os mais carentes utilizam curadores, benzedeiras, chás e 

ervas como tratamento. 

Saindo da mina em direção a Bonfim do Amianto, vila criada como extensão da 

Vila Operária é possível avistar um açude seco, que no período da usina fornecia água 

para a região; hoje, no lugar, existe uma plantação de milho. Avista-se logo o povoado, 

que possui duas grandes praças, composta de pequenas casas, olaria, igreja, quadra 

poliesportiva, um posto de telefone, bar, mercado e grande parte dos moradores são 

ex-trabalhadores da mina, filhos e viúvas. Aliás, a olaria é muito comum nesta região, 

o barro é farto com a construção dos barreiros. 

 

Foto: Povoado Bonfim do Amianto, acervo pessoal, 2008 

Quando a usina foi desativada, parte dos trabalhadores espalhou-se pela 

região. Bonfim do Amianto ganhou novos moradores. A feira, realizada na Vila 

Operária, foi transferida para lá; havia uma delegacia para dar ordem ao lugar.  

A Vila de Bom Jesus da Serra cresceu, e muito ex-trabalhadores e suas 

famílias ocuparam o povoado. O município de Bom Jesus da Serra, desmembrado do 

município de Poções, foi criado em 13 de junho de 1989. Atualmente, é constituído 

pela sede, pelo distrito de Água Bela e pelos povoados de Bonfim do Amianto e 
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Diamante. Limita-se com os municípios de Poções, há 20 km, Boa Nova, Planalto, 

Mirante, Caetanos e Anagé. Faz parte da região econômica do Sudoeste do Estado da 

Bahia. Abrangendo uma área de 410 km², corresponde ao Planalto de Vitória da 

Conquista, ao sul. Apresenta um clima bastante variado, que vai do semi-árido até o 

sub-úmido. Localiza-se a 459 km da capital do Estado, Salvador e possui uma 

população de 10.295 habitantes (IBGE2007). 

 

 

Foto: Cidade de Bom Jesus da Serra, acervo próprio, 2008 

Seu relevo apresenta altitudes entre 200m e 1000m. A região apresenta uma 

deficiência hídrica periódica devido à estiagem, à irregularidade dos rios e ao lençol 

freático pouco expressivo, o que impõe limites ao desenvolvimento da irrigação. As 

áreas de produção agrícola e de criação de gado apresentam variações quanto à sua 

natureza e extensão, uma vez que estão condicionadas às restrições impostas pela 

declividade, solo e clima. Os cultivos têm maior ocorrência na época das chuvas. 

Destacam-se, como principais culturas, o feijão, a mandioca, a mamona, e o algodão. 

A pecuária extensiva é praticada em meio à vegetação natural, sem haver condições 

climáticas e de infra-estrutura para formação de pastos (Relatório de Gestão, 2005). 

As maiores populações urbanas são encontradas no distrito de Água Bela e 

nos povoados de Bonfim do Amianto e Diamante (IBGE, 2007). De acordo com o 
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censo demográfico de 2007, a estrutura etária da população do município apresentava 

um perfil jovem devido o maior peso relativo da faixa de 0 a 14 anos. 

O município de Bom Jesus da Serra está localizado no Polígono das Secas, 

condição que lhe destina aspectos econômicos desfavoráveis. Como a vegetação 

predominante é a caatinga, a produção agrícola é totalmente dependente dos períodos 

chuvosos, uma vez que os recursos hídricos são deficitários e os solos com baixa 

fertilidade. Assim, a produção econômica é bastante prejudicada nos períodos de 

estiagem. O sistema produtivo apresenta índices de crescimento considerados baixos, 

fator que interfere nas condições sócio-econômicas e na qualidade de vida da 

população. 

Outros problemas associados ao da estiagem prejudicam o desenvolvimento 

econômico. O modo de gestão dos parcos, recursos hídricos existentes no município, 

as práticas agrícolas inadequadas que provocam o empobrecimento e a exaustão do 

solo, as queimadas tradicionalmente utilizadas, interferem diretamente no nível da 

produção agrícola local. 

  

Todas estas lavouras dependem de bons índices pluviométricos para garantir 

uma boa produção. Como isto não se verifica no município, percebe-se a fragilidade 

econômica desta atividade que, por outro lado, influencia diretamente outros setores 

econômicos, sobretudo o comércio. 

 

No setor agropecuário, destaca-se a criação de cabras, porcos e gado de 

pequeno porte, exploradas de forma extensiva. A criação de cabras é a atividade mais 

sustentável para o município, visto que o criatório de cabras e ovelhas é bastante 

significativo, o que demonstra a sua perfeita adaptação às adversidades ambientais do 

local, somando-se a isto a necessidade de poucos recursos para a sua exploração.  

 

Observa-se uma insuficiência generalizada dos serviços sociais locais, como, 

educação, saúde, cultura, habitação, meios de comunicação etc. A pobreza é 

generalizada, a falta de recursos não permite que a comunidade arque com as suas 

necessidades prioritárias como moradia, da educação, da saúde. 

Os dados da prefeitura local (2005), apontam para um sistema educacional 

frágil sendo, portanto, considerado um dos principais problemas do município. Existe 

uma única escola estadual de 1º e 2 º graus, localizada na cidade, mantida pela 

prefeitura municipal, com capacidade para atender 797 alunos e absorver 29 
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professores. Tanto na zona urbana quanto na zona rural, a educação não satisfaz as 

expectativas da população. Existem 55 escolas na zona rural e 1.973 alunos 

matriculados, com prédios que não dispõem da mínima condição de funcionamento e 

que possuem, em média, uma ou duas salas na zona rural que funcionam nos dois 

turnos, com dois professores. O método de ensino utilizado é multisseriado, 

consistindo em se colocar num mesmo espaço crianças, jovens e adultos para 

cursarem da 1ª a 4ª séries. Após conclusão da 4ª série, as crianças deslocam-se para 

a sede em transportes fornecidos pela prefeitura (Relatório de gestão 2005). 

A evasão escolar, particularmente na zona rural, apresenta índices altos. O 

nível de qualificação dos professores é precário e, ainda se agrava mais com os 

alunos que abandonam as escolas pela necessidade de ajudar a família no período da 

colheita. (Relatório de Gestão, 2005) 

O município apresenta sérios problemas de saúde que, possivelmente 

decorrem da pouca oferta dos serviços básicos. O município possui três postos de 

saúde (um na sede e dois na zona rural em Água Bela e Bonfim do Amianto). Somente 

na sede existe atendimento médico em sistema de plantão para as demandas menos 

complexas, sendo os casos mais graves encaminhados para centros regionais de 

maior porte, como Poções, Vitória da Conquista, Jequié e Salvador. O município 

possui um hospital municipal e foi implantado em 2006 o Programa de Saúde da 

Família com uma equipe básica de saúde (médico, enfermeiro, técnico de 

enfermagem e dentista) e 27 agentes comunitários que atendem a zona urbana e 

rural, procedimentos básicos, serviços ambulatoriais, vacinação, curativos e aplicação 

de injeções, entre outros serviços. Os casos de doenças mais graves são 

encaminhados para centros maiores. 

Os problemas de saúde mais freqüentes relatados pela Secretaria de Saúde do 

Município são: doenças pulmonares, psiquiátricas e verminoses. A medicação nem 

sempre é fornecida pelos postos, devido à demora no recebimento dos medicamentos 

necessários. 

A Unidade Hospitalar de Bom Jesus da Serra atende à população local e aos 

trabalhadores do amianto. As causas das internações mais freqüentes entre os ex-

trabalhadores do amianto são: cansaço, falta de ar e pneumonia, sendo necessário o 

procedimento de nebulização como recurso básico. O Hospital possui 22 leitos para 

adultos e 7 leitos para crianças, sala de parto, sala para cirurgia com equipamento de 

pequeno porte como desfibrilador cardíaco, sala de observação, farmácia, laboratório, 

berçário, lavanderia e dois aparelhos de Raios-x, que ainda não estão ativados. Os ex-
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trabalhadores do amianto atendidos no hospital, quando necessitam de procedimentos 

de média e alta complexidade, o hospital avisa a empresa para que ela transfira o 

paciente. 

A rede de abastecimento de água em Bom Jesus da Serra é precária. Os 1.904 

domicílios envolvidos no censo (IBGE, 2007), 95% não possuíam água canalizada. Em 

2007, o abastecimento de água ainda é tido como um problema crucial para esse 

município. A inexistência de rios perenes e a baixa qualidade das águas subterrâneas 

agravam essa situação.  

O município de Bom Jesus da Serra é, parcialmente, abastecido pelo açude de 

Morrinhos, localizado no município de Poções, distante 37 km dessa localidade. As 

residências, que não possuem água encanada dessa fonte, recorrem a pequenos 

açudes, aguadas, nascentes, cisternas ou reservatórios/tanques, barreiros que são 

abastecidos por carros pipas. Mesmo os que possuem água encanada, são obrigados 

a recorrer a formas alternativas, visto que há uma intermitência nesse abastecimento.  

O saneamento se configura entre as necessidades mais urgentes desse 

município, considerando a precariedade dos escoadouros sanitários existentes. Os 

dados mostram que dos 1.904 domicílios envolvidos, 1.746 não utilizam nenhum 

escoadouro para as instalações sanitárias. Cerca de 10% desse total utilizam fossas 

rudimentares e apenas um número muito reduzido desses habitantes se servem de 

fossas sépticas. (IBGE, 2007) 

Com relação ao destino e tratamento do lixo, dos 1.904 domicílios envolvidos 

nos dados, 1.867 jogavam seus lixos em terrenos baldios. A coleta do lixo em Bom 

Jesus da Serra é realizada através de carroças - tração animal. Tais dejetos são 

depositados a céu aberto e são queimados, o que também é considerado inadequado. 

(IBGE, 2007). 

As habitações existentes na cidade de Bom Jesus da Serra, possuem 

aparência simples, mas praticamente todas são construídas com tijolos, pedras de 

amianto, telhas de cerâmica ou amianto. Observa-se, também, que o uso residencial, 

sobretudo das habitações das ruas principais, é associado ao uso comercial, 

principalmente com a finalidade de bares, armarinhos e pequenos mercados. 

Na zona rural, podemos observar a presença de casas bastante rudimentares; 

são habitações, na sua maioria, típicas do período colonial brasileiro, sem 

planejamento ou projeto arquitetônico e que utilizam material rudimentar, na maioria 
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das vezes taipa ou tijolos, alicerces de pedras de amianto, chão de terra batida ou 

cimento e telhados de cerâmica ou amianto e até blocos de compensado.  

  

Foto: casas típicas da zona rural, acervo pessoal, 2008 

As edificações projetadas com a finalidade de lazer são praticamente, inexistentes, 

o que não significa que as pessoas não burlam esta condição, praticando lazer naquilo 

que é oferecido, como por exemplo, passeio e trilhas realizadas na mina de São Félix, 

jogos de futebol pelos campos espalhados pelas estradas e fazenda e na cidade. 

Observa-se uma carência muito grande de tais espaços; existe uma relação muito 

estreita com os altos índices de alcoolismo verificados nestas cidades, segundo a 

prefeitura local. Diante dessas condições, observa-se que a população é pouco 

atendida pelos serviços básicos, como trabalho, educação, atividades de esporte e 

lazer, sendo, portanto, obrigados a migrar em busca de melhores condições. 

Em relação ao meio ambiente, o município sofre com as agressões à fauna e à 

flora e as conseqüências do processo de urbanização que vem sofrendo nos últimos 

anos. 

É grave a atual situação do saneamento básico e do destino dos resíduos sólidos 

(orgânicos e inorgânicos) que não passam por nenhum tratamento, o que permite a 

proliferação de doenças e a contaminação do solo e dos recursos hídricos ao redor da 

cidade. 
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Segundo a prefeitura local, devido às restritas oportunidades de emprego e renda 

oferecidas, o meio ambiente também é depredado como forma de tentar suprir tais 

carências, ocasionando nesse sentido, o desmatamento desenfreado e a caça 

predatória, agravando ainda mais a situação. 

A exploração do amianto foi danosa ao meio ambiente nas décadas de 60 e 70 e, 

até hoje, estes danos estão ainda presentes tanto no local de exploração, como na 

saúde de antigos trabalhadores da mina, hoje abandonada (Relatório de Gestão, 

2005). 

A dimensão político-institucional em Bom Jesus da Serra se revela de forma muito 

precária e centrada, quase que exclusivamente, na figura da prefeitura municipal. O 

município não possui um banco, dificultando assim o desenvolvimento da economia 

local, possui apenas um caixa eletrônico. 

A população local sobrevive do pequeno comércio da região.  As atividades 

dividem-se entre atividades desenvolvidas no próprio município, (comércio local para 

atender as necessidades básicas) e na agricultura de subsistência.  As famílias são 

nucleares, os filhos herdam o trabalho dos pais, na sua maioria, trabalhadores rurais; 

outros saíram da região e foram “tentar a vida em São Paulo”, como eles justificam. 

Muitos sustentam pai e mãe; alguns filhos dos ex-trabalhadores da mina de São Félix 

se mudaram para Minaçu, e lá constituíram famílias, sendo que, todos os anos, voltam 

à região para visitar os pais; as mulheres da comunidade fazem o papel de cuidadoras 

das famílias, e das atividades domésticas, cuidam da educação e da saúde dos filhos 

e netos; estabelecem relações de apadrinhamento com vizinhos, parentes e amigos; e 

também desenvolvem atividades com remuneração, como a produção e 

comercialização de vassouras e o trabalho na “roça”.  

A maioria das crianças e adolescentes estuda, ao contrário dos pais e avós, 

que em sua maioria não possui escolaridade, pois, como eles mesmos justificam: 

“tiveram que cuidar muito cedo da roça ajudando seus pais”. 

O grande movimento da cidade acontece nos dias de domingo, com a 

realização da feira na cidade, onde as pessoas se encontram para comprar alimentos 

e outras necessidades e, ao mesmo tempo, bater papo e estabelecer laços de 

convivências. Estes laços na verdade, são bem intensos: todos convivem e se ajudam.  

Nos finais de semana, os jovens jogam bola na praça e nos campos de futebol da 

zona rural, logo depois, reúnem-se para beber, almoçar, conversar e etc. Grande parte 

deles vive na zona rural, entre os municípios de Poções e Bom Jesus da Serra. 
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Foto: Feira, Bom Jesus da Serra, acervo pessoal, 2008 

 

Verifica-se a ausência de esgotamento sanitário principalmente na zona rural. 

Grande parte das moradias tem acesso à luz, mas não tem acesso à água potável, 

esta é utilizada dos barreiros, chafariz (reservatório de água que fica na estrada 

principal em Bom Jesus de Cima) e no Caldeirão.  
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Capítulo 3 

A História dos Ex-Trabalhadores da Mina de São Félix 

Seu Jacinto - Resistência é a maior característica de Seu Jacinto, homem 

forte, voz rouca e grossa, muito decidido, sincero, simples, que tem muito carinho, 

serenidade e compaixão.  Viúvo, 77 anos, teve três filhos, dois já mortos. Os túmulos, 

onde estão abrigados a mulher e dois filhos, foram construídos em frente a casa, 

caprichosamente decorados por ele mesmo, com terra e telha como se fosse um 

abrigo do sol e da chuva, com três cruzes de madeira.  Seus olhos se enchem de 

lágrimas, emoção e saudades dos que se foram. A fazenda está localizada na zona 

rural a 15 km do povoado de Bonfim do Amianto. Sua casa é antiga e resistente, de 

tijolo aparente com paredes largas, telhas antigas de cerâmica desgrenhadas, portas e 

janelas de madeira e chão de terra batida, a árvore surucucu, lhe dá sombra. Ele nos 

recebeu, pela primeira vez, na sua casa numa sala pequena composta de dois 

grandes bancos, uma mesa e duas cadeiras, rodeadas de milho pelo chão. Foi ali que 

foram realizadas as entrevistas durante horas; no outro cômodo, o seu quarto, e na 

cozinha, um grande fogão a lenha com seu cheiro característico de madeira 

queimando; sua única filha preparava um café, uma mulher forte com olhos grandes, 

negros e firmes como os do pai. A seca, que assola a região, dá um ar melancólico ao 

lugar. Em volta, a paisagem da caatinga de árvores baixas e secas, lhe fornece lenha 

para o fogão e o forno que ele mantém no quintal, cuidadosamente construído com 

tijolos, serve para assar biscoitos e milho no dia de São João. Trabalhou 22 anos na 

SAMA, exercendo a função de marteleteiro: “quebrava pedra de marrão” com muito 

orgulho, ele diz. Hoje, já mais debilitado, sente dores nas pernas, e, por isso, já não 

exerce mais a sua função na roça.  Aposentou-se como trabalhador rural, possui uma 

rocinha no fundo da sua casa, de mandioca, feijão e milho. A casa não possui luz, 

aguarda a ligação do Programa Luz para Todos, do Governo Federal, e a água vem 

do tanque abastecido por caminhão pipa. 

Seu Damião e D. Ilda - São casados há 32 anos. Um pouco antes do cemitério 

Branca de Neve, avistamos a casa de Seu Damião, o grande filósofo em potencial 

entre os ex-mineiros. Senhor baixinho, de voz mansa e coração grande, temente a 

Deus e grande conhecedor do tempo das águas e dos ventos: devo a ele o título deste 

trabalho.  O neto, João, é um garoto esperto, que se arrumou todo para tirar uma foto 

com seu gato de estimação; conta muitas estórias e fez questão de se fazer presente 
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em todos os momentos que estivemos lá; gosta de pegar umbu no quintal. A casa 

simples, branca de portas e janelas de madeira e chão batido, abriga toda a sua 

família, que mora ali no mesmo sítio. D. Anita expõe todo o sisal no terreiro em frente 

a casa, onde faz as suas vassouras para ajudar na despesas; toda a família ajuda, 

inclusive suas filhas. Abaixo da casa, tem um barreiro que serve de reserva de água. 

Do outro lado da pista, tem outro barreiro onde seu filho morreu por ter tido um ataque 

epiléptico dentro d’água. Eles ainda preservam uma cruz para lembrar o local da 

morte. A paisagem seca da caatinga ajuda a refletirmos sobre esta atitude de cultuar 

seus mortos. Aposentado como trabalhador rural, está sempre com seu facão pronto 

pra descer para sua roça. 

Seu Gerson e Dona Bina - São casados há 43 anos, homem simples que 

mora numa casinha em Bom Jesus da Serra com sua esposa Dona Bina, mulher 

simples, sofrida, porém trabalhadora, sorridente, meiga e muito simples. Trabalhou 

desde os 12 anos na usina para ajudar na renda da família. Seu Gerson, funcionário 

da prefeitura, trabalha na escola, vive viajando para roça para visitar a família, seu 

sobrinho, irmãos e filhos. Sempre recebeu a equipe de pesquisa muito bem; também 

vendia o minério, assim como várias mulheres e crianças que não eram cadastradas 

na empresa, mas que serviam à SAMA, sem nenhum direito trabalhista; cuida da casa 

e dos netos. Seu Gérson é homem de poucas palavras, muito triste e desiludido, de 

olhar cabisbaixo. Na última vez que a equipe o encontrou, estava carregando lenha na 

rua. A casa possui luz e água encanada, privilégio de quem mora na cidade de Bom 

Jesus da Serra 

          Seu Aureliano – Exerceu a função de selecionador e pesquisador de pedras, 

trabalhou por 22 anos na SAMA, foi para Minaçu no início da exploração da mina, 

ainda como funcionário. É grande entendedor do processo de produção da mina e das 

rochas de amianto. Viúvo de 78 anos teve dez filhos, a maioria mora em São Paulo. 

Hoje é aposentado e possui um pequeno sítio que mora com seus dois filhos e sua 

nora. Vindo de uma típica família da comunidade rural de Bom Jesus da Serra, Seu 

Aureliano demonstrou, ao longo deste ano, uma grande ternura e pureza no coração. 

Explicou, pacientemente, várias vezes, como funcionava a linha de produção da usina. 

O caminho da sua casa é bonito e bucólico: o seu sítio é rodeado de uma cerca viva 

de cactos de grande beleza natural. Seguindo o caminho até a casa, alfazemas 

florescem no campo, perfumando o caminho e duas grandes azaléias amarelas dão 

sombra a casa. Não sente nenhum problema relativo à doença de qualquer tipo, a não 

ser, um certo esquecimento de vez em quando. Mora com a filha, o filho e sua esposa, 

e dois netos. Sua filha tem “problema de nervoso” e o seu filho, um grande contador 
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de estórias do cotidiano de Bom Jesus da Serra, tais como as festas, os casamentos e 

o divertimento local, não perde uma partida de futebol do Esporte Clube Amianto, “o 

time do amianto”. Sua esposa, uma mulher doce, educada e religiosa, cuida de toda a 

família. 

Seu João - Tem 87 anos, é casado e teve cinco filhos, herdou do pai a fazenda 

em que mora, um lugar de terra inóspita, de barro branco. Ele vive da produção de 

farinha de beiju, que sua esposa faz na casa de farinha, atrás da casa onde vivem. A 

água vem de um grande barreiro que serve para beber e cozinhar. Homem doce, 

delicado e conhecedor da história da origem da mina, dos trabalhos realizados lá, 

antes e depois que os maquinários chegaram, e até dos nomes e origem de todas as 

cavas abertas na mina: “Cava U”, “Filiós” e “Roberto”. Exerceu na mina, diversas 

funções: ensacador do minério, marteleteiro e ferreiro. Se sente doente pela frieza do 

trabalho que realizou durante 17 anos na mina: trabalhava com as pernas dentro da 

água. Hoje, sente muita dor no corpo e câimbras.  É aposentado como trabalhador 

rural. Sua casa é branca, de portas e janelas amarelas, muito simples, e lá vive com 

toda a sua família. A sua neta de sete anos é muito esperta e esteve presente em 

todas as entrevistas. A fazenda abriga a maior parte dos filhos, que mantêm uma 

agricultura de subsistência. 

Seu Anísio - Trabalhou mais de 12 anos na SAMA, era ajudante de feitor da 

mina, fiscalizava o trabalho nos túneis construídos em baixo da terra. Ele tem 66 anos 

e é viúvo. A maioria dos filhos mora em São Paulo. Teve pneumonia durante o período 

em que trabalhou na empresa; hoje sente um “cansaçozinho”, quando vai dar água à 

criação (algumas cabeças de gado, cabras e bodes) na serra. Tem cinco filhos. Mora 

com o neto, que a sua esposa começou a criar. Seguindo o cemitério de Bom Jesus 

da Serra, pegamos uma estrada de terá avermelhada, que possui uma vila chamada 

Mandacaru, o lugar mais ventilado da região, perto do Morro do Fogo, quando então 

avistamos a casa de Seu Anísio, com uma bonita paisagem da serra, composta por 

morros, que dá uma visão panorâmica da região até Bom Jesus da Serra; um lago e 

rochedos compõem a paisagem mais bonita da região. Seu Anísio possui uma casa 

antiga, pintada de branco, com paredes largas, portas e janelas azuis; na frente tem 

muitas flores e uma grande árvore que serve de abrigo a uma velha carroça. Foi nessa 

casa grande com uma ampla sala, onde sempre se deram as entrevistas, 

acompanhadas de suco de maracujá e café feitos pela sua filha que mora ao lado. Seu 

Anísio é forte, de corpo bem definido pelo trabalho no campo, cuida da sua roça, 

planta milho, feijão e mandioca, além de manter a pequena criação de cabras e gado.   
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Seu Clemente - Tem 72 anos e trabalhou na mina durante 8 anos e meio. 

Teve oito filhos que moram em São Paulo. Seu divertimento é viajar para ver os filhos; 

passa meses viajando para lá e para cá. É aposentado como trabalhador rural.  Tinha 

na mina a função de empurrar vagão, marteleteiro e depois foi obrigado pela empresa 

a ir trabalhar nas peneiras da usina, selecionando o minério e as rochas. Sentia dores 

nas mãos na época em que trabalhava na mina e, por isso, foi recrutado para o 

trabalho de cuidar dos porcos soltos pela usina. Trabalhou até a usina fechar. Diz que 

no corte, desenvolvendo o trabalho de marteleteiro, era bem menos arriscado, pois 

não tinha tanta poeira como na usina. Começou a sentir muito tempo depois, dores em 

todo o corpo e já não conseguia andar; viajou para São Paulo para fazer tratamento; o 

médico disse que ele tinha problema do minério: “juntou poeira no corpo que estava 

matando o sangue a pneumonia pela poeira”. Tratou e melhorou. Hoje ele sente dores 

nas mãos, os dedos são tortos e duros, dificultando o trabalho na roça. Sua casa fica 

em Bandeira Nova. Homem simples e desconfiado, sua casa é branca, pequena, com 

uma construção de arquitetura mais nova que as casas da zona rural: já é uma casa 

urbana, menor que as outras, e fica no meio de duas casas sem muro; mora com a 

mulher e uma neta.  Homem desconfiado, de poucas palavras, se sente doente pelo 

minério. 

Seu Alberto e Dona Olga - São casados há mais de 60 anos. Seu Alberto tem 

89 anos, negro de olhos amarelados, cor de pele acinzentada, muito doente, sente 

cansaço, dor nas costas e tem “placa do minério”, em que o minério está pregado 

(placa pleural) como ele explica. Trabalhador rural que gosta de ir à roça e dormir 

embaixo da árvore; trabalhou na mina por 4 anos, sem contrato, porque era menor e, 

depois, por mais 20 anos, contratado como marteleteiro, D. Olga tem 88 anos, mulher 

franzina, de grande coração, gostava muito de contar as estórias da francesa que 

morava na mina. Trabalhou na SAMA, ensacando e extraindo minério das pedras com 

a unha e vendendo por quilo para a empresa; trabalha varrendo e arrumando toda a 

usina, arrumando o bangalô da “madame”, durante alguns anos. Tiveram quatro filhos, 

que moram em Vitória da Conquista, Bom Jesus da Serra e São Paulo. Fala da 

contaminação o tempo todo: diz que ficava branca de tanto pó! Ela se sente 

“esquecida”, inclusive o próprio Seu Alberto disse isso: está preocupado com ela.  Seu 

Alberto é o homem forte, simples e muito sincero, fala o que acha sem rodeios. 

Inicialmente, recusou ser entrevistado, porque achava que tinha que falar mal da 

empresa, mas depois cedeu às entrevistas e se tornou um grande aliado da pesquisa. 

A sua casa é antiga, branca de portas e janelas azuis, possui televisão e som, cria 

alguns passarinhos na gaiola, mora só com D. Olga, ao lado da sua mãe, D. Efigênia, 
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mulher forte e guerreira de 102 anos, que também trabalhou na mina. São 

aposentados como trabalhadores rurais. 

Seu Cosme - Tem 65 anos, trabalhou na mina como marteleteiro e carregador 

de vagão, por apenas 6 meses; diz ter faltado ao trabalho por uma semana, já que 

estava com muita tosse, e foi sumariamente demitido da empresa. É casado tem seis 

filhos, quase todos moram em São Paulo. Mora em Bandeira Nova, povoado que 

pertence a Poções, uma casa pequena que fica logo na chegada do povoado com um 

grande pé de fícus na porta, que lhe dá boa sombra; possui uma roça ali perto e sai 

para lá todos os dias: é o seu maior divertimento, andar no mato. Vive rodeado dos 

filhos e netos, diz ter saudade da “irmandade” dos amigos da mina. Um senhor 

simpático, franzino, mas muito trabalhador, teve que operar da próstata há algum 

tempo, mas se sente bem sem nenhuma outra doença. Sua casa tem luz e água 

encanada. Diz ter saudade da época da usina, pois não faltava dinheiro e tinha 

emprego para todo mundo. Sua casa tem luz e água encanada. 

Seu Francisco - Tem 82 anos e é casada com D. Anita, mulher forte e 

decidida, que ainda trabalha na roça. Trabalhou na mina durante cinco anos e meio, 

como marteleteiro, enchia vagões de pedra, diz não ter natureza para trabalhar 

embaixo da terra. Andava 7 km para chegar ao trabalho todos os dias, morava fora da 

mina. Um senhor muito simpático de fala mansa e baixa, magrinho, e muito doce. 

Teve seis filhos. Mora num sítio em Bom Jesus de Cima, (parte de cima na estrada 

principal) numa casinha branca de portas e janelas verdes, muito bem cuidadas por D. 

Anita, tem lindas plantas na porta. Queixa-se por não enxergar direito e isto limita o 

seu trabalho na roça. Sente saudade da época da mina, por causa da camaradagem 

da turma do amianto. É aposentado. Sua casa tem luz e água de um barreiro 

construído no fundo do sitio e mantém o tanque cheio com o caminhão-pipa.  

Seu Antônio - é casado e tem quatro filhos. Desenvolvia o trabalho inicial na 

mina, de carregar água nas costas, para a turma que trabalhava nos cortes de pedra, 

como ele explica. Começou a trabalhar ainda quando menor, depois passou a função 

de marteleteiro, construiu estrada com as britas e pó de amianto, empurrando vagão e 

ensacando pó de minério. Trabalhou durante 11 anos e 6 meses, e saiu da mina 

quando três companheiros morreram esmagados num túnel que estava sendo 

construído nas pedras. Se sente doente, acha que o minério está guardado no seu 

corpo, pensa que está sendo enganado pelos médicos da empresa. Sua casa fica na 

entrada de Bom Jesus da Serra, em frente à serra da mina. Possui uma casa bem 

aconchegante, com uma grande varanda na frente com muitas plantas. Dona Anísia, 
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sua esposa, cuida dos netos. Sente saudades da época da mineração por causa das 

amizades, lamenta já terem morrido tantos companheiros por causa do minério. Acha 

que perdeu a saúde com o trabalho na mina e que tudo que conseguiu de bens, foi 

com o seu próprio esforço, nada foi dado pela empresa. Tem uma roça, gosta de tirar 

leite das vacas, mas na roça mesmo já não trabalha mais, pois não tem mais saúde 

para isso; se sente cansado com dores nas costas. Queixa-se da falta de chuva, que 

tem dado prejuízo à plantação. A casa possui luz e água encanada. 

 

3.1. A vida Cotidiana dos Ex-trabalhadores na Mina de São Félix  

Os trabalhadores mantinham o serviço na mina e alguns, além dessas 

atividades, plantavam no quintal das casas e nas fazendas que já possuíam. O 

trabalho era dividido entre a mina e a roça, como se pode verificar na seguinte fala: 

“A vida cotidiana na mina começava muito cedo. Ele tinha olaria, ele mexia com 
barro, ele criava um gadinho. Lá na fazenda, tinha roça” (representante da 
ABEA local, filho de ex-trabalhador falecido). 

O cotidiano das pessoas era vivenciado com o trabalho na mineradora, em que 

pais e mães trabalhavam, e as crianças que nasciam ali, aprendiam o ofício dos pais 

dentro da mina. A família nuclear vivia dentro da mina, estudavam, trabalhavam e se 

divertiam no espaço natural de poeira suspensa no ar, brincavam, cantavam, 

dançavam para a admiração, divertimentos e servidão aos patrões, seus verdadeiros 

senhores, os franceses, gerentes e engenheiros da usina. 

“Ali, junto da cama de poeira, era o escritório, e ali nas gameleiras, era as 
portarias. Sabe aquela casona que fica ali em cima, foi meu avô que fez 
aquelas casonas, foi logo quando começou, mas ele já morreu do amianto, 
tinha tosse, já morreu muita gente, naquela época não examinava pra ver o 
que era. E como eu ia dizendo, eu, nova, eu não sabia o que fazer no 
escritório, tudo isso pra eu não tomar o pó. Aí eu fiquei lá direto, e meu tio 
dizia:- “Deixa ela ficar aqui até ela arrumar um rapaz pra ela casar”! Fiquei 
arrumando o escritório, mas ganhava pouco e  a gente cantava a roda (cantoria 
da região) e ele gostava  e a gente cantando a roda” (D. Bina) 

O futebol era uma atividade cotidiana na mina e continua fazendo parte da 

cultura do local. A sede do “time do amianto” na época, era no povoado de Bonfim, 

antigo povoado de Cansanção, hoje com o nome de Bonfim do Amianto, nome surgido 

a partir da inauguração da mina. Hoje este time ainda existe; os jogadores usam 

camisas padronizadas com o emblema do time, Esporte Clube Amianto (ECA). Até 

2008 algumas partidas de futebol eram realizadas no campo da mina, mas com os 

eventos: audiências públicas e reuniões da ABEA foram proibidas as partidas neste 
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local. Os jogos atualmente acontecem em fazendas, e nos campos espalhados na 

região, regadas a churrascos de bode, como podemos comprovar na narrativa 

“Sempre teve o time do Amianto que surgiu na época da mina, do amianto 
mesmo, hoje é Bonfim. Aqui na cidade tem um campeonato pesado, pega 
todos os times da região, mas o amianto tem um time, a gente joga em Boa 
Nova, Caetanos, a gente joga aqui em Bonfim. Todo fim de semana oito times 
na roça, o primeiro e o segundo lugar ganham bode, porco, aí a gente ganha, 
na segunda-feira mata, os jogadores se reúnem e comem. Meu vício é esse, eu 
não bebo, não fumo”. (Deco - filho de ex-trabalhador) 

Durante todos os anos de exploração da mina, a região não tinha nenhuma 

geração de emprego e renda. Praticamente toda a comunidade trabalhou na mina. 

Quando saíam da mineradora, a única esperança de emprego era na cidade de São 

Paulo. Até hoje, Bom Jesus da Serra não gera emprego e renda, fazendo com que a 

população busque  a cidade de São Paulo como solução, como podemos observar na 

fala: 

“Em São Paulo, era até fácil, mas agora está difícil. Quando eu comecei, você 
já chegava à rodoviária era fácil, encontrava e o povo já estava esperando. 
Você saía naquelas ruas, em São Paulo, só via placa, pedreiro, carpinteiro, 
ajudante, encanador, eletricista. E hoje você chegando lá para encontrar um 
serviço, só se for através de um irmão, tem que ter um parente na família pra 
poder indicar, aquela firma que já conhece. Só indicando que nem os meninos 
meus”. (Seu Cosme) 

             A época da mina é citada como uma época de fartura: nos quintais das casas 

existiam pequenas plantações, que ajudavam a compor a alimentação diária. Bastava 

chover para obter a colheita, mas com a condição da seca atualmente, os ex-

trabalhadores já não conseguem manter suas roças. Podemos observar na próxima 

fala: 

“Tinha muita comida, não faltava não, a gente tinha um quintalzinho, pra plantar 
milho, feijão, porque no tempo das águas você tendo aquela plantaçãozinha, 
pelo menos um litro de feijão, um litro de milho, podia criar um pinto no terreiro, 
né? Agora hoje a gente planta assim uma sementezinha de abóbora, melancia, 
feijãozinho, uns dois pintos. Só nos tempos das águas. Tem umbu aqui, tem 
fartura, mas também num instante acaba. A safra de melancia a mesma coisa, 
tem a época certa, aí passou, já era”. (Seu Jacinto) 

A falta de água sempre fez parte da vida das pessoas, reclamam que o tempo 

mudou e as chuvas ficaram cada vez mais escassas, dificultando ainda mais as suas 

vidas: 

“Vinha da chuva, né? Ia buscar no brejo, num lugar que chama Brejo, daqui lá 
são duas horas, 12 a 15 km, buscava de carro, as águas. Agora está ruim por 
causa da água, quando seca um sufoco, você não achava nenhuma, poço? 
Secou tudo”. (Seu Aureliano) 
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3.2. De Mineiros a Trabalhadores Rurais 

Os trabalhadores vivem com as sua famílias e desenvolvem trabalho no próprio 

local em que moram. A ligação com a natureza se faz presente, através da terra, do 

céu, da água e do vento. Para facilitar a vida cotidiana, a chegada da luz e da água 

são considerados fatores importantes na melhoria de vida dessas pessoas, gerando 

conforto e tranqüilidade, já que passam a maior parte do tempo envolvidas com a 

natureza e a vida em família.  

“Aqui falta água pra gente ficar completo, né? Aqui a gente vê os movimentos 
do céu. Eu me aposentei foi pela terra, por esforço meu e não tenho ajuda de 
ninguém a não ser, quando está doente, que faz um exame lá (SAMA). Mas a 
gente acostuma com o claro, com sol. A vida na roça é uma vida devagar, a 
alimentação é boa”. (Seu Aureliano) 

O cotidiano na roça faz parte do próprio lazer desta comunidade e ir a feira aos 

domingos é uma extensão destas atividades, onde, acontecem as prosas. Os 

encontros com os amigos são uma conseqüência disso: 

“Eu fico na roça, dia de domingo eu ajudo uma mulher lá na feira. É lá que eu 
encontro os amigos e nós proseamos. Tem 16 anos que eu trabalho na barraca 
com ela”. (Seu Anísio) 

Algumas famílias mantêm atividades na roça para complementar renda familiar, 

já que todas sobrevivem basicamente de aposentadorias como trabalhadores rurais, 

por exemplo, na fala de D. Ilda:  

“Vendo vassoura. De um lado e de outro. Vendo vassoura em Poções. Eu, saio 
com tudo nas costas, de casa em casa, andando nas portas das casas, de oito 
em oito dias.Aí eu saio 6 horas. Nos carros, ou no ônibus, ou na C10 assim... 
Se o povo me dá carona, bem... se não dá, tem que ser no dinheiro, tem que 
pagar, de porta em porta saindo nas casas. Não volto com nenhuma vassoura 
não, porque todo mundo daqui conhece. É porque as vassourinhas, que eu 
saio vendendo, o povo já me conhece... minha vassoura é boa, sabe que a 
vassoura é boa. Eu levo uma duas dúzias, duas dúzias e meia, e eu saio 
vendendo, fico comprando umas coisinha também. Esse é o dinheiro que eu 
tenho. Eu trabalho de diária, faço um serviço, ganho uma roupa,  ganho uma 
sandália, uma coisa assim. Eu queria me aposentar, mas não deu. Eu saio 
mais ou menos 6:15, 6:20, eu estou lá sete e pouco, o dia todo, isso quando a 
gente acha serviço, né? A gente sai. Agora mesmo, eu arranjei um canto pra 
gente tirar umas palhas. Aí eu bati, sábado, domingo, segunda, três dias, 
batalhando essas palhas, pra a gente poder adquirir o pão pra poder viver. 
Porque se não fizer assim não tem como a gente viver, né? Tem que 
trabalhar... onze netos e cinco filhos. Moram quatro aqui e o outro mora numa 
fazenda aqui perto. Eles não ajudam, não tem como ajudar... esse que é todo 
fraquinho (o neto), ele também ajuda com a vassoura. A família toda trabalha 
com  a vassoura. Quando eles podem fazer cinco dúzias, quatro, três porque 
não tem muita palha pra todo  mundo fazer os  feixes de dez dúzias, mesmo 
assim, é pouco porque não tem mato”  (D. Ilda) 

Os ex-trabalhadores do amianto têm uma média de idade de 75 anos. Alguns 

trabalham na roça e toda a família se envolve nesse trabalho, o cotidiano é vivido na 



86 
 

roça nas tarefas domésticas, na plantação, nas colheitas que dependem do ciclo das 

chuvas, como se pode verificar a seguir: 

. “A seca aqui começa no mês de julho. Até julho, agosto chove. Agora é que as 
águas só estão baixando. Aí, no período sem chuva, não dá nada. No período 
de chuva não é nada, é pegar o que deu.  Quando dá pra alimentar, quando 
não dá, meu Deus! Ás vezes planto. Agora mesmo eu plantei um feijãozinho, o 
de arranque perdeu todo. O que a gente está esperando é o catador, feijão de 
corda, porque agora é que está começando, esse é mais resistente, é o que 
tem lá no norte e no nordeste. É pra nós aqui, tem uns pés de mandioca, 
também pra cozinhar, comer cozida, é assim e o que dá aqui são esses 
serviçinhos de quintal, essas coisas assim, e aposentadoria, que a gente 
aposenta”. (Seu Cosme) 

A falta de perspectiva é evidente no lugar, alguns, vão pra São Paulo para 

conseguir emprego, pois passam muitas vezes necessidades básicas, os pagamentos 

recebidos por trabalhos realizados na roça são muito pouco, não conseguindo, dessa 

forma, manter suas famílias, como podemos verificar a seguir: 

“Porque aqui é um lugar que não tem emprego pra todo mundo, até Poções, 
aquela cidadezinha ali, não tem emprego pra ninguém, aqui pras bandas da 
zona rural, pior, quando as pessoas vão trabalhar aqui na roça, a diária é 12 
reais. Agora, um cara que é aposentado, tem filho, vai ganhar 50 reais por 
semana pra pagar tudo, conta de água, luz, comer, farmácia, açougue? Não dá 
não, tem que correr pra São Paulo!” (Seu Cosme) 

Acham que, com as atividades da mina, não melhorou em nada suas vidas. 

Tiveram salários melhores e mais dignos trabalhando em outros lugares. Conseguiram 

direcionar os filhos com estudo e emprego e se sentem orgulhosos, felizes e tranqüilos 

com isso: 

“Eu acho que eu ter vindo de lá pra cá, acho que não mudou, pra mim não 
resolveu nada. Porque, daí eu fui trabalhar por conta, tomava conta de 
fazenda, aí constituí família, fui criar meus filhos, graças a Deus estão todos 
em São Paulo. Dei estudo a todo mundo. Tem seis filhos em São Paulo e tem 
dois aqui, minha filha terminou os estudos lá em Conquista, meu filho caçula 
também terminou os estudos, está aqui. Aposentei. Os que aposentaram são 
os que foram lá pra Minaçu, quando vieram de lá, já vieram aposentados, 
esses estão com o salário bom. Aqui era ruim o salário. Tem camarada que o 
salário dele hoje aí é de dez salários. (Seu Cosme) 

 As atividades rurais são o núcleo da vida dos ex-trabalhadores e suas famílias, 

um ofício passado de pais para filhos há gerações, os mais velhos não estudaram, 

porque era considerado na época mais importante, aprender o ofício do trabalho na 

roça.  Isso fez com que a maioria dos ex-trabalhadores não tivesse estudado. A roça é 

o centro das perspectivas de trabalho e emprego e principalmente o sustento das 

famílias. Era e ainda é a única perspectiva de quem mora lá. As atividades rurais são 

mantidas com amor e orgulho por essas pessoas conhecedoras dos ciclos naturais de 

chuvas e plantio. A atividade de mineiro foi aprendida paralelamente à atividade rural, 
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representando um ofício a mais, mas não o seu principal ofício, como se observa nas 

falas:   

“...tinha roça, mesmo trabalhando na mina. Tinha semana que eu trabalhava de 
dia e outra trabalhava de noite. Essa semana que eu trabalhava de noite, no 
correr do dia eu tava na roça. Se não fosse o movimento nosso da lavoura,  a 
gente sofria, quando eles saíram, eu disse: - “eu não vou pra Goiás porque eu 
tenho minha família aqui, eu trabalho aqui, eu tenho a minha terra aqui, eu não 
vou não”. Com isso eu não fui. Aí agora eu continuei, eu cresci na roça e vim 
trabalhar na roça, comprei uma “criaçãozinha”, que  movimenta...” (Seu Anísio) 

Lamentam muito das dificuldades cotidianas de obter o alimento e se 

submeterem a sair de suas casas e da roça e, pela falta de chuva, ter que viajar para 

trabalhar em outras terras mais férteis. Pela situação de saúde debilitada, queixam-se 

de não poder utilizar os corpos doentes e limitados para o trabalho da terra:  

“Sempre trabalhei na roça depois da mina, mas tinha que dar viagem todo ano 
na mata, no sul da Bahia, de Ilhéus pra cá e depois os parentes aqui: “vamos 
com nós de empreitada”. Viajava o tempo todo. O corpo não dá mais pra 
trabalhar”. (Seu Jacinto) 

O amor pela terra está além do ofício de ser agricultor, é uma extensão de suas 

vidas plantadas e colhidas na terra e no poder mágico de prosperar,  demonstram uma 

forte relação com a natureza, considerada como sagrada em suas vidas:  

“Eu pelo menos o que eu gosto... não é esporte... é uma disposição... é de ir 
pra roça... porque... exclusivamente, sem a roça o Brasil não anda... não pode 
viver sem a roça. Nós vamos à cidade correndo, em benefício de buscar o pão 
de cada dia... mas... se nós também não levarmos o dinheiro... se não traz... o 
documento e se traz... porque o principal é o documento. Se a gente não levar 
o dinheiro, se não levar o documento, a pessoa está neutra. Então eu gosto da 
roça, porque gosto mesmo é de natureza minha. A roça que eu gosto não é a 
minha, é outra qualquer. Porque a minha e na do vizinho, eu tenho o pão de 
cada dia.  Se o vizinho tiver, eu tenho. É o seguinte: se na minha não der e a 
do vizinho der, minha casa está cheia... ou com dinheiro ou sem dinheiro... 
porque isso é o que vale da pessoa... Deus no primeiro lugar, no primeiro lugar 
Deus, porque sem Deus não temos nada! Independente disso, tem a geração... 
Se a gente tem o dinheiro tem, e se não tem também...” (Seu Damião). 

As atividades rurais são exercidas por toda família. As mulheres ajudam 

quando conseguem tempo para dedicação, é uma forma de colher o alimento para 

toda a família na agricultura de subsistência, complementando o trabalho do marido. A 

família se incorpora ao trabalho comum: 

“Damião fica aqui movimentando na roça. Agora tem hora quando eu não 
estou mesmo fazendo vassoura, eu ajudo ele, porque essa semana mesmo 
não está tendo como eu ajudar ele, porque eu tenho que fazer as vassouras... 
Fico ajudando de um lado e de outro. Aqui nós plantamos tudo pra ver se dá. 
Essa roça aqui é só pra nós, só pra nós de dentro de casa. Porque... onde o 
tempo que dá bem, dá, se não dá, nós temos que comprar, porque agora com 
esse sol mesmo não está dando. Nós compramos o que precisa em Poções. Aí 
lá em Poções, no sábado, é mais em conta pra gente comprar as coisas. No 
domingo, não tem umas coisas pra gente... não tem assim um mercado pra 
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gente estar no mercado, comprar as coisinhas. Em Bom Jesus não tem, já em 
Poções tem. De oito em oito dias”. (D. Ilda) 

 A terra é considerada por alguns como fértil, mas a falta de chuvas nos últimos 

anos é percebida pelos ex-mineiros como tempo de escassez e pouca colheita, como 

se pode perceber nessas falas: 

“Eu estou achando que está chovendo menos, porque naquele tempo chovia 
bastante. Porque, na mina, tinha uns pés d’água, que era preciso largar o 
serviço e o minério na usina que molhava tudo. Não é mais como era não. A 
estrada inclusive está molhada, mas é fina a chuva, né? Tudo fino. Está igual 
ao ano passado, que o ano passado estava assim. Choveu bastante, mas não 
choveu muito não, a barragem ficou seca. Tem duas barragens. Juntou água, 
está com dois anos, que junta um pouquinho e acaba logo. Na fazenda nossa 
aí, está com aquele poçozinho lá no fundo. Está começando a faltar água. A 
chuva vai até maio. E aí em diante... é seca até dezembro. Aí, em dezembro, 
começa a chover de novo, porque você vai plantar a lavoura. O milho mesmo 
eu tive o trabalho com o milho, tá com quatro anos, eu tive milho, agora é que 
eu fui ter um milhozinho, agora que plantei e salvei o milho, mas o feijão eu não 
salvei. A terra é boa. Porque tem uma coisa que a terra vai ficando velha, a 
terra não cansa, é porque a falta da chuva que não vem no tempo certo e, 
quando vem, a lavoura já perdeu. Aqui é muito seco pra verdura. Planto feijão, 
milho, mantimento. Quando está seco, a gente tem que alugar manga pra botar 
um gadinho, uma duas vacas, a plantação sem chuva não dá nada”.  (Seu 
Anísio) 

Pela falta de água na região, a única água que nunca seca é, justamente, a do 

lago na mina, que é utilizada para criação e pescaria. A água é insalubre, não serve 

para consumo humano.  Comentam que foram abertos poços artesianos em algumas 

fazendas e que fazem parte do mesmo lençol freático do lago da mina e utilizam a 

água para cozinhar e para as criações. A falta de água é citada pelos entrevistados 

como o maior problema da região. Água do lago da mina é eminência de um risco 

naturalizado ou invisível: 

“Eles disseram que iam examinar essa água aí pra ver se a água ficava boa, 
né? Se conseguisse tratar aquela água, era bom, porque é nascente, né?... 
aquela água é permanente, não acaba não. O prefeito aí tem um poço 
artesiano na fazenda, mas é salgada... a água vem lá do amianto. Aqui mesmo, 
em Mandacaru, tem uma cisterna que nunca secou. Só que a água é pesada. 
Antigamente, a gente ia lá pegar água, bebia de lá. Se cavasse bastante dava 
pra abastecer a população aqui; aquela água vem lá da pedreira (lago da 
mina), e quando é o tempo das águas, que enche demais ali, fica passando na 
estrada, aquela água, ali também é pesada a água, mas não é muito não. A 
criação bebe ali um bocado. “O que falta pra melhorar aqui é a água mesmo, o 
que a gente mais sofre aqui é por causa da água, porque a gente vai dividindo 
com os parentes com os vizinhos. Nós plantamos tudo, nós plantamos feijão de 
arranque, feijão de corda, planta fava, aipim, planta milho, só esse ano que o 
feijão de arranque nós perdeu, não teve chuva, porque é um feijão que não 
agüenta sol, o feijão catador tá chovendo que nem canivete agora, porque aqui 
esse ano pra nós a chuva aqui foi fraca. É porque a chuva agora aqui pra nós é 
janeiro e fevereiro, agora deu chuva, mas agora estiou o tempo, se Deus não 
meter o braço pra chover! É pra comer, não dá nem pra comer, dá é trabalho, 
não dá pra comer”. (Seu Anísio) 
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As chuvas são consideradas sagradas nessa região, existe uma relação entre Deus e 

o tempo das águas, se tem chuva, tem alimento, se não tem vem a fome. A renda 

extra da família depende do “tempo das águas”. A chuva tem a função de aliviar o 

calor e matar a sede numa região muito seca: 

“...piorou... chove menos, a situação era boa, plantava pé de cana aqui, aquele 
que está no céu, era mandado por aquele presidente dele, não sei o que é que 
ele tem. Deus, porque ele sabe que a pessoa é necessitada os homem estão 
no mesmo caminho, Jesus dá o castigo, se não merecer, não recebe”. (Seu 
João) 

“...agora tá dependendo de Deus, que é o nosso pai celestial, se não chover, 
nós não temos nada... A água tira a vida e é vida.  Se não tiver água, nós não 
temos nada”. (Seu Damião) 

 “O que mais nós precisávamos aqui é da água. Porque na seca,. na seca é o 
seguinte: eu sou uma mulher muito trabalhadora, eu faço vassoura, vou 
trabalhar pra um, vou trabalhar pra outro, a gente chega cansada... eu trabalho 
aqui ... desde a nossa roça, eu vou trabalhar pros meus vizinhos... pra poder a 
gente adquirir o pão de cada dia, pra cuidar... Os vizinhos pagam, eles paga. A 
gente sai pra trabalhar, né?... mas, quando chega na minha idade, 58 anos, a 
gente vai trabalhar nesse sol.  A gente sai quatro horas, pega lá, vai no 
chafariz... vai aonde tiver pra gente adquirir esta água.é...agora, como está 
bom... que Deus mandou pra gente...tem água no barreiro.  Quem tiver 60 reais 
pra comprar o carro de água compra, e quem não tiver vai pegar lá... a 
prefeitura não dá nada a ninguém. Aí dura uns trinta dias.  É menos de trinta 
dias, aqui pra nós é assim, são quatro... são cinco famílias pra beber num carro 
de água, quinze dias a água já terminou. Mas nós lavamos poucas roupas, 
também, minha filha, porque se for lavar muita roupa, haja água.  Só tem 
mesmo no chafariz.  É ali embaixo.  Ou então lá no Caldeirão do Amianto. E 
acorda cedo vai lá e pega água. Uma vez tava a turma aí dormindo, nós 
dávamos duas viagens, duas de dia e duas de tarde... esse ano que entrou foi 
pior.  Mas nem sempre tem água”.  (D. Ilda) 

 

3.3. O Sentido da Contaminação e Perigo  

Para Douglas (2006), tudo o que pode acontecer de desastroso a um homem, 

deve ser catalogado em função dos princípios que regem o universo específico da sua 

cultura, como palavras que desencadeiam cataclismos, por vezes estados físicos.  

Alguns perigos são grandes ou pequenos. A sociedade primitiva é uma estrutura 

poderosa no centro do seu universo. Dos seus pontos fortes emanam poderes, o 

poder de prosperar, o poder temível de exercer represálias. Mas nenhuma sociedade 

existe num vazio neutro e sem cargas.  Está sujeita a pressões exteriores; o que não 

está com ela, não é parte dela e não está sujeito às suas leis, está pelo menos 

virtualmente contra ela. Pra interpretar as crenças em questão é necessário, 

precisamente, sistematizar, porque as crenças relativas à separação, a purificação, à 

demarcação e ao castigo das transgressões tem como principal função sistemática 

uma experiência essencialmente desordenada. É só enxergando a diferença entre o 
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dentro e o fora, por cima e por baixo, masculino e feminino, com e contra, que se cria 

uma aparência de ordem. 

Numa cultura profundamente impregnada de noções de contágio e de 

purificação, o indivíduo se encontra oprimido por categorias rígidas de pensamento, 

cuja manutenção depende do auxílio e punições e de regras de evitamento.  Pode 

parecer impossível que um tal indivíduo desvie o seu próprio pensamento dos 

caminhos batidos pela sua própria cultura. Como poderia ele contornar o processo do 

seu próprio pensamento e contemplar as suas limitações?  (Douglas, 2006) 

A reflexão sobre impureza implica uma relação sobre a ordem e a desordem, o 

ser e o não ser, a forma e a ausência dela, a vida e a morte. Onde quer que as idéias 

de impureza estejam fortemente estruturadas, a sua análise revela que põem em jogo 

estes profundos temas (Douglas, 2006) 

Não é difícil perceber a utilidade das crenças relativas à poluição num diálogo 

em que cada um reivindica ou contesta um dado estatuto da sociedade, mas 

estudando estas crenças de perto, se descobre que os contatos que se julgam 

perigosos também transportam uma carga simbólica; é nesse nível mais interessante 

que as noções de poluição se relacionam com a vida social. A poluição, para Douglas, 

exprime uma idéia de ordem social. 

A poluição é um tipo e perigo que se manifesta com mais probabilidade onde a 

estrutura, cósmica ou social, estiver claramente definida. Os “poluentes” nunca têm 

razão. Não estão no seu lugar ou atravessaram uma linha que não deveriam ter 

atravessado e este deslocamento resultou num perigo para alguém. Contrariamente à 

magia e a feitiçaria, a poluição nem sempre é obra dos homens: é uma capacidade 

que eles partilham com os animais. Pode se cometer deliberadamente um ato de 

poluição; mas a intenção do agente não tem nada a ver com os resultados obtidos. A 

poluição é, na maioria das vezes, um ato de poluição que é, majoritariamente, fruto da 

inadvertência. Os perigos, que não estão apenas reservados aos seres humanos, se 

podem libertar pela sua ação. Um poder inerente à estrutura das idéias, um poder 

graças ao qual a estrutura procura proteger-se a si própria, de vigilância. O perigo que 

constitui as contradições internas, como nas ocasiões em que certos postulados 

fundamentais são negados por outros, parecendo, em determinados pontos, que o 

sistema está em guerra consigo mesmo, se recorre ao simbolismo dos limites do corpo 

para exprimir perigo, que ameaça as fronteiras da comunidade (Douglas, 2006). 

“Eu acho que todos que entram ali naquela área, todos que moram ali no 
entorno da mina, estão correndo um grande risco de serem contaminado. Se 
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num momento aí, a gente inala uma fibra... disse que precisa de não sei 
quantas fibras, né? Eu não acredito não, eu acho que uma... tem o limite. Eu 
acredito que se tiver uma, vai te causar esse dano. Porque se uma fibra se 
instala no seu organismo, o câncer está garantido. Não tem como controlar.  
Porque nada destrói o amianto.  Se você pegar uma fibra de amianto e levar ao 
fogo, ela fica em brasa e aí volta ao estado normal.  É como se nada tivesse 
acontecido com ele; então qual o medicamento pra destruir um trem desse?  
Então, eu acredito que tem muita gente contaminada aqui na região e que se 
não tirar esse amianto aí rapidinho, ele vai contaminar muita gente”. 
(Representante da ABEA local) 

Para Porto (2007), a invisibilidade social de alguns grupos sociais torna as 

relações sociais de produção ainda mais vulneráveis, o que demanda estratégias 

novas de investigação, entidades e pessoas que enfrentam o risco. Trata-se de uma 

batalha, tanto política quanto cultural, contra processos que reforçam a exploração 

humana no trabalho. Conflitos de classe e grupos de vulnerabilidade são um conceito 

integrador ao tema do risco, pois ajudam a desvelar a dimensão social da 

complexidade, na análise de enfrentamento dos riscos ambientais e ocupacionais, 

trazendo á tona, simultaneamente, questões, éticas, políticas e técnicas e a 

capacidade da população em enfrentá-las.  

A poeira ou o pó do minério, para ex-trabalhadores e viúvas, tem o sentido de 

perigo, contaminação e ameaça. A representação da poeira ou pó provoca vários 

sintomas, significa que a contaminação aconteceu a partir da convivência direta com o 

pó. Aquilo que o polui é o contato com a poeira da usina. O minério guardado no corpo 

representa a doença que está guardada e que a, qualquer momento, pode se 

manifestar, ameaçando, como se pode verificar nas seguintes falas: 

“Eu acredito que a contaminação é dessa forma: quem respirou. Eu acredito 
que a própria cidade foi prejudicada por esse amianto, porque a cidade antes 
aqui, pegava esse pó e jogava na pista, aí voava tudo na cara na gente, quem 
vem atrás está respirando a mesma coisa de mim que mexi lá com amianto, 
que está voando aquele pó, o carro da frente está jogando poeira, né? E o de 
trás está respirando. Morreu muita gente aqui e ninguém estava sabendo, pode 
ter sido, não sei”. (Deco, filho de ex-trabalhador da mina, falecido) 

 “E aí, quando nós estávamos trabalhando, era aquela poeira debaixo da terra. 
E ele olhava pra gente, que eles entravam pra ver, aquele pessoal que 
chegava da França, ia muita gente olhar, né? Nunca via quem estava lá dentro 
por causa da poeira do martelo. Agora tinha o vibrador também que aquele ia 
acompanhando pelo corte. Agora, a gente ligava ele cá, pra modo de soprar a 
poeira, era a poeira do amianto da usina e da dinamite, que aquilo ali a gente 
labutava com dinamite brava". (Seu Anísio) 

O sentido do perigo e da ameaça da contaminação permanente na cidade, 

onde a mina está abandonada. A contaminação aqui é explicada através da principal 

característica do amianto, ser indestrutível, como a seguir: 
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“A contaminação, eu acho que aconteceu e vem acontecendo, porque a nossa 
luta é justamente pra isso. Quando entrei com a ação contra a SAMA, eu 
conscientizei do tamanho do problema, entrei com a ação pra que ela venha 
retirar todo esse amianto que está espalhado por aquela área. Pra erradicar 
esse problema, então, nós temos que esperar aí, pelo menos 40 anos pra que 
isso venha a acontecer. Mas se a alguém não tomar uma providência, essa 
atitude agora, eu acho que vai continuar contaminando por muitos anos ainda”. 
(Representante da ABEA local, filho de ex-trabalhador da mina, falecido) 

 “Eu acho que interfere. A mesma coisa, aqueles moradores que moram ali, 
eles tão correndo risco de perigo. Porque como se diz, ta ali, não tirou, mas se 
vem um vento de lá pra cá, um redemoinho e joga ali, então. Eu acho que não 
acabou o amianto não. Por que aquela lã lá não acaba, aquilo é uma coisa 
assim que você bota uma lã daquela e bota no fogo ela não queima, ela 
avermelha toda assim, amarelada e não queima; então aquilo se guarda no 
corpo da pessoa. Aquilo ali eu comparava a mesma coisa de uma criação 
come um plástico mastiga e engole, e depois se ela fica ali na boca do bucho 
do animal ali não sai mais, o animal morre”. (Seu Damião) 

Na próxima fala, percebe-se a contaminação cotidiana, perigo ameaçador da 

mina, o risco invisível e a falta de equipamento de proteção a que eram submetidos os 

trabalhadores: 

"Era uma nuvem de poeira naquela região no entorno da mina. A Vila era bem 
encostadinha à usina, dentro dessa parte ainda aí, eu tinha oito, nove anos, 
naquele período. A mesa ficava coberta de pó, o piso das casas também que 
era de cimento, ficavam cobertas de pó e as camas a mesma coisa; então era 
muito pó espalhado por todo região. Nas camas, no campo de futebol, até no 
cinema... Tudo. Nas salas de aula, tudo, tudo, tinha pó demais. Eu me lembro 
que no recreio, às dez horas e às três da tarde, a professora varria as salas pra 
tirar o pó, que era demais. Só pra você ter uma idéia de como tinha amianto no 
ar, nos intervalos, eram varridas as salas de aula pra retirar o pó. Você não 
reconhecia as pessoas, ficava coberta de pó, porque a SAMA foi muito 
irresponsável. Quando a SAMA veio pra aqui em 1937, todos os países 
civilizados já conheciam os males do amianto e ela aqui não disse pra nenhum 
dos funcionários, o risco que eles estavam correndo e nem deu um 
equipamento de segurança pra nenhum deles. O pessoal trabalhava descalço. 
Ela sabia o que estava acontecendo, ela sabia dos problemas sim e não dava 
um calçado pros funcionários, eles trabalhavam descalços, muitos deles 
trabalhavam descalços”. (Representante da ABEA local) 

“Saía da usina, saía pó pra todo lado e ali espalhava pra todo o mundo. Ali de 
Bom Jesus. Porque aquilo era uma altura medonha você via soltar a poeira da 
usina e onde estava passando minério. Agora quando estava fazendo aquele 
minério, aí sentava lá naquele salão tinha quatro mulheres trabalhando, 
sentadas aqui junto da peneira pra, separar o minério e aqui a peneira estava 
trabalhando”. (Seu Anísio) 

A contaminação do corpo em que o minério entra “vivo”:  

“...podia acusar, se fosse alguma coisa. Eles me falam que eu não tenho nada, 
podia acusar, disse que tá bem. Eu acho que estou bem. Dizem eles que 
contamina, me parece. Porque aquilo é vivo, né? Onde ele contamina o corpo 
da pessoa, ele fica”. (Seu Anísio) 

No processo de contaminação do corpo através da água, que minava das 

pedras, vários ex-trabalhadores se queixam da “friagem no corpo”, passavam muitas 
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horas por dia dentro da água, cavando nas pedreiras para extração do amianto, como 

podemos observar nesta narrativa: 

“Nós cansamos de trabalhar no plano inclinado. Quando nós trabalhávamos no 
plano inclinado, nós trabalhávamos o dia todo com chuva da “minação”, da 
pedra mesmo. Ali não seca não e quanto mais cavar ali, mais água vem. O 
forno pra rodar o material tinha que ser na quentura pra enxugar, porque já era 
misturado com água. Foi cavando pra achar a água... embaixo tinha um lençol 
freático” (Seu Anísio) 

“...isso é uma questão de natureza da viração do tempo, se frieza matasse a 
gente... os que morreram, todos foram da moléstia da água que trabalhava 
dentro, os que morreram estão todos contaminados por essa doença, pela 
frieza”. (Seu João) 

“Aí a gente trabalhava na usina, trabalhava de marteleteiro na pedreira, 
trabalhava cá embaixo na usina... tinha uma água corrente... trabalhava como 
aqui assim (mostrando onde dava água, pelos joelhos), água corrente aqui 
assim... e de noite aquela água suspendia um frio que não era brincadeira. 
Trabalhava só de sapato, outra hora de sandália, outra hora descalça mesmo”.  
(Seu Damião) 

É importante destacar o sentido da contaminação de perigo. Observa-se que a 

contaminação aconteceu durante o trabalho cotidiano na mina, e a poeira é indicada 

como o causador desse mal. A poeira significa o perigo da contaminação. E compara 

com a contaminação de outros lugares:  

“...trabalhando com a poeira, aquele minério ia cair dentro daqueles sacos. Eu 
não trabalhei com esse trabalho, mas agora quem trabalhava na usina, quando 
entrava, você não conhecia. Vixe! Você não conhecia a pessoa quando ela 
saía de poeira... era um castigo! Não parecia gente não, era só pó, só o pó 
purinho, não tinha proteção” (Seu Anísio). 

E aquilo ali é assim, se todo mundo morava no povoado lá, porque hoje 
acabou, mas aquilo ali era muito bom, eu acho que todos que moraram ali, eu 
acho que tá tudo imunizado desse minério. Porque o pó do minério, agora não 
que acabou, mas quando tinha a usina jogava o pó direto, longe, dava aquela 
fumaça, que nem ali na Magnesita  [mina em Brumado – Bahia] ali, é a mesma 
coisa, que nem ali em Volta Redonda que tem as fábricas lá”. (Seu Cosme) 

“Isso aí tá fora do perigo, né? O perigo do amianto é a poeira, mexer com 
aquilo, ou talvez, você tá ali pega aquela lã, você mexeu com a pedra e depois 
você esquecer, pegar um alimento pra comer e pode pegar aquela fibrinha ali... 
aí tá contaminado. O perigo lá é a poeira. Aquela poeira, lá na usina, lá era de 
trinta metros de altura, a tubulação aquela poeira, saía, ele britava aquela 
poeira, dela até aqui assim, amanhecia branca aqui, por causa do vento; não 
porque o vento muda direção; lá também ficava cheio de poeira. Agora mesmo, 
tá vindo assim. Bonfim do Amianto ali era o primeiro lugar. Bom Jesus da 
Serra, Bandeira Nova aqui também, tudo! Ali era uma poeira, tinha uma 
chaminé, aquilo lá era uma poeira tão esquisita, era poeira mesmo, não era 
brincadeira não, o britador britava aquela pedra e quando passava aqui... ali 
tem muito amianto ainda, amianto ali tá há 40 metros de profundidade, aí ficou 
difícil pra eles tirarem, né?” (Seu Aureliano).  

As rochas de amianto, ainda existentes na região, não são compreendidas 

como ameaça e perigo e estão espalhadas além de Bom Jesus da Serra: 
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“...de uma vez que Pimentel (ex-trabalhador já falecido, que foi para Minaçu), 

ele trabalhava fiscalizando, foi quem descobriu essa mina daqui. Eu era feitor, 

fiscalizava, botava o pessoal pra trabalhar, ele dizia: “você não vê essa mina 

aqui, ela rompe essa veia de minério em Bom Jesus”. No Morro do Fogo aqui 

em Bom Jesus, lá você vê a pedra e a veia do minério”. (Seu Anísio) 

Os ex-trabalhadores consideram que o maior perigo de contaminação do 

trabalho na mina era na usina de beneficiamento do amianto, onde se localiza a maior 

parte da poeira e a fumaça de explosivos: 

“Quando apareceu o maquinário, era pior. Porque tinha o pó e a fumaça do 
explosivo, e aquela fumaça o maquinário subia pra cima, que de longe via. 
Agora não tá assim, você via subindo... a cama de poeira era uma casinha com 
não sei quantos metros de altura de receber aquela poeira”. (Seu Anísio) 

“Eu acho que, com o maquinário, a contaminação era maior, por causa da 
poeira que era muita. Porque antes, no início da exploração, na época não 
tinha poeira, era tudo pisado no pilão e tinha as peneira pra passar aquele 
minério e a lã do minério não tinha poeira como tem hoje. Voava muito pouco. 
E com o maquinário, a poeira era muito mais. Eu não sei se o maquinário veio 
em 1945”. (Seu Antônio) 

A poeira incomodava tanto aos franceses, engenheiros da mineração, que 

mandavam plantarem árvores, gameleiras e eucaliptos para ajudar a diminuir a 

proliferação de poeira e o raio de distância alcançado. Nota-se uma consciência da 

empresa em relação à contaminação na região, demonstrando assim, que existia uma 

informação de que a poeira do amianto fazia mal a saúde, como podemos verificar na 

fala abaixo: 

“...era tudo branco, você assunta que até os franceses encheram aquilo ali (a 
mina) de gameleira e eucalipto em volta, foi tudo eles que plantaram, porque 
como ela é “engambelada”, a poeira assentava toda ali naquela folha, pra não 
espalhar mais pó e a gameleira não morre assim com pouca coisa. Plantaram, 
e já plantaram com essa idéia. E a gameleira, a raiz dela ela cria, vai 
crescendo, vai batendo lá no chão e aí botou gente pra plantar naquele mundo 
todo ali. Pra não descer, pra aquela poeira não chegar lá embaixo, ficar lá por 
cima. Porque o pó era muito. Quando elas começaram a crescer... eles foram 
embora e largaram tudo aí”. (Seu Anísio) 

Existe uma pedreira clandestina, do outro lado da mina, que é utilizada pela 

comunidade para alicerçar casas, e que ainda é explorada, mostrando, assim, o 

desinformação da prefeitura em relação à situação de contaminação local. O perigo 

eminente de risco invisível ou naturalizado. É normal encontrar casas alicerçadas com 

pedras de amianto; demonstrando assim que não tiveram informação sobre a ameaça. 

O amianto faz parte da vida das pessoas da comunidade. A mina representa local de 

passeio e muitas lembranças, boas e ruins. A comunidade nasceu e ainda nasce com 

um mito naturalizado do amianto, o amianto está em todos os lugares, na terra através 
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do pó que foi jogado nas estradas, e no ar que respiram. Como podemos observar 

nesta narrativa: 

“...essas estradas aqui perto (atrás da mina) na hora que a gente vai passando 
aí, quando chove, você vê o pó cintilando na terra, é por isso que não quer que 
pega pedra lá pra fazer alicerce de casa. Em Bom Jesus tem muita casa que 
tem; antes ninguém sabia que fazia mal. Ali é tudo alicerçado com amianto. 
Aquela lã é tão medonha que se você virasse a alpercata assim, o pé em cima 
dela ali virava um cravo, aquela frepazinha (farpinha). Pimentel fala que era a 
“crafedonha”( pedra de amianto), que aquela pedrona tem a veia do minério e a 
outra não, é a pedra lisa, essa pedra mole ela era até mole pra quebrar, você 
batia o marrão quebrava logo.( Seu Anísio) 

Para Shultz (1979), o mundo intersubjetivo que existe antes do nosso 

nascimento, as heranças sócio-culturais constituídas em nosso imaginário. Há de se 

considerar a “estocagem” do conhecimento adquirido na luta pela sobrevivência.  

Nesse aspecto, foi e é tão natural a convivência e o uso do mineral na vida cotidiana 

das pessoas, que utilizavam e ainda utilizam a fibra do amianto como no tempo em 

que ele foi descoberto. O amianto, nesta comunidade, faz parte da história de suas 

vidas de nascer, viver e morrer. Faz parte do mundo-da-vida. Nesse sentido, podemos 

relacionar com a fala abaixo:  

“É tanto que os meninos pegavam, tiravam uns fiapos desse tamanho assim e 
usava de isqueiro pra acender cigarro, porque tinha o isqueiro, que até eles 
faziam de cordão e botavam no isqueiro e botava gasolina, ela não queima, só 
dá fogo, num queima nunca aquilo ali, empretece, mas não queima dentro do 
isqueiro, que quando botava ele entrava pra dentro, aí botava fogo assim e não 
queimava, ficava velho, mas não queimava [...] Vixe! Se contamina a gente é 
porque fica dentro da gente toda vida, porque ela não acaba, ela não desgasta, 
nem o fogo acaba com ela”. (Seu Anísio)  

Os que trabalhavam na usina na função de ensacador, cotidianamente 

inalavam a poeira do amianto, o sacrifício do trabalho fazia parte natural das suas 

vidas, o risco naturalizado na vida cotidiana. Para Schultz (1979) “a atitude natural, o 

conhecimento, a experiência, o mundo-da-vida cotidiana e a relevância, interagem 

entre si e exercem influência sobre o Homem”: 

“Porque essa água solta ali que a gente bebe, o sol toma a doença, porque 
essa nuvem de poeira ficava solta no ar, a cama de poeira era muito alta, se 
esse pó tivesse que cair ali, caia muito longe que o vento levava pra qualquer 
canto aquilo, quando tinha sereno pra baixar ela, tinha uma nuvem de poeira o 
tempo todo direto, e acontecia resfriado e o povo trabalhava dentro da poeira. 
Eu mesmo ensaquei muito saco de 40 kg, de 45 kg dessa poeira, a cama de 
poeira parada e a gente enchendo aquele saco, aquele pó que nem cimento, 
fininho”. (Seu João) 

“Na usina, eu trabalhava na água, até meio dia, de meio dia pra tarde, ia pro 
fundo da usina pra pegar a produção do vagão, pra entregar no escritório. 
Quando o vagão de minério saía, passava ali pesava o de rejeito, jogava pra cá 
aquela banca que tinha cá. No outro dia, eram outros, de manhã até meio dia, 
depois outros vinham pra botar água de meio dia pra tarde, era assim. Até que 
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chegou a um ponto que eu fui pro corte, depois me jogaram pra pedreira, 
levando minério pro galpão pra, quando chovesse, a usina não parasse, pra ter 
minério seco, outra hora trabalhava no minério, furando pedra. E aí ninguém 
levou a sério isso. Ninguém levou a sério isso, deixou prejudicar demais, 
alguns tinham febre, uns morriam, chegavam a amarelar”. (Seu Antônio) 

Os ex-trabalhadores tinham uma fonte de renda mínima e, por necessidade, se 

submetiam a trabalhos além do limite, mesmo quando adoeciam, e também devido à 

falta de informação, como se verifica nesta narrativa: 

“Naquela época era um inocente, não sabia de nada, não entendia de nada... 
até com remédio, não entendia de nada, só queria a minha saúde. Bom... Deus 
ajudou que eu recuperei... recuperei, trabalhei uns dias mais, aí passei aqui 
duas vezes, aí retornei. Voltei a trabalhar na mesma coisa, com o pé na água, 
na britadeira não. Lá na Usina. Martelo. Aí eu já voltei somente a trabalhar com 
o minério”. (Seu Damião) 

O ex-trabalhador narra sobre o risco de contaminação durante o trabalho na 

mineradora e denuncia a empresa de não ter sido informado sobre o perigo do 

trabalho: 

“...mas sentia que de vez em quando aquilo sufocava... aquilo sufocava.  Mas o 
doutor sabia que fazia mal... como na França, foi aterrado quantas obra lá... foi 
aterrado porque lá eles já sabiam que fazia mal e aqui a gente não sabia... é 
como tem hoje muita gente que não sabe”. (Seu Damião) 

“E aquilo ali era só a poeira que a gente tomava ali dentro. Porque era tudo 
fechado, aquela poeira ali era dia e noite. Aquilo não tinha leite pra você tomar, 
não tinha máscara pra poder se proteger, aquilo ali você respirava aquilo, 
quando você escarrava, saía só àquelas pelotas de pó” (Seu Cosme). 

O conhecimento sobre a natureza e como ela age na vida do homem “O tempo 

da águas e dos ventos”. Compreensão da contaminação pelo amianto para os sujeitos 

desta pesquisa. A contaminação expressa pelo vento. Como se percebe nas falas: 

“Então no “tempo das águas”, é tempo de ter muita ventilação, vento mais 
calmo, vento mais sossegado, mais vento forçado, o povo fala em redemoinho, 
eu acho que é menos vento. No tempo da águas, tem mais vento. Eu acho que 
pode trazer com o vento, trazer o amianto e contaminar tudo, porque, se fosse 
uma coisa fixa que não tivesse bulido e nem ninguém bulisse... só ficava 
naquele local ali, mas foi muito remexido aquilo ali, trinta e tantos anos 
mexendo nisso aí, e aí, a terra ficou ali embaixo, tem a pedreira onde tem o 
minério e o “estéreo” (rejeito do minério), foi tirado tudo dali de dentro, tudo 
passado por máquina, então aquele estéreo ali tá solto, o vento leva. No tempo 
das águas, os ventos têm mais contaminação porque o vento traz. Tem mês 
que chove aqui em setembro, tem mês que chove em outubro, de uns tempos 
pra cá em novembro, começa desde maio e vai até setembro, outubro... tem 
vento, mas é mais oculto, o vento é mais do sul, que sopra daqui pra lá e pra 
cá é norte... então, quando contamina, é o vento norte pra cá. Então isso quer 
dizer que quando o vento sul sopra, e leva o rejeito pra Bom Jesus da Serra, é 
pra lá, Bom Jesus da Serra, Mumbuca, Caetanos, Mirante, pra lá. Já quando é 
o norte, o vento norte toca de cá pra cá aí já atinge pra cá. Por que tem muita 
poeira...assim... quando você vê bastante vento, você vê aquele ar forte assim. 
E principalmente quando a gente passa assim... assim... quando vem vento, 
assim tá bom, agora quando vem do lado norte vem forte. Tem vez que vem do 
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lado de cá, tem vez que vem pro lado de cá, aí... que esse vento que vem de 
cá (aponta em direção à mina) pode vim pra cá, porque assim... tem gente que 
vive gripada aqui direto e nunca sara... Agora eu acho que o vento que vem 
mais assim é o vento que vem do sul. Porque se o vento vem pra cá, ele leva 
pra Bom Jesus, mas se vem pra lá leva pra cá... é assim que o vento é”. (Seu 
Damião) 

Para Marffesoli (1985), “o cotidiano é um estilo no sentido de algo mais 

abrangente de ambiente, que é a causa e o efeito. Em determinado momento, das 

relações sociais ali mudam no seu conjunto. O estilo pode ser considerado a projeção 

concreta de todas as atitudes emocionais, maneiras de pensar e agir, de todas as 

relações com o outro, pelas quais se define uma cultura”  

Para Porto (2007), os eventos de risco, a exposição do homem a ecossistemas 

perigosos, passa a gerar problemas concretos de saúde. Esse fenômeno agrava o 

problema da percepção da invisibilidade dos riscos ambientais. A partir da morte de 

alguns ex-trabalhadores, o risco de contaminação e a visibilidade do perigo 

começaram a ser percebidos. O adoecimento de alguns representa algo que está 

ameaçando aquela pessoa, através de alguns sintomas.  

           A ocorrência de adoecimento dos ex-trabalhadores da mina de São Félix é 

tratada de forma desprezível pela empresa, que mantém uma “indenização” arbitrária 

por nível de doença da seguinte forma:  

Doenças Nível Valor 

Placa pleural 1 R$ 7.000,00 

Asbestose  2 R$ 12.000,00 

Mesotelioma de pleura 3 R$ 20.000,00 

 

           O critério utilizado pela empresa para diagnóstico destas doenças, não são 

claros para os ex-trabalhadores. Estes não são avisados de qual doença possuem. 

Apenas assinam ou carimbam (os que não sabem assinar) o “acordo”, sem ler e 

recebem o dinheiro equivalente. Os ex-trabalhadores interpretam como “deu problema 

do minério”, mas a empresa não explica o que exatamente está acontecendo com a 

sua saúde. 

Acreditam que os valores mais altos nos acordos extra-judiciais com a 

empresa, são pagos quando estão condenados à morte. Criticam o convênio médico 

dado pela empresa e denunciam a postura dos médicos da empresa quanto aos 

diagnósticos dados. Na verdade, nenhum órgão ou instituição fiscaliza este processo, 

como se percebe nas falas abaixo: 
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“Os médicos dizem, mas não acredito muito não. Porque tem o tipo 1, tipo 2 e 
tipo 3 da doença do amianto. Acho que o tipo 1 porque eles me deram 5 mil 
reais, tipo 2 são 7 mil reais e o tipo 3, 21 mil reais, aí já é pra comprar o funeral. 
Mauro ele fez uma operação, não sei se ele operou não. Disse que ele operou 
em São Paulo e ganhou 20 mil reais. Isso é onda, ele tá é desenganado, não 
tem operação para a doença dele não, não operou nada, os médicos não 
mexem com isso não, com operação do amianto não. Eles indenizaram ele em 
20 mil reais. Já secou, que só tá o osso. Ele sabe que vai morrer! Assinou e 
pronto. Ele tem o convênio também. O convênio não vale nada, chega lá, os 
médicos não dão remédio, não falam nada. Talvez é o controle lá da SAMA, 
pode até ser, porque existe essas pessoas que não têm consciência, gostam 
do rico pra ganhar mais, porque tem muito “comelão” por fora, que quer mais. 
Toda empresa tem um que pega dinheiro a mais, tem médico que tá nesse 
meio, existe isso aí. A gente sabe assim, o que tá acontecendo um com o 
outro. Que nem Mauro que recebeu esse dinheiro, podia... porque Mauro não é 
aposentado pela firma, ele podia ter um salário pela firma, eu podia ter um 
outro salário pela firma, não tem nada disso.  Eu mesmo não mexo mais com 
isso não. Não me interessa mexer com isso mais não, porque eu sei que a vida 
é um pouco curta eu sei, e preocupar com certas coisas, diminui mais a vida. 
Ah, meu direito, se for pra aposentar direito, eu quero. Agora eu acredito que 
sim, que as pessoas que estão cuidando disso, a senhora que está trabalhando 
sobre a história da gente, né? Tem muita gente trabalhando com a  história da 
gente”. (Seu Aureliano) 

   A única referência sobre o movimento social dos ex-trabalhadores é a ABEA 

local. Acham que o movimento não tem dado retornos, faltam estratégias e 

articulações para solucionar o problema que se agrava: 

“Só tem Valdo que tá fazendo esse movimento dele. Só quando tem reunião, 
que a senhora vêm, que nem teve outro dia aí, aqueles que trabalharam, vão 
pra lá. Mas não tem assim a quem procurar, não, é só uma conversinha assim: 
é sim, sim, não, não... tá todo mundo contaminado. Os médicos dizem que eu 
tô contaminado, que deu contaminação nos primeiros exames, depois disseram 
que eu não tinha nada, aí eu tô esperando pra ver os exames, pra ver se deu 
alguma coisa”. (Seu Aureliano) 

            A mineradora se mantém presente na vida dessas pessoas, através de um 

escritório mantido em Poções, que serve de centro de informações dos ex-

trabalhadores, onde estes são “avisados” que vão fazer exames em Poções. Quando 

os médicos vêm de Goiás e São Paulo, os ex-trabalhadores que apresentam “algum 

problema”, como os ex-trabalhadores dizem, são enviados diretamente para São 

Paulo, onde são realizados exames mais específicos. Os ex-trabalhadores 

compreendem esta atitude como a piora da sua saúde, quando vão para São Paulo é 

porque “deu um problema” e ficam sempre atentos a isso. A empresa providencia 

plano de saúde a quem está mais doente, como eles dizem. Mas é importante aqui 

ressaltar, que a empresa não informa através dos laudos médicos o diagnóstico dos 

ex-trabalhadores, pois os laudos enviados são sempre negativos, tendo, assim, uma 

atitude arbitrária, sem nenhum critério profissional que tenha sido fiscalizado por órgão 

oficial competente.  
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  Os ex-trabalhadores explicam a contaminação a partir do processo de 

adoecimento, com o sentido da contaminação e do perigo ameaçador. A percepção de 

risco de adoecimento acontece quando apresentam sintomas parecidos com o das 

pessoas que já adoeceram e morreram. Associam o pagamento dos acordos ao nível 

de gravidade da doença e condenação à morte. A enfermidade se manifesta através 

do “minério que está guardado no corpo”, que pode vingar e renascer em seu corpo, 

como podemos observar a seguir: 

“Ninguém sabia. Aquilo era um trabalho que não prejudicava ninguém, tudo 
mundo trabalhava lá e não pensava nisso, agora de um pouco tempo pra cá, 
que já morreram diversas pessoas, em muitas pessoas já deu problema. A 
pessoa vai andando, começa com aquela dor no peito e começa andando e já 
começa cansado. Aí também é assim: quando eles chegam a indenizar um, às 
vezes quando dá problema, foi em São Paulo deu problema, eles deram sete, 
doze, vinte mil à pessoa, aquilo ali é dinheiro do término, a pessoa ali já está 
condenada, é do caixão, que o cara não tem mais vida não. E o médico já falou 
com a gente, é assim ó, que todo ano tem que examinar, hoje não tem, mas 
amanhã pode ter. Ele explicou pra nós assim: é a mesma coisa de cavar uma 
cova seca, pegar uns caroços de mantimento, colocar ali e cobrir, se chover ela 
brota, se não chover ela fica por baixo da terra, se você não molhar ela fica ali, 
todo o tempo que chover ou molhar, aquilo ali incha e nasce, é a mesma coisa 
do minério, passa os anos que passarem se tiver dentro da pessoa, guarda 
numa parte do corpo, aí quando é hoje ou amanhã, quando pensa que não, ele 
brota, quando a pessoa começa a sentir um problema é porque está guardado 
numa parte do corpo da pessoa. Porque hoje pode não ter, amanhã pode ter, 
é, por isso que tem que examinar. Teve um cara que trabalhou três meses lá e 
deu problema”. (Seu Cosme). 

Esta fala demonstra a atitude de um ex-trabalhador, percebendo o perigo 

através da exploração do trabalho e o sentido da contaminação no corpo:  

“...eu acredito que sim. Eu trabalhava muito, eles castigavam demais, eu falava 
pra todo mundo, eu vou sair da SAMA não é, por nada, é porque nós vamos 
morrer tudo intoxicado desse minério aí, e pra mim não dá pra ficar e aí eu sai. 
Uns parentes mesmo, um primo meu casado com uma prima minha, acabou 
tudo com o minério aí. Morreu. Foi do minério. Um cunhado mesmo morreu”. 
(Seu Antônio) 

A ameaça de perigo está localizada por toda a fazenda de 700 hectares onde 

está localizada a mina. Existem várias crateras nas rochas, construídas para 

escoamento do mineral, demonstrando o perigo e a contaminação na região, como 

podemos observar a seguir na narrativa: 

“Quem mora perto ali estão todos contaminados. Aqui eu não sei. Também 
aqui ó, pegou corte aqui, a gente tirando minério ali, depois ali, (aponta para 
um morro que tem em frente a sua casa, que faz parte da fazenda), porque o 
corte você não vê aqui porque tá atrás dessa jurema aqui, a gente tirava ali 
(aponta novamente na direção da mina), esse caquinho ali, já é da banca de lá, 
e a casa era aqui ó, nós trabalhamos um ano aqui ó, tirando minério aí. Depois 
parou. Nós fomos trabalhar lá detrás da serra, isso na ocasião. Aí era do 
pessoal de Vitorino. Rodando por lá, tiraram muito minério. Essa serra aí tá 
toda cheia de buraco aí por baixo (ele mostra a serra em frente a sua casa), 
tem túnel aí que vai aí mais de 2.000 metros debaixo da terra. Entrava de lá e 
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tirava o minério. Foi a SAMA que tirou, depois deixou foi pra lá a contaminação. 
Até aquela água, que está no corte, está contaminada. Eu acredito que estou 
ainda (contaminado), porque quando eu saí, eu já saí com ela já no sangue, 
né?” (Seu Antônio) 

O ambiente foi modificado pela exploração da mina. Houve modificações na 

paisagem original, árvores foram derrubadas e devido à poeira, algumas não 

resistiram, buracos foram abertos nas rochas. No início da exploração, o amianto era 

encontrado em toda a superfície. No decorrer da exploração, as cavas eram cada vez 

mais profundas, necessitando cavar por debaixo das rochas.  Houve uma significativa 

degradação ambiental devido à exploração do amianto, como está descrito abaixo: 

“Mudou muita coisa, mudou a paisagem e mudaram as plantas também. 
Quando a poeira assentava nas plantas, muitas plantas morriam, secavam 
aqueles pés de plantas, a poeira assentava naqueles pés de árvore, e os pés 
de árvore, iam secando né? Não tinha ventilação... Era essa vista assim linda. 
Abriu aquele buraco e derrubou as árvores. Aí foi cavando, derrubando, 
abrindo e cavando pra tirar o minério. Porque ali, quando começou, o minério 
era raso e depois foi aprofundando, aprofundando e aqueles cortes ali que tem 
água, aquilo ali tudo tinha minério. Eu acho que você ainda não descobriu a 
ponta que tem ali dentro. Uma ponta descobriu que é pro lado de cá; mas pro 
lado de lá não descobriu a ponta dos postes não. Ali foi aprofundando, 
aprofundando pra tirar o minério e outros foram furando pra debaixo do chão e 
tirando o minério de cá, tirando de baixo da terra”. (Seu Antônio) 

A diferença na transformação do lugar, em que o maior fator dessa percepção 

de transformação cotidiana seria a ausência de poeira na paisagem e no ar ainda 

persiste. A percepção é de que o pó ainda se faz presente no campo de futebol da 

mina e nas bancas de estéreo (rejeito/descarte) existentes no local, deixado pela 

mineradora, que permanecem lá intocadas, e que o vento pode levar: 

“O problema de diferença aqui não tem, a não ser o pó do amianto. É porque 
tinha o estéreo e o minério, trazendo doença. Eles afastaram a estrada, tiraram 
o pó da estrada, mas lá no campo não tiraram, né? Lá no campo, o vento 
passa e leva direta a poeira, porque aquilo é o resto que não era utilizado pela 
usina, que era jogado fora. A contaminação vem disso aí. Do resto que 
deixaram aí. Na época que não tinha asfalto, um carro passava, ali adoecia 
quem trabalhou e quem não trabalhou. Ali um carro passava, a pessoa tomava 
aquela poeira, aí ficava prejudicado. Tem uma faixa de uns seis anos mais ou 
menos, que asfaltaram a estrada. Antes era terra. Era jogado o pó do amianto 
na estrada. É o cascalho junto com o pó. Tem pó, tem brita, que tá ali embaixo. 
Ali não precisa nem cavar, ele ali por cima, tá tudo por cima da terra, tá tudo 
jogado lá, ali tinha o campo de avião. Ali tem muito lugar. Ali, indo pra Poções, 
o lado esquerdo assim, o que tem é banca de minério. Depois da mina, indo 
pra Poções. Ali tem a banca, a Baixa das Almas, que tem ali é banca de 
minério. O povo chama Baixa das Almas porque era mal assombrado.  Ali no 
Caldeirão. Na época da usina, aquelas cama de poeira era bem alta, jogava o 
pó daí há 2 km, contaminava o Caldeirão, contaminava.  O Caldeirão não dava 
1 km. Ali tem muita doença do pó. Hoje, a turma do amianto ainda bebe. Pra 
cá, os que moram lá perto da mina, onde D. Joana mora, onde Seu Alberto e 
D. Tina mora. Pra beber, D. Joana ela tá pegando lá do Bonfim (Bonfim do 
Amianto), o povo que mora no Bonfim, já tem água encanada. Ali era cheio de 
pó, você sacudia as árvores, tava cheio de pó do amianto que o vento levava. 
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Tudo branco. Hoje é mais verde. Agora, na época que funcionava a usina, o pó 
ia até ali”. (D. Bina) 

A manifestação da contaminação no corpo, o sentir-se doente, ameaçado pelo 

“mal do minério”: 

“Eu acho que foi de lá, eu acho que foi da usina mesmo, porque se fosse uma 
febre que desse no município muita gente teria, as crianças... Mas só ele tinha 
isso. Eu acho que eu não melhorei porque eu sinto ainda, um repuxão nas 
costas”. (Seu Antônio) 

“Eu acho que o vento traz e o sangue dele ficou prejudicado. A febre dele é 
uma febre encarada, é muito revoltosa... a febre dele é alta. A gente compra 
remédio. Teve uma vez que ele mesmo foi no médico. ele ficava tonto, agora 
não pode ficar andando não porque ele pode ter alguma coisa nas mangas 
onde está o gado, é perigoso ele sentir alguma coisa e a gente ir procurar ele”. 
(D. Lourdes) 

Este ex-trabalhador não utiliza mais pedras de amianto para alicerçar as casas 

construídas pela família, Obtiveram informações sobre a contaminação na região 

através de reuniões promovidas pela ABEA. As mortes dos companheiros da mina é 

outro fator que contribuiu para esta crença na contaminação. Atribui-se todas as 

doenças ao “mal do minério”, que está “guardado no corpo”. Falam também sobre a 

doença que alguns apresentam placa pleural. Se sentem enganados pela empresa 

que vem realizando os exames e não explica a eles se possuem alguma doença. A 

fala seguinte ilustra isso: 

“Eu vi que tava contaminando tudo, aí eu busquei as pedras fora; agora essa 
casa toda nova aí, é tudo pedra de amianto aí da pedreira, essas casas todas 
são assim... Só do minério mesmo. Eu acho que perto da mina você deve ter 
problema de doença e não de saúde, que fica intoxicando. Uns falam que esse 
minério dá câncer, prejudica câncer, prejudica não sei que lá, prejudica essa tal 
placa pleural, diz que é prejudicado do minério, que pode dar derrame, porque 
muitos que morreram aqui tiveram derrame, Manoel Barreto. Esse trabalhou 
muito tempo no amianto. Esse quando eu cheguei, eu era novo, ele morava ali 
pro lado de Mirante, aí quando abriu essa mina que as coisas ficaram difíceis, 
eles vieram para aí, o derrame veio, compadre Gabriel, foi atacando o coração 
depois deu derrame e morreu. Aí muita gente morreu aí, Florêncio também, 
trabalhou muito tempo e deu derrame. E eu que disse que eu tinha placa 
pleural mesmo, que a japonesa falou lá quando eu fui pra São Paulo e cheguei 
aqui eles disseram que eu não tinha nada, porque estava guardado no corpo, 
como é isso, se está guardado no corpo porque não fala logo ?!... é porque 
quando chega aqui já passou por vários médicos e eu não tenho culpa, é a 
SAMA que não entrega. Esses exames, no início, eram todos pra fazer em 
Conquista, Jequié e Salvador, aí quando foi pra Jequié, deu problema em 
vários e aí eles não quiseram ir pra Salvador, foram pra São Paulo, porque lá 
eles tapeavam, iam lá pra são Paulo e enrolavam a gente, levou todo mundo 
pra São Paulo e não levou ninguém pra Salvador”. (Seu Antônio). 

O que pensam sobre a mina, o que teria que ser feito para se livrarem do 

perigo e da ameaça? Questionam a magnitude do perigo, guardado ali naquele lugar: 

“Aquilo ali tem que aterrar tudo: a SAMA! Mas eu acho que pra entupir, não dá 
pra entupir, porque ali se levou 32 anos trabalhando dia e noite, sem parar, 
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tinha uma base de uns oito basculantes (caminhão tipo caçamba) trabalhando 
dia e noite, pegando aquele pó, pegando as pedras do corte pra levar pra 
usina, pra poder moer e tirar o amianto. A mesma quantidade de carro pegava 
aquele pó, com aquela brita pra jogar fora, tirando dia e noite, 32 anos tirando 
aquilo, tinha um turno de manha até meio dia, outro de meio dia às seis da 
tarde, e outro, de seis da tarde até doze da noite, outro de doze da noite às 
seis da manhã”. (Seu Gerson). 

 

“Essa solução pra mina aí, eu não sei. Quando eles vieram aqui, a solução era 
isso: indenizar todo mundo, quem trabalhou na SAMA foi prejudicado do 
minério, que indenização é essa, até hoje? Eu acho que podia enterrar aquilo 
tudo. Porque aquilo ali, naquela água, vai saindo no vento, vai saindo no ar 
aquele “quenturão”, a fibra e a água. Aquela água tá contaminada. Aquela 
estrada ali de Poções foi toda aterrada ali com pó do minério. Passou o asfalto, 
tá tudo embaixo do asfalto ali, ali é tudo pó de minério tirado da usina, aquele 
mato... tudo naquela estrada. A estrada tem uns oito anos, tem uns dois anos 
que remodelou ela. Antes da mina, já tinha a estradinha, que ia pra Poções, aí 
alargou um pouco por causa da SAMA, os carros da SAMA. Aí foi fazendo a 
estrada e encascalhando com aquele pó e cascalho do minério até chegar a 
Poções. Tinha a estradinha, mas era bem menor, carro era difícil, era estrada 
de pedra daqui pra lá, agora quem ia pra Poções ia por uma estrada aqui de 
pé, entrava por essa aqui, entrada nas queimadas e saía lá naqueles pés de 
eucalipto lá, viajava por ali, carro não tinha. Aí depois é que abriu a estrada pra 
carregar o minério pra levar pra Salvador, pra São Paulo, pra Brasília. E foi 
esparramando cascalho, os carros atolavam, levava dois, três dias atolado, 
carregado pra sair, aí tirava o cascalho do minério aí foi encascalhando até 
chegar a Poções. Quer dizer, não era só o pessoal que trabalhava... Quer dizer 
que encascalhando com aquela poeira, ali quando você passava chega a estar 
branco”. (Seu Antônio). 

O sentido de contaminação e perigo e a responsabilidade do Estado em 

relação à problemática do passivo ambiental: 

“...a prefeitura diz que vai resolver isso. Eu acho que quem deveria resolver 
isso aí era o Governo, se algum merecesse; quer dizer, que o pessoal tá 
intoxicado do minério mesmo, só mesmo do minério”. (Seu Antônio). 

As mortes dos parentes e amigos são compreendidas como causadas pelo 

minério. Fazia parte do cotidiano do trabalho na mina sentir-se mal, eles sentiam algo 

estranho, naqueles sintomas de tosse, cuspir lama, sem proteção alguma, a empresa 

informava que aquilo não fazia mal, naturalizando os sintomas como algo que fazia 

parte da atividade de mineração. Como diz Schultz (1979), “uma pessoa age 

espontaneamente no seu mundo de vida cotidiano, o homem constrói suas 

experiências, as quais são limitadas pelos objetos, pessoas e eventos de forma a 

gerar o conhecimento”. Este conhecimento seria o trabalho cotidiano, que não 

representava situação de perigo, o processo de trabalho na época de funcionamento 

da mina, era encarado como “natural” pelos ex-trabalhadores. A questão do risco 

naturalizado ou invisível se faz presente durante esta época, que pode ser explicado 

através do mundo-da-vida e da cotidianidade, como se observa nestas falas: 
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“Porque ali vinha misturado a lã, misturado com o pó e a britazinha, conforme a 
peneira trabalhava aquela britazinha, e o pó ia caindo no chão e a boca do 
aspirador chupava a lã, já caía lá no outro tubo, aí colocava o saco e ensacava 
o amianto. A lã, é onde tinha mais poeira, era onde eu trabalhava.  A gente 
saía lá de dentro, cuspia lama, o nariz só saía o barro. Quando a gente saía de 
lá, pra conhecer a gente, precisava passar a mão no rosto, na cabeça, pra 
poder conhecer a gente quem era, por causa do pó que era demais, não tinha 
proteção nenhuma, não tinha máscara, não tinha nada. Não dava leite pra 
tomar, não dava nada. Quando ele vinha da poeira, não via gente não, era 
poeira.  Eu mesmo fiz exame em Jequié, fiz em Conquista, fiz em Poções, me 
levaram pra São Paulo, deu placa pleural, mas dizem eles que não há de ser 
nada, que nem aumenta, nem diminui, eles falam isso, quando você pensa que 
não, a pessoa morre”. (Seu Gerson) 

“Eu trabalhei também um ano e seis meses, a gente botava aquele bolo de pó, 
eles diziam que o pó não era tóxico, que não ofendia. Só morrendo gente, 
aquele pessoal começava a adoecer, a ficar rouco, tossindo. Naquele tempo 
levava pra Belo Horizonte, chegava lá, examinava, disse que era tuberculose, 
mas não falava prejudicado do que; então aquela pessoa morria, vinha 
morrendo, vinha morrendo e até hoje tá morrendo ainda. Meu pai trabalhava. 
Ele morreu desse pó. Minha mãe, o pai dela morreu foi de asbestose também. 
O meu primeiro marido morreu também. Ele sentia pneumonia, meus filhos 
todos trabalharam nesse pó. Trabalharam naqueles carros que vinham tirar o 
minério. Era pegando pó, pegando a brita, porque ali jogaram muito pó no 
mato, porque aquele pó de primeira que dava pra fazer as telhas e as caixas, ia 
tudo, levava pra Pindamonhangaba, pra São Paulo, Belo Horizonte, pra Recife, 
levava pra lá. Agora, aquele pó de segunda, que não prestavam, jogavam 
fora.A gente tossia, escarrava escarrávamos só o bolo de pó, nós botávamos 
aquele pó pela boca, saía aquela “ragada” (quantidade) assim daquele pó. Aí a 
gente botava. Aí gente achava que não ofendia, não sabia que era tão tóxico. 
Eu trabalhava na peneira.  Aí o doutor conversou com aqueles que olhavam, os 
guardas, e disse: - “você tira essa menina daí, filha de Rogô, manda ela lá pra 
baixo pra marcar saco, cá no salão grande”. E o doutor disse que eu era muito 
nova pra tomar pó, e que ia marcar saco” (D. Bina) 

Pode-se verificar, nesta fala, a falta de informação a que foram submetidos 

durantes anos de silêncio em relação ao problema. A percepção de perigo e ameaça, 

aconteceu quando alguns companheiros do trabalho na mina começaram a adoecer e 

morrer e a própria mineradora retornou ao lugar para fazer exames e se proteger do 

perigo de serem acusados de abandono.  Mas o abandono é real, porque os exames 

são realizados para apenas proteger a empresa, visando o direito dos ex-

trabalhadores, que continuam abandonados e explorados pela empresa e pelo poder 

público, que não tomam uma atitude sobre esta questão:  

“Foi quando Félix (funcionário da empresa) veio de Goiás. A gente tomou 
consciência depois que Agenor Preto morreu. Fizeram uma reunião com a 
gente aqui, explicando que quem tivesse prejudicado até com 60 anos depois 
que saiu do serviço, ainda morria da doença, dessa asbestose, que quem 
sentisse o tipo 1 recebia R$7.000,00, o tipo 2 recebia R$12.000,00 e o tipo 3, 
que já estava nas últimas mesmo, recebia R$20 mil.  Não desconfiava não. O 
médico também examinava lá e não falava nada. Não fazia nada de exame, 
nem tomografia pra saber. Foi em 2001”. (Seu Gerson) 

A poeira simboliza a ameaça e o perigo, e o principal fator de adoecimento e 

contaminação. Tinha cheiro, tinha cor, tinham mal-estar, era percebido. Estes 
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elementos foram se tornando naturais no mundo-da-vida dessas pessoas no decorrer 

do tempo. Sentir esse mal começou a fazer parte da vida de todos, se sentiam 

estranhos com sintomas parecidos, mas foi incorporado como natural na vida de quem 

vivia ali. O pó representa um mal, incomodava muito, mas a necessidade de sustento 

das suas famílias e a garantia dos donos da mina em assegurar que aquilo não fazia 

mal, significava para eles estarem livres do perigo. A percepção de que afetava a 

natureza, em que árvores e animais se travestiam de pó foi naturalmente incorporada 

ao mundo-da-vida e ao cotidiano como naturais, como podemos verificar nesta fala: 

“Esse pó é tão forte, minha filha, que quando a pessoa gripava, você não podia 
ficar junto daquela pessoa, que era o fedor do pó, aquela gripe que o catarro 
amadurecia, era aquele mau cheiro de pó, ninguém agüentava o cheiro. Ele 
tinha um cheiro forte diferente, assim um cheiro parecido assim com água 
sanitária. Aquele pó é tão triste que a gente via assim os urubus voarem. Os 
urubus não são pretos quando voam pelo ar? Quando acontecia do urubu voar, 
que caía dentro do pó, ficava da cor do céu, era branquinho.   Porque aquele 
pó subia, ele subia com o pó branco, onde ele subisse que ele sacudia, o pó 
voava. Eu me lembro de um dia que eu e D. Vitória demos risada, ela disse:- 
“faz a janta dos meninos mais cedo, pra gente levar a janta”. O meu primeiro 
marido, eu já tinha casado com ele, e Diva meu irmão e o pai dele que 
trabalhava dentro da cama de poeira de noite. Quando foi na base de uma oito 
horas da noite, quando eu cheguei naquela baixa ali que vai... eu assombrei 
com medo deles (os urubus), todos cheio de pó. Quando eles escarravam, o 
cabelo do olho assim... não tinha leite, não tinha nada. As crianças todas 
ficavam assim. Era ali até distante um légua, ficava assim cheio de pó”. (D. 
Bina) 

Os gerentes da mineradora mantinham guardas o tempo todo para fiscalizar os 

ex-trabalhadores, uma forma de exercer poder sobre os corpos. No período de folga, 

embora ficassem doentes, os ex-trabalhadores e suas famílias mantinham estratégias 

para sobreviver à poeira; uma delas era tomar chás caseiros com a finalidade de se 

sentirem melhor e colocarem para fora o mal do pó e assim poder continuar suas 

atividades cotidianas. A empresa nunca realizou exames nas mulheres e crianças da 

vila, estes trabalhavam em atividades informais na mina. O local onde a mineradora se 

instalou não tinha cerca, era uma fazenda sem cerca, então se transformou numa vila. 

Algumas casas permanecem fora da fazenda e são habitadas por famílias de ex-

trabalhadores. Estes continuam vivendo no local, se sentem doentes, mas não sabem 

se é do amianto e estão inseguro quanto na isso: 

“Tinha mulher e tinha homem e tinha guarda pra olhar né, pra gente ir no 
banheiro, ficava de olho. Pra não parar, porque não podia parar a usina e 
aquele poeirão, menina, que subia aquele poeirão. A gente trabalhava de 
segunda a sexta, quando era dia de sábado  a gente ia lavar nossa roupa, 
agora quando a gente estava gripada, aí tinha aquelas folhas, porque quando a 
gente está gripado, aí tem que colocar aquela coisa pra fora, mas lá não tinha 
nada, tinha aquele pó, aí tinha um pouco aquela cola e um bolo de pó pela 
boca. Eu e minha colega, Emília, hoje tá lá no Mato Grosso. Morava aí no 
Amianto. A minha família quase toda trabalhou nesse pó, meu primo Néu, 
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aquele povo da roça toda, trabalhou tudo aí. É como diz o caso: eu mesmo 
nunca fiz um exame eu sinto tanto problema. Eu vou lá porque eu tenho 
minhas irmãs lá, mas eu bebo a água cismada, é tudo limpinho, mas aí a gente 
é obrigada a beber... mas dizer que a gente não fica com aquela cisma? 
Porque eu nunca fiz exame, né? Eu sinto essa dorzinha aqui na barriga, eu não 
sei se é do pó, aí eu mando medir a espinhela, não ta caída, uns fala que é 
verme, outros fala que da pressão, me dá um fastio, eu nunca fiz exame, eu 
não sei se é o pó, porque disse que não é uma doença pra gente pegar, agora 
se fizer um exame e disser, o doutor é quem sabe né, o que a gente ta 
sentindo, porque eu sinto fastio demais, eu não tenho fome”. (D. Bina) 

“Não aqui não, porque o minério está pra lá, né? O vento venta muito, quem 
sabe, né?” (Seu Jacinto) 

O perigo e o incômodo da poeira no corpo eram percebidos por ex-

trabalhadores, alguns dizem que na sua própria “natureza”, sentia este perigo e não se 

submetiam a morar perto da mina. O sofrimento do trabalho é percebido como algo 

forçado e a representação do trabalho de um animal, entendida como a sua própria 

condição de vida: 

“A natureza não dava pra ficar ali, aquele barulho. E era jovem, era forte, 
trabalhava e vinha. Dormi duas noites dentro desses cinco anos e meio, levava 
coberta e tudo, aí disse: “não quero ficar aqui não, peguei minha coberta e saí”. 
Ô meu Deus! Os ouvidos, ó, era preciso fazer assim, ó, limpar o nariz, ceguei 
de um olho, não sei se foi da poeira de lá. Lá, a gente trabalhava e saía de lá 
igual a porco. Só dá médico que diz que não tem nada, diz eles que eu não 
tenho problema de lá não. Nada. Não tinha nada, usava roupa normal, não 
tinha nada de tampar nariz. Quem lavava as roupa eram as mulheres lá... eu 
sofri muito, menina!” (Seu Francisco) 

O orgulho do ofício de exercer uma atividade de trabalho na mina, de aprender 

um ofício, o conhecimento gerado por isso. A dimensão da contaminação: 

“Mudou porque eu, com ela (SAMA), aprendi a trabalhar muito, né? Mudou 
muito a minha vida, se eu tivesse trabalhado como eu trabalhei em outras 
firmas... trabalhei aprendendo, me serviu que eu aprendi a trabalhar em 
máquina, aprendi em oficina mecânica, aprendi com ela (SAMA)”. (Seu 
Aureliano) 

Quando a mina foi desativada, o sentimento foi o de “estar livre daquela 

poeira”, daquele mal, algo que incomodava: 

“Numa parte, a gente se sentiu melhor porque desfez o trabalho, estamos livres 
daquele ambiente, estamos por conta própria, graças a Deus, tomando um 
vento, eu tô no meu, não tem ninguém pra estar me mandando, essa parte 
melhorou, né? Saí daquele fogo de trabalho, foram 25 anos de trabalho 
fechado, ali naquela SAMA.  Ah, eu prefiro agora, eu trabalhava muito, hoje eu 
aposentei. Depois que acabaram com tudo aquilo ali, acabou a paisagem, 
plantaram gameleira, eucalipto. O francês dizia que a árvore tinha a ver com a 
chuva e plantava eucalipto, gameleira...” (Seu Aureliano) 

  Mais uma fala sobre degradação ambiental na mineração: o vento condutor da 

poeira determinava os locais em que era mais intensa e como conseqüência afetava a 

vegetação, as hortas e as plantações: 
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“Afetou. Porque aquela poeira rodava a noite, porque aquilo não parava, era 
dia e noite, quando amanhecia, rodava a noite, aquele vento, o vento norte ou 
o vento sul, na hora que o vento tocasse que amanhecia o dia aquelas plantas 
amanheciam assim como se jogasse uma cinza, muito alva e aí muitas 
queimavam, não resistiam não, hortaliça principalmente, se plantasse horta de 
coentro, cebola...” (Seu Aureliano). 

Cada civilização tende a superestimar a orientação objetiva de seu 

pensamento; é por isso, portanto, que ela jamais está ausente. Quando cometemos o 

erro de ver o selvagem como exclusivamente governado por suas necessidades 

orgânicas e econômicas, não percebemos que ele nos dirige a mesma censura e que, 

para ele, seu próprio desejo de conhecimento parece melhor equilibrado que o nosso 

(Lévi Strauss, 1989). 

  A interpretação do mundo através do sagrado, a relação em que o homem 

compreende o mundo através da natureza, o mundo mágico e simbólico que explica 

as coisas. Na obra de Lévi-Strauss, “O Pensamento Selvagem”, as sociedades 

tradicionais vêem a terra como se fosse de todos, ele não é o dono da terra, ele utiliza 

a terra para plantio, mas como algo sagrado para todos.  Nesse sentido, a mudança 

de clima é relacionada ao sagrado. “O homem sabido”, aqui, tem o sentido de 

destruição, da “punição de Deus”. 

“Não sei. Alguma diferença no mundo, no tempo, porque nas escrituras diz, 
que quando o homem ficar mais sabido que Deus mudava seu tempo e tá 
mudando, eu acho que é a palavra de Deus. Não tem nada a ver com amianto. 
Porque, antigamente, você podia chegar numa roça dessa aí, plantar o feijão, 
plantar setembro, outubro a gente plantava. Aí dizia assim: - ”eu vou comer!” 
chuva era outubro, novembro, dezembro, janeiro; aqui era seis meses de 
inverno, fevereiro, aí em março mudava o tempo, porque tem o tempo do calor 
e do frio, aí mudava a temperatura, mas a lavoura aí tinha, eu já cansei de 
bater 300 sacos de milho aqui e hoje não. De trinta anos pra cá, você planta 
por plantar, mas dizer que pelas chuvas, não. Antes não tinha tanto assim, não 
tinha esses problemas não, seca não tinha não. Hoje tá muito bom, tem uma 
caixa (d’água ) ali, o exército tá oferecendo água pra quem quiser”. (Seu 
Aureliano) 

O perigo percebido através de sintomas no corpo. O sofrimento sentido e a 

falta de informação sobre ameaça do perigo: 

“... ali descia o pó daquelas casinhas... nós já sofremos ali naquele amianto... 
eu tenho 88 anos” (D. Olga). 

“... nada, nada. Trabalhei esse tempo sem saber de nada, depois foi que foi me 
dando um cansaço. Aí fiz exames em São Paulo duas vezes. Eu tenho plano”. 
(Seu Alberto) 

O perigo associado à poeira, a percepção de que algo que estava ali tão perto 

há muito pouco tempo, pode ter lhe feito mal, onde o sentir-se mal em relação à poeira 

era considerado “normal”, incorporada ao cotidiano, se transformou de uma hora para 

outra em agente causador de doença: 
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"Eu penso que fui contaminado sim. Se eles falam, os médicos. Eu penso que 
foi. Eu não sentia. Os médicos disseram que pegar a poeira, disse que 
contaminava até da estrada. Eu achava que não. Você vê: antigamente, aqui 
era só o pó. Era cascalhado com o minério. Agora é asfalto. Aqui, carro quando 
enchia aí de amianto com as caçambas, enchia, ficava oito, nove dias desse 
jeito, aí, carro ficava aí dias nessas estradas. Aí subia a poeira. Aí meteu as 
máquinas, tirou tudinho. Tem uns dez anos. E antes, era terra batida, né? Era 
mais pó do que terra que forrava essas estradas só com isso, com pó”. (Seu 
Alberto) 

“De dez da noite às seis da manhã, poeira, poeira, poeira! A gente não 
pensava não. Entupido... era normal. Quando a gente saía assim, ó, sai tudo. 
Quando a gente escarrava assim, só caia o catarro, caía, e lá vai, e lá vai e lá 
vai! A poeira de dentro da usina, poeira, por vida, por vida, por vida. De lá 
tacava nas peneiras, e a poeira subia direto. Era muita gente, muita gente. Aí 
foi acabando, foi acabando. Quando chegou uma época, assim, eu desci, ia 
descendo aí, aí eles disseram: -“Clemente, Clemente tá doente! Cuspindo 
sangue com poeira, tá tossindo muito”. E saía um pouco de sangue junto com a 
poeira. –“vamos levar ele pra Jequié!”. (Seu Clemente) 

A mudança de vida atribuída ao trabalho para o sustento da família,:  

“O que mudou na minha vida foi o seguinte: entrar na empresa pra trabalhar, 
tudo bem, estava trabalhando, aí no caso lá dentro, depois que eu casei e tudo, 
eu tinha dois filhos lá dentro”.  (Seu Clemente) 

 

3.4. Atitudes sobre Risco e Adoecimento 

Kleinman (1980) enfatiza o papel da narrativa na expressão dos significados e 

das experiências pessoais. Através da narrativa, a experiência e significados são 

desenvolvidos totalmente, acreditando que a análise de narrativas é mais autêntica 

que o discurso biomédico do que o discurso descontextualizado da biomedicina. 

Os trabalhos desenvolvidos por Arthur Kleinman e Byron Good, que se situam 

entre os principais representantes da corrente interpretativa em antropologia médica, 

fornecem elementos-chave de um quadro teórico e metodológico para análise dos 

fatores culturais que intervêm no campo da saúde. Esses trabalhos ressaltam a 

importância de considerar que as desordens, sejam elas orgânicas ou psicológicas, só 

nos são suscetíveis por meio da mediação cultural: “a desordem é sempre interpretada 

pelo doente, pelo médico e pelas famílias” (Kleinman & Good, 1985). 

A distinção paradigmática estabelecida por Eisenberg (1977) entre a “doença 

processo” (disease) e a “doença experiência” (illness) refere-se às anormalidades de 

estrutura ou o funcionamento de órgãos ou sistemas, e a “doença experiência” 

(illness), à experiência subjetiva do mal-estar sentido pelo doente. Nesse sentido, a 

experiência da doença não é vista como simples reflexo do processo patológico, no 

sentido biomédico do termo. Considera-se que ela conjuga normas, valores e 
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expectativas, tanto individuais como coletivas, e se expressa em formas de pensar e 

agir. 

Kleinman (1980), afirma que a cultura fornece modelos “de” e “para” os 

comportamentos humanos relativos à saúde e à doença. Segundo Kleinman, todas as 

atividades de cuidados em saúde são respostas socialmente organizadas frente às 

doenças e podem ser estudadas como um sistema cultural: health care system. Todo 

o “sistema de cuidados em saúde” seria constituído pela interação de três setores 

diferentes: profissional, tradicional e popular, cada setor veiculando crenças e normas 

de conduta específicas e legitimando alternativas terapêuticas. 

Alves (1993) afirma que a experiência da enfermidade é um termo que se 

refere aos meios pelos quais os indivíduos e grupos sociais respondem a um dado 

episódio de doença. As pessoas reproduzem conhecimento médicos existentes no 

universo sociocultural em que se inserem. Todavia, a interpretação de como os 

indivíduos se apropriam de um conjunto de idéias e crenças relativas a doença, tem 

sido problemática para a Antropologia. Nesse sentido, a antropologia contemporânea 

procura compreender as dimensões cognitivas e sociais incorporadas nas 

representações individuais. Os antropólogos sempre foram sensibilizados pela 

dimensão simbólica da cultura. A Antropologia ainda não encontrou de forma 

satisfatória os fundamentos teóricos que lhe permitam responder como os processos 

cognitivos transformam as experiências subjetivas em realidades dotadas de 

significação. Ela procura conciliar a visão da cultura, entendida como parâmetro ou 

quadro de referência que governa a atividade humana, com os processos e formas 

sociais subjacentes às representações mentais. 

Torna-se necessário descer aos detalhes, além das etiquetas enganadoras, 

além dos tipos metafísicos, além das similaridades vazias, para aprender corretamente 

o caráter essencial, não apenas das várias culturas, mas também dos vários tipos de 

indivíduos dentro de cada cultura (Geertz, 1989). 

  Para compreender a experiência da enfermidade é necessário procurar 

entender que ela está presa a uma experiência. É a experiência de sentir-se mal que, 

por um lado, origina por si mesma, as representações da doença e, por outro lado, põe 

em movimento a capacidade de transformar esta experiência em conhecimento. É 

através das impressões sensíveis produzidas pelo mal-estar físico e ou psíquico que 

os indivíduos se sente doentes. Assim, esta sensação constitui o primeiro passo para 

designar, de modo conveniente, o sentido da enfermidade. Neste sentido, a 

enfermidade é um processo subjetivo. (Alves, 1993). Para este autor: 
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“Toda alteração e disfunção orgânica ou psíquica despertam necessariamente uma 
experiência de sentir-se mal. Processo ou estados patológicos podem estar presentes 
no nosso corpo, sem que tenhamos consciência dela. As perturbações fisiológicas, 
tomadas em si mesmas, constituem o objeto de investigação biomédica. Só quando 
transformada em sintomas, em impressões sensíveis, é que a doença torna-se uma 
enfermidade. A enfermidade é mais que uma situação emotiva decorrente de uma 
reação corporal. Ela estende-se para além dos limites do mundo sensível. Se a 
enfermidade se inicia com a experiência, isso não prova que toda ela derive da 
experiência. O corpo humano, durante um processo patológico, pode fornecer um 
somatório de informações heterogêneas, como dor de cabeça, vômito, febre, fraqueza, 
etc. Cada informação constitui um “fato” isolado e, portanto, fechado. Uma dor de 
cabeça, por exemplo, é uma simples informação entre tantas outras e, em si mesma, 
nunca permitirá compreender outra coisa que não ela própria. Tomadas isoladamente, 
as simples informações não significam quase nada. Por outro lado, não é pela 
percepção de uma miríade de sensações coligadas que podemos garantir a validade 
da nossa apreensão da enfermidade. A multidão de experiências diversas precisa ser 
organizada em uma totalidade sintética, isto é, em configurações globais dotadas de 
sentido. Neste aspecto, a idéia de enfermidade não aponta apenas para as impressões 
sensíveis, e sim para o sentido atribuído a elas. “Torna-se necessário, portanto, 
circunscrever as reações corporais em sistemas significantes”  

 

Os padrões culturais que as pessoas utilizam para interpretar um dado episódio 

de doença são criações sociais, ou seja, são formados a partir de processos de 

definição e interpretação construídos intersubjetivamente. Só dentro das coordenadas 

estabelecidas pelo mundo intersubjetivo do senso comum é que a experiência da 

enfermidade é admitida como fato evidente por si mesma e compulsória. A 

enfermidade é subjetivamente dotada de sentido, na medida em que é afirmada como 

real para os membros ordinários da sociedade. É real porque é justamente originada 

no mundo do senso comum. Como observa Schultz (1973), o mundo-da-vida cotidiana 

funciona como um código de referência para os indivíduos. É importante lembrar que 

todo significado só é lógico para o indivíduo porque é sócio-culturalmente legitimado 

pelos seus semelhantes. A produção dos significados é resultante não de um instante 

pontual do “eu”, mas de toda uma história do “eu”. Uma história que, necessariamente, 

constitui-se por processos de interação e comunicação com os outros: no caso de 

Bom Jesus da Serra, por exemplo, o vento como condutor de enfermidade. A 

sensação de sentir-se mal se encontra intrinsecamente acompanhada de uma 

compreensão do seu significado. Significar, como observa Sartre (1972), “é indicar 

outra coisa, indicá-la de tal forma que, desenvolvendo a significação, se vá encontrar 

precisamente o significado”.  

Neste sentido, a enfermidade constitui-se em uma interpretação e em um 

julgamento sobre a matéria bruta das impressões sensíveis produzidas pelo corpo. 

Enfermidade não é um fato, mas significação. A noção de significado, como enfatiza a 

filosofia hermenêutica, é sempre “significado para” alguém. O componente subjetivo 

da enfermidade, está fundamentado no ato individual de perceber uma experiência 
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interior como problemática. Contudo, a construção do significado desta experiência 

não ocorre como um processo isolado (Alves, 1993). 

A doença é narrada não apenas através de uma história, mas também através 

de narrativas pessoais de casos de doença e sofrimentos. Nesse aspecto, a 

experiência do adoecimento é narrada nessa fala:  

“Depois que ele saiu da mina, ele foi trabalhar lá em Rio Preto na roça, a gente 
casou e aí constituiu família, aí a gente ficou lá e ele teve uma bolha na perna, 
a gente morava no Beija-Flor, aí inflamou, foi no médico e sarou. Aí a gente 
veio pra aqui pra Arara, pra ver se o clima era melhor, que ele podia não se dar 
muito bem com o clima de lá, ficou essa marca aí, aí depois ele teve um 
negócio no nariz, quase morre; eu levei num médico lá em Itapetinga e aí Seu 
Amaral, um moço que trabalhou nessa firma que teve a mesma coisa dele, aí 
ele viu o moço e o moço ficou são, aí mandou procurar o moço lá em Planalto, 
aí o moço deu o nome da injeção pra ele, aí nesse tempo ele não podia 
trabalhar, aí a gente não tinha ganhado nenhum, aí Zé Amaral comprou a caixa 
de injeção, aí Deus ajudou que ele sarou. E a gente só deu fé quando ele ficou 
sem comer, aquilo ali dentro inflamado do nariz, e tomava sol, não podia comer 
nada, só coçava, parece que mexia as coisas do corpo tudo”. (D. Anísia)  

“Tomei 40 ampolas. De dois em dois, eu tomava uma ampola cada uma, eu 
fiquei tomando muito tempo, parava, com seis meses tomava de novo, aí eu fui 
melhorando e sarei. Desde a primeira caixa eu já sentia a diferença”. (Seu 
Antônio) 

 Descrição dos sintomas do adoecimento e compreensão da doença associada 

ao amianto:  

“Começa pelos lábios. Vai ficando com os lábios secos, não saliva mais, vai 
ficando com os pulmões... porque a gente tem esse processo de inspirar, 
encher os pulmões. O portador de asbestose, ele não consegue fazer isso; 
então ele morre asfixiado, praticamente asfixiado, por não conseguir respirar, é 
horrível! Então, se você ouvir as pessoas falarem como tem isso... Meu pai 
falava que a dificuldade pra ele respirar era demais. Meu pai andava 50 metros 
e ele andava na estrada, 10, 15 minutos, descansava, depois andava mais um 
pouquinho, uns 10 minutos, 15 minutos, sentado. Porque, mesmo doente, ele 
tentava andar. Meu pai era uma pessoa assim muito inquieta, não conseguia 
ficar parado muito tempo, era uma pessoa muito ativa. E minha mãe morreu 
antes com os mesmos problemas, com os mesmos sintomas também: 
pulmonar, coração. Só que a minha mãe, no dia que ela morreu, ela teve uma 
parada cardíaca. Ela morreu na mesa tomando café. Com o mesmo problema: 
cansaço, que nem o meu pai”. (Representante da ABEA local, filho de ex-
trabalhador da mina, falecido) 

Prejudicados pelo trabalho realizado na mina, os ex-trabalhadores se queixam 

da perda parcial da visão, devido ao pó que entrou nos olhos: 

“Muitas minas podem prejudicar, né? Eu fui prejudicado do minério, eu não 
posso trabalhar mais de pedreiro, porque se tiver uma linha assim na parede 
eu não enxergo mais. Se eu avistar uma pessoa de longe, eu tô vendo que 
vem uma pessoa lá, mas eu não sei quem é, eu só vejo quem é quando chega 
perto. Tanto faz ser forte como fraco como forte, adoece todo mundo”.  (Seu 
Gerson) 
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O sentido do risco do adoecimento, o nascer e viver em contato com o amianto, 

o agente causador da doença, fez parte da vida de muitos ex-trabalhadores, desde o 

seu nascimento, muito próximo, familiar, cotidiano, natural: 

“Se for fazer exame sério, eu tenho que ter doença do amianto, minha 
identidade aqui é São Félix do Amianto, eu nasci em São Félix do Amianto, eu 
nasci na mina, comendo amianto, pequeninho ali, comendo amianto, fui pra 
Goiás comendo amianto. Eu tenho 49 anos, eu retornei pra cá com 15 anos, eu 
por nada, nada, eu tenho 30 anos de amianto, dentro do amianto, pegando 
amianto. Eu tenho uma tosse, eu até falei pro medico daqui, todo fim de ano eu 
vinha de moto pra aqui, em cima da chuva, todo fim de ano, eu vinha, voltava 
de moto, eu tive uma tosse aí, tusso direto á noite, não é uma tosse assim, 
uma tosse seca, é uma tosse que vem de dentro, mas eu to lá fazendo os 
exames e não tá vindo nada, o que eu faço é acompanhar os exames aí da 
SAMA. Se eu tivesse a oportunidade de fazer exame particular, eu ia fazer, 
mas dinheiro pra sair aqui pra fazer exame não tem como, só quando cair 
mesmo... é... cair. Mas se fizer um exame sério, tem que dar, se eu nasci no 
amianto, convivo com amianto... tem que ter!” (Deco, filho de ex-trabalhador da 
mina, falecido) 

Alguns ex-trabalhadores possui sintomas de adoecimento:   

“Tive pneumonia, eu quase morri. Eu internei em Poções quarenta e tantos 
dias”. (Seu Anísio) 

“Tem sempre uma coisinha, uma dor de um lado, dor de outro, uma dorzinha 
no rim, na costela, mas não prejudicou muito não, mas mesmo assim, sempre, 
sempre continuando doendo. Eu tive pneumonia, que tem acusado dor, dor no 
corpo, coluna, costela, nas costas, nos braços. cem por cento eu sinto... mas 
eles não passam nada não”.  (Seu Damião). 

Eles se sentem doentes, e este adoecimento não é considerado pelo médico. A 

doença é interpretada através da simbologia, existe um “mal dentro do corpo e tem 

uma forma”: 

“O  verme... eu até passando a cara de verme, porque.. quando amanhece, eu: 
uhuhuhuhu (som gutural de dor ). Parece que tem um porco dentro da barriga! 
Eu já fiz tantos exames, já aqui na Bahia, lá em São Paulo e não encontrou 
nada, ninguém diz nada”. (Seu Jacinto) 

Sentia desconforto durante o trabalho, mas aquilo não era considerado como 

doença, fazia parte do mundo-da-vida: 

“Era com o pé na água. Com o pé na água, direto. Aí sentia uma dor. Uma 
noite, eu fui descansar um pouco, quando senti uma dor de um lado, quando 
eu acordei foi vomitando sangue. Corre, corre, corre, fui pra Poções, quando 
cheguei lá, tinha um médico em Poções que me atendeu, antigamente”. (Seu 
Damião) 

A ameaça do adoecimento é percebido através do ar, que seria o condutor do 

amianto no corpo. O lugar em que nasceu, e vive atualmente, passa a ter um sentido 

ameaçador e ele convive com esta ameaça:  
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“É porque a gente tá respirando. Aí é difícil. Às vezes, eu penso muito em sair 
daqui, mas qual é a condição que eu tenho de sair daqui? Não tenho 
condições”. (Seu Damião) 

A compreensão através da simbologia: homem x natureza x sagrado: 

“Nós somos um pé de planta. A senhora tem uma horta na sua casa... a 
senhora tem o cuidado de molhar todo dia... a senhora passa três dias sem 
molhar... A senhora ver desmoronar! Agora com três dias a senhora vai 
molhar... que conformidade à planta... de três em três dias, a senhora tem que 
molhar bem molhada, a senhora ver aquilo... reagiu... a senhora bota na sua 
memória... tem que molhar aquilo ali. Se... a senhora passou de três dias, não 
molhou, a senhora vê dois dias antes... porque nós todos somos como um pé e 
planta... nossas vidas não estão em nosso poder, estão no poder de Cristo. Aí 
com três dias, a senhora continuou... aquilo ali vai ressurgir... e se a senhora 
não molhou quatro, cinco dias, vai indo acaba. É a mesma coisa de nós, a 
mesma coisa, não tem diferença. A planta é a pessoa. A senhora tem o 
costume de levantar cedo... mas a senhora tem que fazer força pra levantar e 
antes do sol, tá positivo. Quando o sol nasce, nasce para todos, é a palavra de 
Deus, nasce para todos, agora se nós confundirmos, nós temos que pular. 
Deus é o pai de nós todos, aliás... não é pai, Ele é mestre, nós somos pai”. 
(Seu Damião) 

  Os critérios de prioridade para recebimento dos planos de saúde são decididos 

pela empresa. Se tiverem qualquer outro tipo de problema, precisam recorrer ao SUS 

ou serviço particular, pagos pelo próprio ex-trabalhador ou famílias: 

“Esses dias, eu tava sentindo uma dor aqui no peito, ainda falei com eles sobre 
isso, foi que fizeram os exames, só que eu tive que passar em outros médicos. 
Têm uns que eles dão o plano de saúde, outros não têm, eu não tenho. Eles só 
dão se der uma coisa e se foi problema do minério, se for outro problema que 
sentir, eles não dão e aí eu tive que fazer exame por minha conta, fiz em 
Conquista, fiz aqui em Poções, agora estou com outro exame marcado aí em 
Poções dia 18, aí tem que passar nesse médico aí pra poder ver. Aí, daí pra 
cá, Deus ajudou que aquela dor que eu tava sentindo aqui, não to sentindo 
mais. Eu sinto a pressão alta, a próstata que eu já operei, a coluna eu sinto 
demais...” (Seu Cosme) 

A empresa procura os ex-trabalhadores para realização dos exames desde 

1998. O pagamento das viagens para os exames é compreendido como forma de 

compensar o que não foi pago pela empresa a eles. A mineradora mantém um banco 

de dados com informações dos ex-trabalhadores, e os exames são realizados para 

todos que trabalharam na mina e que, evidentemente, ainda estão vivos: 

“Não sei não, mas não tem muito tempo não. Eu cheguei aqui um dia e a 
mulher falou: “o pessoal da SAMA teve aí te procurando, pra você fazer exame, 
lá em Jequié, vai pra pousada amanhã, lá você toma café e depois vai pra 
Jequié”. Toma um café reforçado, pra isso eles cuidam bem da gente, no café 
tanto como no almoço também. Mas aquilo ali... é o nosso que ficou lá, não fica 
pensando que é o deles não, porque é o nosso. E disse que foi fácil localizar a 
gente aqui, disse que eles foram lá ao livro que todo mundo estava 
trabalhando. Tem o nome das pessoas que trabalharam, eles têm isso lá em 
Minaçu, eles disseram que chega, e puxa no computador pra ver quem tá vivo 
e quem tá morto. Quem tá vivo, eles procuram, e quem tá morto, eles não vão 
mais atrás. Eles vêm certinhos em casa, eles descobrem. Pessoas que moram 
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no sul da Bahia, Camacã, Ilhéus, Salvador, Vitória da Conquista, os que moram 
em São Paulo, tudo tem que ir, Planalto, Poções, Bom Jesus da Serra, 
Caetanos, Mirante, tudo que tem gente que trabalhou lá, procuram todo mundo. 
Aí quando junta todo mundo lá, não dá pra ir num dia só que é muita gente, aí 
vai uns hoje, outros amanhã, depois, depois outros”. (Seu Cosme) 

A mudança de vida, identificada por eles, é a de ter perdido a saúde por causa 

do trabalho na mina e a impossibilidade de trabalhar na roça devido à enfermidade, 

como podemos verificar a seguir: 

“O que mudou na minha vida foi eu perder a minha saúde. Graças a Deus, eu 
tava com saúde. Eu sinto uma falta de ar, um “avexamento” assim por dentro, e 
depois que eu fiz esse exame que o médico disse que eu tava com 
inflamaçãozinha no intestino, eu sinto uma dor aqui debaixo da costela, eu não 
durmo bem, já perdi cinco quilos e tanto”. (Seu Damião) 

“Bom, pra mim não mudou nada, mudou que sempre eu sinto cansaço, às 
vezes eu sinto tosse. Fiquei prejudicado da saúde. Tem vezes que eu deixo de 
trabalhar por conta disso”. (Seu Gerson) 

“Ele tem problema de coração, de pressão baixa e o médico proibiu ele de 
trabalhar nem com cal nem com cimento”. (D. Bina) 

“Eu parei, não agüentei não. Porque eu disse pra mulher: - “não adianta fazer 
pro mato comer, então eu não vou fazer não”. Quando eu subo ladeira, eu subo 
a pulso, aquele cansaço e aquela fraqueza na perna”. (Seu Damião) 

“Mudou uma coisas e outras não. Porque a saúde não mudou, porque eu estou 
doente, mas mudaram outras coisas, mas a situação pra mim graças a Deus... 
tem uns que trabalharam lá a vida toda, saíram e não fizeram mais nada na 
vida, e eu que saí de lá graças a Deus, depois que eu saí de lá, que eu 
trabalhei fora, deu pra arrumar minha vida, comprar minha casa, comprar a 
minha terrinha aqui, hoje tenho minha terra pra fazer minha casinha aqui, tenho 
minha roça, quando eu fui pra lá, eu já tinha, quando eu trabalhava lá, eu já 
tinha essa terra, foi da minha mãe que já comprou em vida. Quando eu tinha 
minha saúde, eu gostava de trabalhar em roça, o que eu gostava mais era da 
roça de milho, via o vento balançar e achava bonito e a roça de mandioca 
também, quando o vento batia, ficava tudo numa posição só. Hoje, não faço 
porque não agüento mais, eu tenho que ficar olhando os outros fazerem”. (Seu 
Antônio) 

Se sente prejudicado pelo “pó”, o sentido do adoecimento aqui é narrado e 

representado pelo o que sente no corpo.  

“Foi quando eu senti o cansaço, a tosse, a falta de ar, minha vista é 
prejudicada lá do minério, a minha vista é prejudicado do pó. E no trabalho 
também. Coça e dói. E o que sinto do trabalho, o que eu sinto de lá é um fastio, 
não posso comer nada. Arde, tem dia que queima que nem fogo”. (Seu 
Gerson) 

O pagamento das indenizações recebidas é logo divulgado entre eles; isso 

gera certo ressentimento: 

“Seu Mauro, ele é sobrinho de pai, ele está doente, ele mesmo operou. Agora a 
firma vai pagar, porque foram eles que pagaram tudo, ele tava enrolando sem 
querer falar, mas disse que recebeu R$25 mil. E agora, o pobre do Gérson, que 
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trabalhou dentro do pó... acho que foi do pulmão, mas ele tá magrinho, ele 
disse que ele tá bom, já aumentou dois quilos, não recebeu nada”. (D. Bina) 

A interpretação dada pela esposa para o problema de saúde que o marido 

sente, e o tratamento caseiro realizado através de indicações de pessoas da 

comunidade relacionado a isso: 

“Gérson sofre de um problemazinho no coração, não é complicado, mas disse 
que na pontinha do coração, disse que é inchado. Já o negócio das vistas é do 
pó. Aí ele foi receber o dinheirinho dele, “os quase nada”, e eu falei com ele pra 
ele cuidar dos complicados, que os menos complicados resolvem depois (os 
problemas de saúde de Seu Gerson). Ele tá sentindo muita gastura nas vistas, 
tá botando mel, porque disse que mel é bom, ele disse que as vistas dele só 
andam baixas, um bocado de gente aqui disse a ele que é bom mel de jataí, 
que é bom pras vistas, que se a gente criar uma “nevizinha” assim no olho, 
porque tem lá gente que dá uma manchinha de sangue e aquilo fica 
empostado. Aí disse que agora a gente põe um pouquinho de mel no 
algodãozinho, e a gente abre e cai. Diz ele que dá é bem com o mel, porque 
ele tem comprado um bocado de coisa de colocar no olho, mas agora não 
comprou mais, agora tá botando o mel de jataí”. (D. Bina) 

Narrativa de uma mulher que trabalhava na mina, sem registro, porque era 

menor de idade e sente alguns problemas de saúde e não é atendida pela empresa, 

não participa da realização dos exames como ex-trabalhadora. O tratamento caseiro, 

utilizado por ela para amenizar o seu sofrimento, é indicado por vizinhos. A 

compreensão do mundo da vida através do sagrado: 

“... eu não sei, mas disse que esse problema quando a pessoa sente, disse que 
a pessoa tem qualquer motivo, disse que não dá motivo a pessoa pega, né? 
Mas eu sofro da pressão alta, eu sofro com falta de sono, essa noite mesmo eu 
não dormi, por causa da perna que doeu muito, o reumatismo da perna. Tem 
uma pomada que uma irmã minha, lá do Amianto, mandou pra mim eu já 
passei, eu já passei no posto hoje pra pegar o remédio da pressão e não tinha 
o outro, a enfermeira passou um remédio pra mim pra aliviar a dor: “- mas a 
senhora vai na terça-feira pra o doutor ver se é reumatismo, ou se é outra 
coisa, tem que cuidar logo!” Eu sinto uma dor aqui, tem hora que eu tô mijando 
em pé, porque eu não estou agüentando a dor, porque endureceu aqui a  
perna, vem uma dor, eu não consigo espichar a perna de dor. Eu uso o 
remédio que o doutor me passou, a pomada do doutorzinho é só; a dor é aqui, 
ó, e queima, eu agora pego um bocado de cera, pego um travesseiro aí, aí pra 
eu dormir, eu pego e boto a perna lá em riba. Aí uma vizinha minha disse que 
eu botar as pernas pra cima e sacudir, sacudir, pra o sangue “negoçar”, pro 
sangue vim daqui e vim lá e descer, pra encantar os outros correndo na veia. 
Pois não ajudou que eu agarrei no sono, disse que é bom pra pessoa fazer 
assim. Foi aqui de lado, aí uma vez, eu fui aí no hospital, que eu tava com uma 
dor no pé da barriga, aí eu fiz exame, disse que deu uma besteirinha assim no 
útero. Passou uma pomada e passou uns remédios, eu bebi. Porque quem 
olha nós é Deus, que livra nós de todo o mal. Contado por Deus, eu tive nove 
filhos. Mas eu vou dizer que eu passei muita necessidade pra criar meus filhos, 
se eu contar meu sofrimento, tu chora!” (D. Bina) 

A experiência humana de sintoma de sofrimento, como a pessoa doente 

percebe, vive e reage diante dos sintomas e da incapacidade provocada pela doença. 

O sofrimento provocado pelo adoecimento também faz parte do mundo-da-vida. As 
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redes sociais servem de suporte para tratamentos alternativos no alívio do sofrimento, 

como se pode observar nestas narrativas:  

“Quando o sol esquenta, eu não enxergo nada, minhas vistas. Às vezes, eu 
vou à roça aí, apanhar um bocado de feijão, porque as vistas não dão pra 
enxergar nada, nada. E embaixo dessa perna aqui. Aí eu fui lá à clínica em 
Poções, tirei a radiografia, mas o médico disse que não deu nada. Mas eu não 
posso dormir de noite, dói, dói muito e parece que essa perna tem uma veia 
(minério) na perna. Eu tenho dificuldade pra andar... pra dormir, eu só posso 
dormir com as pernas estiradas, se encolher as pernas não podem dormir não. 
É porque a pessoa nova pega muito peso, eu pegava muito peso, colocava 
doutorzinho. Eu vinha usando pra ver se melhorava, mas não adiantou nada, 
até o momento não adiantou nada não. Banha de carneiro. Depois que o rapaz 
disse que era bom álcool, eu também já usei e não deu nada, remédio do mato 
eu venho usando bastante, todo mundo que me diz que aquele remédio do 
mato é bom, eu vou usar aquilo, chá do mastruz, chá da folha do algodão 
grande. Pisa o mastruz à noite, e deixa no sereno pra beber em jejum, amanhã, 
antes do café, bota em cima das telhas pra pegar o sereno”. (Seu Jacinto) 

“Eu sinto umas coisas, mas de lá... eu não sei não, queixo mais desse olho 
cegar, porque enchia de poeira, foi encurtando as vistas, encurtando até... É só 
um. Agora quando eu levanto a noite, atrapalha o de cá. Sinto, às vezes, um 
negócio de coluna, trabalhar um pouquinho ali, cortar de machado não posso”. 
(Seu Francisco) 

 A placa pleural é uma atribuição médica incorporada à cultura local, uma 

doença não explicada. O significado da placa pleural no corpo: 

“Eu sinto uma dor de lado, essa dor parece que o minério tá pregado, eles 
disseram que a placa que o minério entrou e ficou, e eu tô sentindo agora. Eu 
tenho que fazer o exame. Isso é porque disse que eu tô com a placa do 
minério, disse que eu tô com ela, disse que ela vai aumentar. Eu tenho a placa 
pleural. Eles acham que é. Eu não falo porque eu não sei. E tem outras 
pessoas aqui que tem. Aí eu não sei, porque a gente não sabe se foi o minério 
que fez esses problemas. O meu irmão João disse que tem” (Seu Alberto). 

Os sintomas de adoecimento, a experiência da doença sem diagnóstico 

médico, e a dificuldade de conviver com o sofrimento: 

“Sinto assim um dor no corpo. Se sentar aqui, não levanto. Os meninos que me 
levantam, as pernas doem. É da idade, é da doença dela, ninguém sabe o que 
é. Eu vou comprar uns fortificantes, porque mais é fraqueza, ela fica: “não tô 
comendo, não tô comendo!” Encabula com aquilo. Quando eu sinto a dor na 
perna, pego um “porrete” pra andar”. (Seu Alberto) 

O adoecimento atribuído ao trabalho, durante as atividades na mina: 

“Fiquei poucos dias. Aí com esses problemas que eu senti do... sangue, 
aí eu melhorei e aí voltei e continuei trabalhando... aí foi que acabou. O 
médico falou: -“você vai pra casa!” Eu:- “tudo bem!” Mas aí continuei 
trabalhando. A diferença desse problema meu... essa mão... acabou a 
carne... desse trabalho, fez um calo aqui, não tem força não. Trabalhava 
com calor, e tirando amianto da peneira, a gente despejava o vagão 
direto lá dentro, trabalhava em água e tudo” (Seu Clemente). 



116 
 

A descoberta da doença está relacionada aos exames realizados pela 

empresa. A SAMA informa que tem algum problema, mas não diz o que é.  Como se 

pode observar a seguir: 

“Eles dizem: “- O laudo do senhor não veio, deu problema.” – “Deu problema?” 
– “Não, é porque não deu certo agora!” Aí quando eu ia saindo fora, tinha um 
amigo meu que disse: -“Clemente, seus papéis deram problema, seus exames 
não estão bom não, mas vai chegar no fim de janeiro. Tenho certeza que tem 
doze pessoas que vão pra São Paulo”.  Eu digo: -“Tudo bem!” Porque eu falei 
com ele: - “Já tô viajando, ele disse: -“Não, espera pra ver o papel, o resultado 
do exame, pra ver o que vai acontecer”. Eu falei: -“Tudo bem”. Agora, nunca 
me deu nada. Eu acho que o problema que eu sinto alguma coisa... o problema 
é o médico que num fala que tem alguma coisa, eles num dizem o que é... não 
dizem o que é: -“Clemente, você tem isso, Clemente!” Eles não falam: -“Você 
sente isso!” Não perguntam nada. Não diz: - “Você tem uma mancha”. Agora só 
fala assim: -“Seu exame foi positivo, mas não diz nada, não”. (Seu Clemente) 

A maior referência de doença do amianto para os ex-trabalhadores é o caso de 

um ex-mineiro, que realizou uma cirurgia com os médicos da SAMA: 

“Ontem mesmo, levaram Silvino pra São Paulo, e fizeram exame pra ver o que 
ele tinha. Ele me mostrou, cortou ele aqui pra tirar a carne, examinou e aí disse 
a ele que ele não tinha nada não. Ele já tinha placa pleural. Aí o médico disse 
que ele já tava bem melhor, a placa pleural dele já tava bem embaixo”. (Seu 
Antônio)   

  

3.5. Os Esquecidos   

A partir de 1967, quando a SAMA encerrou suas atividades na mina de São 

Félix, alguns trabalhadores foram transferidos para a mina de Canabrava em Minaçu, 

um acampamento de trabalhadores para iniciar a produção da usina, que foi 

transferida para lá. Alguns trabalhadores que não foram para a mina de Canabrava em 

Goiás, foram para São Paulo em busca de trabalho, já que no local não havia mais 

nenhuma geração de emprego e renda, outros continuaram ali, retornando às 

atividades rurais. Em 1998, começou a ser realizado um ”Estudo de Morbidade e 

Mortalidade entre Trabalhadores e Expostos ao Asbesto na Atividade de Mineração 

1940-1996”, por pesquisadores da Unicamp, USP e Unifesp. A empresa abriu um 

escritório em Poções para localização, cadastramento, e realização dos exames de 

avaliação da saúde dos ex-trabalhadores, retornando, assim, a influenciar na vida dos 

mineiros e suas famílias.  

A partir da década de 80, começaram a aparecer casos de ex-trabalhadores 

com doenças no pulmão, diagnosticados como tuberculoses e pneumonias; na época, 

muitos morreram. Isso se observa na fala do representante da ABEA local e filho de 

ex-trabalhador da mina falecido. 
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“Vem morrendo gente de muitos anos. Aqui em Poções, a gente tinha uma 
epidemia de tuberculose, uma suposta tuberculose. Então tinha muitos casos 
aqui de problemas de pulmão que eram considerados tuberculose, mas que, na 
verdade, não era tuberculose. Hoje, nós sabemos que não era. Naquela época, 
ninguém sabia, né?  Teve um caso aqui de um senhor que ele teve aqui pelo 
menos uns doze anos com tuberculose, com uma suposta tuberculose, num 
cubículo com uma família, ele devia ter uns oito filhos, e mais a esposa, num 
“cubículo” que só você ver. Esse cidadão ficou aí por uns 12 anos, sofrendo 
dessa tuberculose, não contaminou ninguém e veio morrer assim de uma 
maneira...” 

A partir de 2001, o filho de um ex-trabalhador da mina, hoje representante da 

ABEA de Bom Jesus da Serra, entrou com uma ação no Ministério Público de Poções, 

orientado pelo Deputado Estadual na época, Zilton Rocha, contra a empresa e 

começou um movimento de sensibilização dos ex-trabalhadores, através de reuniões 

em que foram discutidas: a questão da contaminação por amianto, as doenças 

causadas e os direitos dos trabalhadores. Foi assim que a ABEA de Bom Jesus da 

Serra começou a mobilizar os ex-trabalhadores e viúvas. Mas ainda tem um grande 

desafio: financiar as despesas das viagens de longa distância entre a zona rural para 

Bom Jesus da Serra e Poções. Os ex-trabalhadores são muito carentes e não podem 

assumir as despesas, como foi observado na fala seguinte: 

“Então esse movimento começou quando eu entrei com a ação aqui. Então, a 
partir daí, vieram às ações... nós organizamos a associação. Aí é que entra o 
deputado Zilton, que nos orientou como fazer, fizemos algumas reuniões aqui, 
mas as dificuldades são muito grandes. Primeiro, a nossa associação não tem 
dinheiro, eu nunca arrecadei nenhum centavo de nenhum associado. Aí, pra 
deslocar esse povo aqui pra Poções, são 60 km... é distância! Tem muita gente 
que não tem como colaborar, não tem como contribuir de maneira nenhuma, 
nem pra pagar a passagem de lá até aqui.  A gente tinha que fazer isso, pagar 
carro pra trazer e às vezes quem pagava era eu, o prof. Jânio, o Deputado 
Zilton, com a maior parte das despesas, mas sempre sobrava pra mim, pro 
prof. Jânio Rocha, que é sobrinho de Zilton Rocha. Ele é ambientalista, gente 
muito boa. Ele mora aqui em Poções.  Ele nos ajudou muito, nos ajudou 
bastante”. (Representante da ABEA local)  

Diante de tantas dificuldades para manter o movimento social, a Associação de 

Bom Jesus foi fundida com a Associação Baiana de Expostos ao Amianto, sediada em 

Simões Filho em junho de 2008, numa grande reunião que aconteceu em Bom Jesus 

da Serra, com a presença da Delegação da Rede Internacional de Banimento do 

Amianto e autoridades locais. 

“Então a nossa luta aqui é reconhecida. Hoje nós somos conhecidos no Brasil 
inteiro e no mundo. Chegamos a fazer um DVD com a situação dos ex-
funcionários. Mostrando o meio-ambiente, mostrando como a SAMA deixou 
tudo aí. Então, isso foi pro mundo, o mundo todo conhece isso aqui, a miséria 
que a SAMA fez aqui. Então tudo partiu dessa ação, e o outro movimento é o 
da SAMA combatendo o nosso trabalho. Ela teima em negar tudo que ela fez, e 
está aí abertamente pra todo mundo ver”. (Representante da ABEA local) 
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Os exames realizados pela SAMA, não são confiáveis, segundo os ex-
trabalhadores, porque além dos médicos dizerem que não apresentam nenhum 
problema de saúde relacionado ao amianto, os laudos médicos são sempre negativos, 
como podemos verificar na fala: 

“É o que eu costumo dizer: que a Unicamp não tem credibilidade nenhuma com 
a gente, e eu mostro mesmo que não tem, porque não é o primeiro caso que 
ela age dessa forma. Quem não conhece o caso em que a Unicamp se 
manteve dessa forma? Então, eu falo aqui que nós não confiamos na Unicamp. 
Eu estive uma vez com Dr. Ericsson, e nós até tivemos uma pequena 
discussão, lá na Pousada Aconchego, onde ele fica aqui em Poções. Ele 
debatendo comigo, dizendo que o amianto não é nocivo a saúde, dizendo que 
o único amianto que prejudica o homem é o amianto azul, são os anfibólios, 
que o crisotila não faz mal. Ele só faltou-me dizer que faz muito bem pra saúde, 
só faltou ele me dizer isso! Agora, ele nunca entrou numa usina como os 
funcionários daqui, que inalavam pra comer pó como o pessoal daqui comia. 
Talvez, se ele fizesse isso, ele não tivesse nem tempo de dizer o que ele diz 
hoje”. (Representante da ABEA local) 

O representante da ABEA local acredita que existe uma questão política 

envolvida nesta discussão: 

“Tem uma questão política, sem dúvida nenhuma. Então, nós aqui estamos nos 
sentindo os maiores abandonados, essa é a verdade. O Governo do Estado 
não tem demonstrado muito interesse em nos ajudar; inclusive, nessa ação, é 
citado também o Governo, a Prefeitura de Poções e Bom Jesus da Serra, por 
não resolverem um problema que está aí há tantos anos e eles nunca fizeram 
nada. O Governo do Estado sabe... o prefeito de Poções sabia desse 
problema, o prefeito de Bom Jesus da Serra sabia desse problema dessa mina 
e não fizeram nada. Nenhum deles nunca fez nada. E o Governo do Estado 
tem feito muito pouco. Então é difícil pra eu fazer, porque tudo é muito 
dispendioso”. (Representante da ABEA local) 

O representante da ABEA de Bom Jesus da Serra alega ainda que a SAMA, pelo 

fato de conhecer a condição de pobreza em que se encontram os seus ex-

trabalhadores, se utiliza disso para dar dinheiro, tentando assim comprar os antigos 

funcionários e utilizando o poder para isso: 

“A SAMA sabe o ponto fraco da maioria desses funcionários. Sabe que eles 
precisam de dinheiro, que eles vivem numa pobreza só. Aí ela tá dizendo que 
eu... que ela não está indenizando os ex-funcionários porque eu não estou 
deixando, que com o meu movimento, eu estou atrapalhando eles. Então, ela 
joga os ex-funcionários contra mim. Então dizem que eles só vão pagar, depois 
que a justiça decidir que eles vão pagar. É assim... pra uns, ela dá dez reais, 
dá cinco reais... é até vergonhoso uma coisa dessas, mas acontece, como eu 
vi aqui no dia da entrega dos laudos. Um senhor me pediu dinheiro e foi lá e 
pediu pro funcionário da SAMA e ele deu 5 reais, e ele saiu feliz da vida com os 
5 reais, com fome!  Então, a pobreza é terrível, a fome é terrível.  Então a 
SAMA chega ali dá cinco, dá dez, dá dois reais, teve caso de dar 2 reais pra 
um funcionário.  Eu me sinto até envergonhado de lhe dizer isso... que teve um 
funcionário que recebeu dois reais da SAMA. Que recebeu um par de 
sandálias, um boné, um relógio pra tapear. É terrível, é terrível uma coisa 
dessas.  Ele dá cinco reais pra um cara desses e recomenda que se afaste do 
nosso movimento, e ele vai se afastar do nosso movimento, porque eu não dou 
um centavo pra ele, mas a SAMA dá cinco. Eles não tem nada a perder não. 
Tem gente aí que só pensa em dinheiro, não pensa em outra coisa, ele pode 
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até morrer, mas quer é receber o dinheiro. E vai contaminar tudo de novo. É 
muito difícil a gente trabalhar aqui.” (Representante da ABEA local) 

Queixam-se de terem assinado acordo com a empresa, sem saber o que 

estava assinando, muitos acabaram sendo prejudicados por isso, utilizam a força e o 

poder em benefício próprio: 

“A SAMA fez uma reunião aqui com todo mundo. Tinha carro da Polícia 
Federal, uns negões lá, um monte de papel pra gente assinar, o doutor lá com 
a gente. Nós aqui tudo” “caipirão” e falou em dinheiro, imagina o que é falar em 
dinheiro pra nós aqui que tá comprando carro de água de 50 contos e não tem 
dinheiro pra comprar água, seca braba aí, comendo farinha seca? Os outros 
falam: “Deco, você tá gordo!” Eu digo: -“ Eu tenho que tá gordo mesmo, eu 
como farinha e bebo água, incha, você tá comendo só filezinho, tem que tá 
magro”. Eu falo pros caras: -“Eu como farofa, cuscuz e bebo angu, eu tenho 
que ficar gordo, inchado, você tá magrinho, mas tá bom”. Eu falo pros caras 
brincando. Ocorreu assim, os doutores lá, os carros da Polícia Federal, nós 
tudo tremendo, aí leu pra gente e falou em dinheiro, ô meu Deus! Nós 
assinamos os papéis, e a gente perguntou se tinha mais pra gente assinar. Aí 
foi lá e tapeou um aqui, outro ali com dinheiro. Saíram das casas das viúvas e 
foi aparecendo tanto documento, e assinando e recolhendo os documentos de 
todo mundo, eles levaram tudo. No caso do meu pai que faleceu, dizendo que 
levaram os documentos e exames pro Japão, o meu era tudo documentado. 
Levamos meu velho pra Jequié, pra Conquista, nós levamos pro hospital, ele 
não agüentava andar dali pra cá não, cinqüenta e poucos anos, ele não 
agüentava nada não.  Quando morreu, eu peguei ele em casa assim... virou um 
nadinha”. (Deco - filho de ex-trabalhador falecido). 

A maioria dos ex-trabalhadores não tem nenhuma escolaridade, dificultando, 

assim, o entendimento das relações políticas e econômicas implícitas nessa questão: 

“No início, a gente mandava o convite, todos participavam das nossas 
reuniões, mas as coisas foram dificultando, vai ficando cada dia mais caro pra 
gente fazer certos movimentos, daí a gente vai distanciando do povo. Tem uns 
que diz assim pra mim: -“Não deu em nada o nosso movimento!” - “Lutamos 
tanto e tantas reuniões pra nada”. Eu digo: –“Não, não é assim não, é a justiça, 
é porque a justiça é lenta, mas não acabou não”. (Representante da ABEA 
local) 

A mineradora mantém relações políticas em toda a região; os casos mais 

graves de atendimento aos ex-trabalhadores do amianto no Hospital de Bom Jesus da 

Serra são comunicados ao escritório da mineradora em Poções, para o funcionário de 

faça a remoção do paciente para atendimento em outro lugar escolhido pela empresa. 

A empresa mantém contato direto com os ex-funcionários, através de visitas às casas 

realizadas por um funcionário da empresa.  Isso faz com que os ex-trabalhadores se 

sintam acolhidos pela empresa e também a empresa tenham informações sobre o 

diagnóstico de doença e provas de adoecimento: 

“Tem a ver também com a SAMA, porque as coisas estavam andando 
direitinho e vieram uns funcionários da SAMA, inclusive, veio Wilson Rossi, foi 
à única vez que eu vi, ele me avisou dessa reunião, pediu que eu aparecesse 
lá na “calada”, como se não tivesse sabendo de nada. E aí, à noite, já ligou pra 
mim dizendo pra eu não ir, pra eu não comparecer a essa reunião, que podia 
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não ser uma boa pra mim, e disse que tudo que se passasse lá, ele ia passar 
pra mim. Só que eu procurei Wilson, ele disse: -“Nada não, não aconteceu 
nada de novo não, com o prefeito, com os vereadores...” (Representante da 
ABEA local). 

A falta de diagnóstico de doenças relacionadas ao amianto entre os ex-

trabalhadores é dificultada pelo fato dos médicos da região não serem treinados para 

fazer diagnósticos de doenças associados ao amianto. Os ex-trabalhadores se sentem 

abandonados pelos agentes do Estado: 

“...sabem, agora, hoje, eu tô abandonado, a gente se sente abandonado, e 
esperando qualquer hora, acabou pra nós, tá acabado! Porque quando a 
doença manifestar.... eu que acompanhei meu pai, todo dinheiro que ele 
recebeu, eu ia pra Conquista dar dinheiro pra médico. Saía de Conquista pra 
levar pra Jequié, eu vim de Goiás, porque quando ele sentiu aí, ele ligou pra 
mim, eu vim embora, acabou, a vida pra mim lá, acabou. Eu ia nos médicos, 
passei em todos os médicos, é coração, não é, é não sei o que, não. E é 
dinheiro voando, não fazia nada pelo SUS de graça, dinheiro nosso. E eu 
tentando reanimar ele, o que é que eu fazia?  Eu deixava meu velho lá em 
Poções, vinha na casa do meu avô aqui. Quando eu ia pra lá pra casa dele, lá 
em Poções, tinha medo de ver movimento lá, de ver ele morto, eu ficava com 
medo já”. (Deco - filho de ex-trabalhador) 

Os ex-trabalhadores consideram e participam da ABEA, mas reconhecem que 

alguns companheiros não compreendem como funciona um movimento social, que 

tem como principal objetivo a luta pelos direitos dos ex-trabalhadores. Os tempos 

envolvidos na questão são diferentes: o tempo imediato dos ex-trabalhadores e o 

tempo moroso do Estado em resolver a situação e a empresa se beneficiando de todo 

este conflito. O movimento social enfraquecido por não conseguir dar um retorno 

imediato a seus associados, tenta administrar este embate:  

“Nada. Aqui só quando Valdo, na associação dele aí, a gente sai pegando o 
pessoal na roça, mas a gente tem dificuldade de reunir o povo, porque a 
maioria acha que é dinheiro, se for pra unir, pra reforçar o grupo, não quer. 
Tem gente que nem o exame da SAMA quer fazer, quer o dinheiro, dizem: - 
“Se você não me der dinheiro, eu não vou!” Eu tenho interesse de ir, inclusive 
todo movimento eu estou junto, essa turma, a mais velha aí, eles não estão se 
importando com o que tá acontecendo não, eles tem é a visão do dinheiro! 
Marivaldo pegou o cartão do plano de saúde, fez exame. Aí esse Marivaldo, 
não saía dali de casa, por causa do telefone. Ele queria vender o cartão, ele 
queria dinheiro: - “Eu quero cem reais do plano de saúde, eu quero dinheiro!” 
Brigou mesmo. Aí o que aconteceu? Deu uma doença danada nele aí de 
próstata, ia morrer mesmo, foi pra Conquista e o que salvou ele foi o cartão do 
plano de saúde, salvou ele. Ele com aquela briga toda, ele não queria o cartão 
não, queria o dinheiro. Agora tá bom. Mas mesmo assim, tá atrás de dinheiro... 
aqui não tem como, não tem.  Tem muita gente esparramada por aí, a gente 
reúne aí, vai lá conversa um bocado, depois: –“A gente vai lá, depois a gente 
resolve isso aí”. Aí acabou, é isso aí. Não anda nada!” (Deco - filho de ex-
trabalhador). 

 “Uma época que Valdo chamou a gente aí, nós fomos lá no Bonfim do 
Amianto. Depois chegou no clube em Poções, teve reunião aí. Mas o pior é que 
quando tem dez que quer, tem vinte, quarenta, cinqüenta que estão fora.  Aí 
fica difícil pra juntar todo mundo, aí tem uns que dizem: - “Eu não quero isso 
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não, eu não vou mexer com isso”. Aí enfraquece o movimento, porque se tudo 
junta e tudo é por uma boca, só tem força pra pessoa pra modo de conseguir o 
que quer, mas se uns querem e outros não querem, aí... fica difícil.  Tem 
pessoas aí, que trabalhou lá na mina, se você vai falar do problema da SAMA, 
fica brabo, não quer que fala de jeito nenhum, não quer que fala; então a gente 
fica até “escabreado” de ter uma força assim, de juntar todo mundo e falar: -“Eu 
quero é isso!” Fica difícil, porque quando um quer, os outros não querem. Eu, 
pelo menos, eu não sei se eu sou igual a nariz de cera... Nariz de cera é assim: 
se você bota pra cá, fica, se põe aqui, ele fica; eu sou desse tipo, pra mim tudo 
tá bom. Se às vezes eu falhei, na semana não fui, e chegou, me dispensou [se 
referindo ao tempo em que trabalhou na mineradora]. Quer dizer: o serviço não 
é meu, é deles, e por isso eu não morri não, graças a Deus. Eu estou vestido, 
estou calçado, estou com a minha barriguinha cheia, tenho o pão de cada dia e 
criei meus filhos, não foi lá, foi nos meus outros serviços. Estudou todo mundo, 
tá todo mundo hoje criado, trabalhando, graças a Deus, cada um com a sua 
moradia; então, pra mim tá tudo bem, não me fez falta não”. (Seu Cosme) 

Alguns ex-trabalhadores criticam o desprezo da empresa em relação aos seus 

antigos funcionários que adoeceram: 

“Na época, não tinha esse programa, como eu falei pra você. O que eu fiz? Eu 
liguei pra enfermaria da SAMA, eu falei: - “Tá se passando isso e isso com meu 
pai, eu tô precisando de uma ajuda”. Não resolveu, eu mandei... mãe que foi, 
na época, Dr. Carlos Ostronoff que era gerente geral, ele deu metade de uma 
passagem pra minha mãe voltar, esta foi a ajuda. Nós não tínhamos 
conhecimento de nada naquela época; o que é que tinha? O pessoal 
aposentava da SAMA, ganhava uma casa em qualquer lugar. A aposentadoria 
de meu pai ele não ganhou nada, a “São Bernardo” é uma aposentadoria 
paralela, ele não teve direito. Ele aposentou e entregou a casa pra SAMA, deu 
um caminhão velho pra trazer a mudança pra gente aqui”. (Deco - filho de ex-
trabalhador falecido) 

“Ah, isso aí, eu sinto. Eu acho que eles (os ex-mineiros)... trabalharam tanto, 
acabou, botou tudo porta afora, como rebanho, quando vai ficando doente... vai 
despachando pra tudo quanto é canto. Isso foi uma injustiça que fizeram com 
os operários todos”. (Seu Antônio) 

Os ex-trabalhadores reclamam dos salários mais baixos, pagos na mina de 

São Félix e falam do que dava para comprar: 

“Aí vim embora, e de lá pra cá... lá a gente pegava... a gente recebeu o que 
tinha trabalhado. Pedimos indenização, não pagam. E mais nada, ele pagou... 
naquele tempo não tinha isso... um salário, naquela época, era sessenta e...  
uma língua “desgramada” pra gente... era cruzeiro naquele tempo ...  mas... 
eles falavam sessenta e pouco, era.  Em real... dava uns vinte e pouco... 
porque... era sessenta... por mês, fechado o mês.  É, por mês.  Parece que era 
60 cruzeiros por mês.  Lá em Goiás (Minaçu), já era sessenta e dois”. Aqui 
era... evoluí. Era fazer a feirinha e comprar a roupinha, um sapatinho, uma 
coisa qualquer assim... pra viver assim...” (Seu Damião) 

O serviço de saúde de Bom Jesus da Serra é considerado por alguns como 

insuficiente para dar conta da demanda, e os ex-trabalhadores reclamam da demora 

na marcação de exames e distribuição de remédios pelo SUS, à maioria deles pagam 

pelas suas medicações: 
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“Eu fiz exame aí, em Bom Jesus, Poções. Aí passa só a receita pra pegar o 
remédio. A Farmácia Popular que tem... se você for fazer exame, são quatro, 
cinco meses, então todo mundo compra remédio. É difícil encontrar remédio no 
posto de saúde. Os agentes de saúde, eles vem... vem quase todo mês. Agora 
só faz assinar aqui na porta aí, num papel que tem aí. Ô meu pai do céu! Aqui 
eles não fazem nada, aqui um cloro pra colocar no tanque, pra vir aqui, é de 
seis em seis meses... quando acontece, eles entregam de seis em seis meses”. 
(D. Ilda) 

Consideram o serviço de saúde de Vitória da Conquista bom, mas difícil o 

deslocamento e as despesas da viagem: 

“Quando fiz o tratamento de tuberculose, eu fiz em Conquista. Foram sete 
meses, graças a Deus, eles me deram muito conforto, me deram muito conforto 
mesmo, me deram cesta, me deram remédio, vitamina, me cuidaram, muito 
bom, eu com os meus problemas de doença, eles me trataram. AÍ, eles 
acharam que, pra eu ir pra Conquista todo mês, não ia dar... uma coisa que 
dava sacrifício demais, todo mês pra lá e pra cá, e só eu só, não tinha quem 
fosse comigo, aí transferiu de Conquista pra Bom Jesus”. (D. lIda) 

A pobreza é generalizada, quase todos são aposentados como trabalhadores 

rurais, mas, muitas vezes, sustentam uma família inteira, filhos e netos, pela falta de 

geração de emprego na região. Complementam a alimentação com o pouco que 

colhem nas roças e muitas vezes, comem umbu, melancia ainda verde, porque não dá 

tempo esperar amadurecer. É uma situação de escassez de muitas necessidades 

básicas: 

“Se eu for falar... eu sinto até vergonha em falar... porque tem mês de eu poder 
comprar o feijão, e tem mês que não pode comprar. Tem mês que compra o 
feijão, tem mês que compra o arroz. Tem mês que a gente pode comprar. Aqui 
o que nós podemos comprar mesmo é o açúcar, café, óleo, que não pode 
faltar. Mas nesse mês mesmo, nem o feijão, nem o arroz teve como comprar.   
E a roça não dá nada não, não tá dando não.  Aí o seguinte, a gente pega uns 
pedaçinho de coisa ou de carne, ou de fato, o que for, frita, molha a água faz 
aquela farofa e alimenta.  A farofa do fato e da carne...  tem vez que a gente 
faz uma farofa e tem vez que não faz. Aí depende, se tiver o feijão, o arroz  a 
gente come com carne frita”.  (D. Ilda) 

A empresa exerce um poder sobre os antigos funcionários e alguns têm receio 

e medo de enfrentar a situação, não reivindicando os seus direitos. A demora na 

resolução dos problemas trabalhistas divide as opiniões e enfraquece o movimento 

social: 

“Tem muitos de nós que exigem os exames, mas têm muitos que têm medo. 
Pois eu digo: -“Não, se vocês quiserem, a gente pode contratar um advogado, 
receber, nem que a gente recebesse a metade, dividia, mas não deixava pra 
eles sumirem com nossos direitos”. Porque a turma não junta todos, eu já 
chamei um bocado pra gente ir, mas aí tem que ter alguém pra puxar, só eles 
aqui não vão. Uma época Valdo lutou com uma doutora, mas não deu em 
nada”. (Seu Antônio) 

A empresa, durante as avaliações médicas, realiza os exames, mas não faz o 

tratamento. Eles acreditam que quando a empresa faz acordo e paga indenização, é 
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quando o ex-trabalhador está condenado à morte e se sentem esquecidos e 

abandonados. Os médicos não dizem o que eles têm, como a seguir: 

“Deu um probleminha, você vai ter que fazer exame em São Paulo. Mas não 
diz o que é. Eu sinto tanta coisa, não é possível que eu não tenha minério 
guardado no corpo. Eu falei com eles: - “E vocês não vão cuidar de mim não? 
“Porque se eu tenho placa pleural, é mancha no pulmão”. Aí o que ele me 
disseram: - “É que isso aí, não aumenta nem diminui, fica por isso aí mesmo, 
não vai ser nada não”. Só o que eles dizem é isso! Mas se eu tenho a mancha 
no pulmão, como é que não há de ser nada? O que eu acho é que eles estão 
me deixando sem importância, sem tratamento. Eles fazem o exame, mas não 
dão o dinheiro pra comprar o remédio? Exame sozinho não sara ninguém, eles 
deram um agrado aí, mas todos que receberam o agrado aí, já morreram. (Seu 
Antônio) 

Alguns demonstram conhecer os seus direitos. Faltam estratégias do 

movimento social para enfrentar este embate: 

“Já veio advogado pra nós aqui, foi até Valdo que trouxe. O advogado fez uma 
reunião nossa lá em Poções, aí disse que não vai ser depressa não, mas que 
ia cuidar e que nossa questão podia dizer que já tava ganha. Mas ai quietou 
Valdo e eles quietaram também, ninguém sabe nem o que deu mais. Fizeram 
entrevista lá no corte do amianto. Não tem uma entrevista que eu tivesse fora e 
nenhuma reunião que tivesse fora, as que têm, eu vou. Porque esse que vem 
aí da SAMA é tudo é comprado, médico, o pessoal que vem buscar a gente pra 
fazer exame, tudo comprado”. (Seu Gerson) 

 “Eu trabalhei na SAMA e era pra eu aposentar pela firma né? Eu sou 
aposentado pela minha terra. Fizemos exames em Jequié, fizemos exame em 
Poções, fizemos exame em Conquista, fizemos em São Paulo e nem o plano 
de saúde do minério me deram não. Porque aqui a gente tem que pegar a 
condução logo cedo. Tem dois ônibus aqui da Lagoa de Baixo, se passou aí, 
não acha mais carro. Aí eu falei: - “Cadê os médicos, estão aí?” – “Tá!” – “Eu 
tenho pressa de fazer o exame, se não eu vou perder a minha condução” – “Os 
médicos estão atendendo primeiro os que têm os planos de saúde”. Aí eu digo: 
“Não é assim não, tem que atender todo mundo, porque aí quem tem vez é 
quem tem o plano de saúde, quem não tem, não tem vez?” Aí eu aborreci. 
Quando foi agora, me chamaram pra fazer o exame. O que acontece é assim, 
os médicos que vêm lá da SAMA, vêm comprado, eles estão vendo que a 
pessoa está intoxicada, mas eles não vêm dizer, abrir o jogo que a pessoa tá 
doente, é ou não é? Porque quando ele vem, a SAMA logo já comprou ele né? 
Eles vêm, fazem os exames de todo mundo. Nó estamos todos intoxicados, 
mas pra eles tá tudo são, ele não vão não, e nós não podemos descobrir. Eles 
não podem descobrir?Vêem que a pessoa está ruim, vêem que a pessoa está 
estirada no banco.  Fiz só o exame da perna, a radiografia pra ver o que é. 
Bom, eu quebrei a perna aí na SAMA, essa perna aqui foi quebrada em cima 
da rampa lá. Correu a rampa da pedreira e eu era só amarrado pela cintura e 
aqueles lajedos de pedra lá, e eu pulando que nem um bode e seu Nonato, ele 
morava em Poções, é quem tava segurando a corda. Eu não caí não, eu fiquei 
dependurado lá, daí quebrei a perna. As pedras passavam por cima de mim e 
eu pulando na parede, ia lá e voltava cá. E uma delas pegou a minha perna. Aí 
me levaram pra Jequié. Quem me levou foi seu Agenor, genro de Manoel 
Cândido. Eu tive em Jequié seis dias internado. Aí eu pedi a transferência pra o 
Amianto ( Vila Operária ). Aí fiquei lá na pensão, a  dona da pensão, D. Dadá. 
Finalmente eu fiquei aí até quando tirou o gesso. Depois que tirou o gesso, foi 
que eu vim pra roça. Saí da empresa, por causa da perna. Nesse tempo, era 
um tempo escuro, o tempo clareou agora, mas no tempo que a gente 
trabalhava no amianto, era um tempo escuro. Não tinha nada disso. O tempo 
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claro é porque, agora, resolve tudo e o tempo escuro era porque não resolvia 
nada, por isso que eu digo que era tempo escuro”. (Seu Jacinto) 

      A empresa é a única responsável pelos exames realizados nos ex-trabalhadores.  

Os exames não são devolvidos. Os laudos são imprecisos na caracterização da 

doença.  Existe uma relação entre “os problemas do minério”, o grau de enfermidade e 

o dinheiro recebido através de acordos. Há um encarregado da empresa, muito 

conhecido entre os trabalhadores, que vem de Goiás para transportar os ex-

trabalhadores ao local onde os exames são realizados.  

“Ele foi fazer os exames lá do Amianto, da SAMA. Mas disse que ele não tem 
nada. Eles fazem tanto exame aí em Poções, vai pra São Paulo fazer exame, 
mas só pega se for doença lá da firma. Francisco aí vive doente, eles dizem 
que não pega doença nenhuma, mas porque não é de lá. Eles só pegam os 
que estão com alguma doença que tem poucos dias. Dinheiro eles já deram 
pra muita gente aqui. Agora Francisco é que nunca recebeu um tostão, 
trabalhou lá cinco anos e cinco meses, e nunca recebeu um tostão. Pagam as 
passagens pra Francisco ir pra Poções, aí eles pagam”. (D. Anita) 

“Eu tenho plano. Quem pega a gente pra fazer exame lá em Poções é Félix, da 
firma, da SAMA, ele é que vem pegar nós aqui. Vai pra São Paulo, tudo é ele. 
Aí quando ele vem lá de Goiás, aí ele liga pra nós, se precisa levar pra São 
Paulo, ele leva. Se não, despacha aí mesmo” (Seu Francisco). 

“Indenização a gente não fala mais de indenização. Eu mesmo quando tava 
com 16 anos de trabalho, eu fiz acordo, nasci e criei aqui e meu deu vontade 
de conhecer o mundo. Aí eu fui a ele, pedir o engenheiro Milewski, que eu 
queria um acordo. Quando eu fiz acordo com eles, foi em 62, quando eu fiz o 
acordo eles já tinham descoberto essa mina lá em Goiás. Aí só fazia acordo 
comigo se eu acompanhasse a firma pra Goiás. Aí já tava querendo conhecer 
mesmo. Aí eu digo: -“ Eu faço!” Aí eles me deram 60 contos, era muito dinheiro. 
Com os 60 contos eu comprei um terrenozinho por aqui, criei muito porco”. 
(Seu Aureliano) 

Os acidentes foram freqüentes, durante o tempo em que a mina foi explorada, 

e foram registrados pelos ex- trabalhadores em suas falas: 

“E na SAMA mesmo, que morreu de acidente foi esses três do túnel, do Plano 
inclinado, Seu Germano, Oleriano, que morreu de acidente mesmo, uma pedra 
caiu em cima. Morreu o finado João, caiu um saco na cabeça dele, pode dizer 
que já levaram morto pra Jequié. Depois morreu Pinto, uma pedra que 
escapuliu de cima no plano inclinado, foi seis ou sete que morreram de 
acidente. Eu fui prejudicado lá né, porque eu quebrei dois fios de costela lá. Foi 
lá embaixo daquele túnel, tinha uns vagões com uns trilhos que nem um trem 
de ferro... mas tiraram tudo. Tinha aqueles vagões, que botavam as pedras lá 
dentro, saíam lá fora pra despejar, pros carros (caminhões) pegarem. Aí tinha 
aquele túnel lá, tinha um vagão, uma caçamba muito larga. Aí quando eu 
entrei, despencaram com aquele vagão de lá e me prensou na pedra. Saí 
rolando na pedra, debaixo do chão, lá no túnel. Eu já tava só, que eu tava 
lubrificando os trilhos, botando aquele óleo pros vagões, aí o vagão me 
prensou, quando prensou, quebrou as costelas, eu não vi. Eu não vi, né? 
Desmaiei. Tinham os caras que vinham empurrando o vagão, viram quando eu 
caí. Aí eu fui pra Jequié, fiquei lá uns três meses internado, mas recuperei das 
duas costelas quebradas. O tratamento foi da SAMA. Eu não recebi nada. E aí, 
voltei e comecei a trabalhar... eu era menor...” ( Seu Antônio) 
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 “Aí a gente chegava lá e tinha que fazer a carreira de fogo (explosivo). A gente 
pegava a enxada, fazia o fogo, pisava aqui pra firmar pra arrancar a pedra, mas 
furava aquilo, carregava e botava aquela espoleta pelo fio e ia, quebrava 
(explodia ) aquela carga de fogo. Aquela carga de fogo quando quebrasse aqui 
não ficava nada, nem ninguém; teve uns aí que se machucaram”. (Seu Anísio) 

 

3.6. A Ameaça da Morte 

Tão longe da compaixão quanto à queixa; tão frio às 
palavras quanto à pedra; tão insensível à Revelação 
como se meu ofício fosse nada. 

(Emily Dickinson – Poemas Escolhidos) 

O significado da morte, para esta comunidade, é a morte como o ciclo da vida e 

da ordem natural das coisas: nascer, viver e morrer. É vivida e representada por um 

ritual de passagem, composto de velório que pode durar até três dias, enterro, e visitas 

permanentes aos cemitérios. Alguns enterram seus mortos na própria casa. Os 

parentes, amigos, vizinhos vão à casa do morto, que permanece geralmente na sala, 

estendido no caixão. As pessoas, rezam, cantam hinos religiosos, conversam, comem, 

bebem e dão apoio e conforto à família.  Algumas famílias, que têm filhos que moram 

fora da cidade, esperam para enterrar só depois que chegam. As famílias são muito 

unidas e cultuam seus mortos. 

Os cemitérios são muitos. Só na estrada principal que liga Poções a Bom 

Jesus da Serra, existem sete cemitérios. O mais famoso deles, e que estão enterrados 

a maioria dos ex-trabalhadores, é o Branca da Neve. O nome foi dado pelo antigo 

dono do armazém da mina, quando a sua filha morreu. Segundo Seu Valtério, no início 

da manhã, no local tinha uma grande névoa que cobria o lugar: “o branco da névoa”. 

Assim foi denominado de “Branca de Neve”, lembrando que o cemitério está localizado 

perto da mina e a poeira produzida pela usina, mantinha uma nuvem branca constante 

no local, mais observada no início da manhã, como se verifica nesta fala: 

“A poeira era muita, logo de manhã era mais. Quando amanhecia tava tudo 
branquinho, branquinho, os urubus ficavam todos brancos, a gente tomava 
susto com eles... essa poeira chegava até ali, depois da casa de Seu Damião, 
junto do Branca de Neve”. (D.Bina) 

  Os ex-trabalhadores compreendem a questão da morte como uma extensão 

natural das suas vidas, já que tem enfrentado esta situação desde 1982, quando 

começaram a acontecer às mortes de alguns companheiros da mina. 

“Morreram do minério nos anos passados, morreu Adão, Manuel Barreto, Chico 
Gato, Néu. Dos que morreu, nenhum recebeu um tostão. Na Lagoa do Boi, tem 
um bocado que trabalhava lá. Desses que morreram aqui, morreu o compadre 
de Zé Raimundo, Joaquim, Manuel Barreto, Adão... já morreu muita gente aqui. 
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Morreu o finado Carreiro que morava ali no campo de pouso, não trabalhava, 
mas o vento tocava o pó pra tudo quanto é lugar, disse que foi prejudicado 
também do minério. E lá em Poções mora um bocado. Lá em Poções tem Joel, 
tem Fernando...” (Seu Antônio) 

As mortes aparecem representadas por causas diversas, mas sempre com 

alguma relação ao amianto, como se verifica nestas narrativas: 

“Meu pai morreu de causa cardiopulmonar. Só que a minha mãe, no dia que 
ela morreu, ela teve uma parada cardíaca. Ela morreu na mesa tomando café”. 
(Representante da ABEA local, filho de ex-trabalhador da mina, já falecido) 

. “Meu pai morava na zona rural, lá nos Cunha. Aí um dia, eu fui fazer a feira lá 
em Poções, ele me deu o dinheiro... ele morava com esse irmão meu, foi fazer 
a feira, aí ele mesmo levantou de madrugada, fez o café pra meu irmão poder 
viajar. Meu irmão viajou, aí ele gostava de fazer vassoura, aí pegou as palhas e 
levou pra detrás da casa lá, e estava costurando a vassoura. Aí esse netinho 
meu foi lá atrás da casa, aí falou: - “Ô mãe, vô dormiu, tá ali agarrado no sono”.  
Quando eu fui ver, ele já tinha morrido, morreu sentado; ele morreu em 84”. (D. 
Bina) 

Em praticamente todas as entrevistas, foi relatado um episódio que marcou 

profundamente toda a comunidade da mina: a morte de três trabalhadores que faziam 

o trabalho de construir um túnel, chamado plano inclinado, que ligava o alto da mina 

às cavas. Demonstram forte sentimento de pesar e luto e, depois de mais cinqüenta 

anos, eles ainda lembram e falam sobre isso, como podemos observar nesta narrativa: 

“Porque nesse plano inclinado, sucedeu que eu vim à noite embora e ficou 
outra turma que ficou colada, ali era um junto com o outro pra não parar. 
Quando mudou o turno, que quando eu peguei um cavalo, porque eu morava 
distante uma légua, eu vi descer na carreira. Aí ele veio e falou:- “eu vim lhe 
falar que no turno que tu trabalhava, morreram três”. Eu tinha um irmão que 
trabalhava lá. Aí eu peguei o cavalo e bati a sela, que quando eu cheguei lá, aí 
peguei o relógio, ele disse:- “olha, lá onde vocês trabalham houve um 
desabamento”. Aí agora... as mulheres não deixavam entrar. Eles estavam 
curando as calhas, aí caiu e desceu. Quando eu entrei, a madame foi e falou: - 
“Tem uns trabalhadores aí seus, que você conhece...” E as mulheres, com as 
trouxa de roupa, aquilo me cortou o coração. Quando foi no outro dia, que eu 
cheguei no serviço... ninguém trabalhou. Quando foi com dois dias, mandou me 
chamar no escritório; era Pelicier: - “Você pode ficar lá trabalhando fazendo a 
limpeza?” Eu disse: -“Que limpeza?” – “Onde morreram os homens!” Aí 
perguntei aos trabalhadores meus quem tinha coragem de entrar lá mais eu! Aí 
entraram três, e nós fomos entrando pra tirar a roupa deles, relógio... porque lá 
tinha um salva-vida, você ia assim, tinha um salva-vida de entrada, é a entrada 
de subir com os elevadores. Na hora de subir, tinha que avisar, se tivesse 
qualquer coisa, tava guardado, então o elevador subiu e ninguém importou. 
Tava trabalhando, o elevador desceu e pegou. Mas eu levei uns trinta dias pra 
limpar aquilo ali, foi uma investigação, a mesa do vagão tava lá, a polícia 
chegou, carregou pra lá, aí também abandonou, aquilo ali, fechou, ainda ta lá 
em cima da serra...” (Seu Anísio). 

“O salva-vida era um buraco que fazia na parede pra gente encostar pra ficar 
ali, até o vagão sair fora e tornar descer. Aí trabalhei um bocado de tempo. Foi 
na época que nós pegávamos de 6 da manhã até duas da tarde. Duas da tarde 
nós parava, entrava uma turma até dez da noite. Dez da noite entrava outra 
turma e ficava até seis da manhã. Foi na época que nós saímos duas da tarde 
e nós deixamos o serviço. Quando nós fomos, foi chegando na saída do 
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escritório pra bater o cartão, aí me deu aquele palpite, eu olhei lá pra cima e 
tinha um rapaz que tinha entrado no serviço na hora que nós saímos e eu 
disse: - “É Arlindo”. E Arlindo vinha lá na carreira. E eu: -“Aconteceu qualquer 
coisa lá em cima, porque estão vindo daquele jeito lá das pedras”. Aí disse: -
“Né não”. Eu disse: - “É. Se vocês quiserem ir embora, podem ir, mas eu vou 
esperar ele chegar aqui”. Aí nós paramos, ainda deu tempo de chegar no 
escritório e olhar assim do lado do almoxarifado e eu falei: - “Arlindo, o que foi 
que aconteceu?” Ele disse: - “Rapaz lá agora morreu três. Na saída o guincho, 
escapuliu e desceu e pegou os três que tava lá embaixo furando. Matou todos 
três”.  Foi Agenor, Sérgio e Francelino. Aí viemos embora, passou um tempo, 
em 64, aí ficou uns 15 dias parado lá sem trabalhar. Aí nós ficamos uns 15 dia 
quieto lá e... - “É pra todo mundo ir lá pro túnel trabalhar de novo!” Eu falei: 
“Menos eu! Eu não vou trabalhar lá de novo não!” Aí disse: “Tem que ir. Os que 
não quiserem vai embora!” Eu disse: - “Eu prefiro ir embora, do que ir lá. O 
senhor acha doutor, que vai fazer 15 dias que nós demos as costas, morreu 
três parceiros nosso, amigo nosso, que se acabou lá embaixo do mundão. O 
senhor quer ir, vai lá agora, eu não vou mais não”. Aí eu saí, larguei tudo”. (Seu 
Antônio) 

Os filhos dos ex-trabalhadores falam da morte dos pais por causa do amianto e 

a dedicação deles a empresa, dando um indício de abandono: 

“Meu pai morreu aqui. Meu pai entrou na firma menor, na SAMA, como todo 
mundo aqui entrava ainda menor. Aí ele ficou e trabalhou e trabalhou 30 anos 
só de SAMA, fora o tempo que ele trabalhou como menor”.  (Deco - filho de ex-
trabalhador falecido) 

Os ex-trabalhadores viúvos demonstram muita tristeza com a morte das suas 

mulheres. Nenhum se casou novamente, permanecem de luto, não saem muito de 

casa, não vão às festas e se aproximam mais da religião, que os confortam. Falam de 

suas esposas mortas com muito carinho e respeito: 

“Ela adoeceu aqui dentro de casa. Eu peguei e levei pra Bom Jesus. Ela ficou 
internada sete dias, depois ela recebeu alta, demorou poucos dia ela morreu, 
Deus mandou chamar ela. Ela disse que sentia uma dor, Eu levei no médico, 
porque se não levar vão dizer que morreu a míngua. Ela foi enterrada aqui no 
terreiro (em frente a casa). Ali tá ela e os filhos. Ela adoeceu rápido, e morreu. 
No tempo dela, era tempo de fogueira, eu comprava fogos no São João e eu 
fazia a minha fogueirinha, depois que eu fique sem ela, fogueira eu não fiz 
mais, fogos eu não comprei mais. Meus filhos morreram antes dela. Agora 
depois que Deus chamou ela, que sepultou, aí que morreu. E se eu fizer 
fogueira eu já to com alegria né? [o luto] não me interessa fazer fogueira 
porque aí é a alegria perto. É eu não posso fazer fogueira não, esse rapaz é 
quem faz. É porque se eu for fazer a fogueira, todo mundo vai dizer que eu tô 
com alegria, aí a gente tem que ver tudo isso”. 

“Tem dois anos e sete mês que ela deu derrame e eu fui pra lá. 4 meses  de 
cama, sem falar, sem andar, Deus buscou. Ela ensacava, era da SAMA 
mesmo, ela não era fichada, mas o que ela fazia era para a SAMA. Ela ficou 
uns 3 anos. Porque quando eu gostei dela lá, resolvemos casar, nós casamos, 
ela saiu do serviço. Trabalhou antes, era moça quando ela trabalhou, porque 
essa doença do derrame, tá uma coisa muito chegada no mundo, pessoa que 
nunca trabalhou tá dando derrame aí. Ela era uma mulher com saúde. Mas 
quando ela deu essa doença foi de uma vez, paralisou logo tudo”. (Seu 
Aureliano) 
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As mortes dos filhos também são vivenciadas pelos seus pais. O ritual de 

enterro é vivido com o velório em casa, onde todos os parentes e amigos se reúnem 

para conversar, beber comer e confortar a família, uma demonstração de carinho, 

respeito e consideração ao morto, como um ritual de passagem do corpo estendido e 

cultuado, durando até três dias. Em seguida o enterro: 

“Aqui pra divertir é só o trabalho. Nós nunca tivemos assim movimento, assim 
de alegria. E depois que o menino desceu (morreu) pior. E ainda sou doente... 
Ali (mostrando em direção a cruz onde o filho está enterrado em frente a casa, 
local em que o filho morreu). Aqui dentro mesmo... Ele morreu quinta-feira...  
quando foi sexta-feira, duas e meia chegou com ele aí. Aí pediram pra enterrar 
logo. Ele morreu e levaram ele pra fazer a autópsia.  Falaram pra enterrar logo, 
eu aí não... me ocorreu de dizer a eles, pra dar o remédio, pra ele agüentar até 
sábado, Inepac verde, pra preparar o corpo... dá esse remédio no corpo.  No 
que eu pedi, ele deu.  O povo foi embora, ele era o caçula. Eu comecei a beber 
até. Morreu no dia 04 de abril de 2005”. (Seu Damião). 

Ir ao velório e ao enterro significa uma forma de reverenciar o morto, 

demonstrando o carinho por ele e pela família. Neste caso específico, mesmo ele 

sendo evangélico e ela, Mãe-de-Santo do Candomblé, nesse momento as diferenças 

religiosas não têm a menor importância para esta comunidade, considerando apenas o 

afeto e respeito pelo morto e sua família: 

“A gente vai no velório de D. Isaura, no candomblé, muita gente grita, desmaia, 
mas todo mundo gosta muito dela. A gente vai, apesar da gente ser evangélico. 
O amor é uma coisa linda né, o amor de uma família de uma criatura né? Eu 
sou evangélico, mas eu gostava muito dela, ela recebia aí, aquelas coisa de 
santo, mas isso não tem importância, ela era uma senhora tão boa, tão amiga, 
são os meus primeiros vizinhos quando a gente veio pra cá, a gente sente 
falta”. (Seu Aureliano) 

Para compreender o significado do amianto atribuído aos sujeitos da pesquisa, 

através das narrativas, buscou-se esse esquema explicativo: 
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O mundo-da-vida cotidiana dos ex-trabalhadores e viúvas gira em torno do 

amianto. A contaminação gerada pelo trabalho realizado na mina se dá, através do 

adoecimento que gera a morte. O abandono em que vivem é o fruto da ausência dos 

agentes do Estado e da empresa, e o movimento social tem um papel fundamental 

nesta discussão, mas ainda não possui estratégia e estrutura suficientes para 

enfrentar este embate. 

A necessidade de uma política de saúde direcionada, que compreenda o risco 

naturalizado - caso específico deste lugar que possui uma peculiaridade histórica que 

predomina no cotidiano - como um perigo a ser vencido, faz com que práticas de 

educação em saúde ambiental devam ser repensadas e construídas nesse universo 

tão particular. É necessário que o sistema de saúde se envolva nessa questão, a fim 

de ganhar visibilidade no cenário regional, dando suporte às vítimas através da 

promoção e proteção à saúde que deverá ser alicerçada com uma campanha 

educativa de conscientização.  

Antes que isso aconteça, a comunidade precisa ser ouvida, na sua dimensão 

de sofrimento e, ao mesmo tempo, do sentimento inocente de admiração e orgulho 

sobre o minério. O amianto, que fez e ainda faz parte das suas vidas, precisa ser 

discutido quanto à sua representação no imaginário e cotidiano das pessoas deste 

lugar, recebendo um significado certamente diferente do atual, que precisará ser 

incutido na consciência desta e das futuras gerações.  Essa discussão dever ter um 

olhar cultural, social, econômico e ambiental. 
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Capítulo 4 

As Viúvas do Amianto: Abandono e Sobrevivência na Viuvez 

As viúvas sempre povoaram o imaginário cotidiano. Apesar do seu número 

demograficamente significativo, sempre estiveram praticamente ausentes dos estudos 

e pesquisas científicas. Ausentes, sobretudo, porque a condição de viuvez é 

majoritariamente das mulheres, identificadas com o estereótipo; as mulheres sempre 

foram menos importantes: “segundo sexo”.  (Beauvoir, 1990). 

Para Mota (2005), “entre alusões críticas às possíveis “viúvas alegres” e à 

pérfida “dor de viúva”, especialização matreira das “dores de cotovelo”, a sociedade 

sempre esteve atenta para cobranças às mulheres que, uma vez sozinhas, isto é, fora 

da companhia ou do alcance do poder masculino, “saíssem da linha” dos estreitos 

traçados normativos da moral familial”. 

Até meados do século XX, a viúva era representada pelos lutos das roupas e 

véus negros, do luto que só depois de muitos meses, ou nunca, seria recolhido, 

simbolicamente representado pelo preto e cinza. Atualmente, com o aumento da 

longevidade da população, a viúva tem representado novos papéis familiares e 

postura na sociedade, mas, mesmo assim, existem poucos estudos registrados (Mota, 

2005). 

A viuvez é uma condição social peculiar inesperada, não planejada, 

instantaneamente modificadora da vida das pessoas. Representa uma súbita quebra 

de equilíbrio, real ou suposto, das relações de família e a urgência do estabelecimento 

de arranjos ao grupo familiar. Em sociedades menos complexas, figura uma espécie 

de rompimento involuntário do dispositivo da aliança, mas, ao mesmo tempo, ocorrido, 

em grande parte das vezes, para as mulheres num período já não-reprodutivo. Nesse 

aspecto, onde a mulher tem sido subordinada a partir de regulações da sua 

capacidade reprodutiva, é na viuvez e na velhice que alcança uma posição mais livre e 

mais pública, por vezes equivalente à dos homens (Meillassoux, 1977). 

A idéia de ruptura do par e incompletude pessoal e social atravessa os tempos. 

Como relata Simone de Beauvoir (1990, p.66) “[...] a viúva encontra-se numa situação 

de transição, não pertencente mais a nenhum grupo, está em perigo e é perigosa”. 

Não são raros os casos de viúvas mais jovens, assim como de descasadas, sobre os 

“perigos” que lhes atribuíam outras famílias: esposas por medo de competição; 

maridos, por medo dos “maus exemplos” (Mota, 2005). 
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Mas, enquanto o novo ciclo de vida pessoal de família se refaz, são muitas as 

mudanças que se processam. Uma das mudanças é o fato concreto de ter a mulher 

deixado de ser esposa membro daquela díade especial, e tranqüilizadora, o casal 

casado. Há, subitamente, uma personagem faltando nesse drama e, principalmente, 

no caso da mulher idosa, falta o provedor, chefe do grupo doméstico e seu 

representante na esfera pública, que Inclusive é o elo no grupo de amigos. Ao mesmo 

tempo, a participação em um grupo de viúvas era sentida como perda de status e 

também de uma apreciada companhia masculina (Lopata, 1996). 

A viuvez guarda um forte e especial significado de gênero. O casamento 

emana de situações estabelecidas nessa dimensão da vida social, mas também 

porque o fato cultural viuvez é diferentemente vivido e representado segundo se trate 

de homens e mulheres. 

No âmbito social extra cotidiano, a personagem viúva, por ser mulher e 

sobrevivente de uma relação interrompida, figura como desimportante.  Mulheres mais 

velhas, de atuação principalmente privada, doméstica, só aparecem socialmente em 

ocasiões especiais ou constitui-se em modelo de “virtudes” referenciadas à 

sexualidade (Mota, 2005). 

“A gente divide, e assim a gente mora sozinha, as filhas vão dormir à noite, a 
gente divide aqueles problemas, hoje eu estou sozinha porque a permissão de 
Deus é essa. Tem muitas viúvas, velha que fica viúva: - “Ah eu vou me casar 
pra ter um companheiro pra ficar do meu lado!” Eu acho, meu Jesus, que eu 
estou de idade. Eu acho que não tenho assim pra mim que olhar pra homem e 
escolher aquele homem pra ser meu companheiro e botar na minha cama, 
Jesus me livre! Eu peço a Deus pra ele me dar é saúde pra eu cuidar dos meu 
netinho, porque é sem mãe, de que um outro homem na frente da minha cama, 
pra gente ter o amor, porque a gente sabe: o amor que a gente tem ao primeiro 
marido não tem outro pra comparar não. Meu marido a gente discutia, mas era 
tudo pra mim, se eu precisasse de qualquer coisa, era um pelo outro. Eu peço 
a Deus que me dê anos de vida pra eu cuidar dos meus netos, mas outro 
homem na vida, não na frente da minha cama, Deus me livre! Mas viver no 
mundo sem marido não é brinquedo não. Deus marca, Deus dá conforto dá o 
jeito, que precisa. Eu vou te dizer, se a gente não pegar muito com Deus, a 
gente não se conforma”. (D. Isabel) 

A viuvez é também uma condição, pelo menos inicialmente, ambígua e 

ambivalente. Para Mota (2005), a viuvez é ambígua de sentimentos, ambivalência de 

situação, não estar mais, e, de certo modo, ainda estar casada. Situação representada 

pela tradicional prescrição de carregar a aliança do morto, como se pode verificar a 

seguir:  

“Depois que ele morreu, eu me sinto entristecida. Quando olho pra esta 
aliança, sinto que ele ainda está aqui do meu lado e continuo com ele, vou na 
carneira dele, levo planta...” (D. Stela) 
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Na velhice, como nas demais etapas da vida, a vida é construída socialmente 

pelo modo como a cultura organiza a existência dos sujeitos. Esta estrutura temporal 

da existência ao criar expectativas de comportamentos, mostra as possibilidades de 

como o sujeito pode “ser”, de acordo com o momento de vida que está 

experienciando.  (Berger e Luckman, 2004). 

Em cada faixa etária, somos interpelados a dotar certos tipos de 

comportamento, os quais são influenciados pelos discursos culturais sobre o modo 

como devemos viver determinado pela idade. 

Segundo Hall (1997), “o discurso é um modo de construir sentidos, que 

influenciam e organizam tanto nossas ações quanto as concepções que temos de nós 

mesmos”. Portanto, a cultura, ao conceder significados aos objetos do mundo, aos 

valores e às posturas, vai criando expectativas, ensinando comportamentos aos 

sujeitos e produzindo, assim, as diferentes formas de ser. 

A cultura deve transmitir certo repertório de modos de experiência de si, 

devendo todo membro aprender a ser alguma das modalidades incluídas nesse 

repertório. Dessa forma, os discursos prescrevem comportamentos que a pessoa deve 

ter, avaliam o que uma pessoa faz e sugerem, assim, as verdades acerca da realidade 

que devemos interiorizar e, por meio delas, guiar nosso olhar sobre o mundo (Larrosa, 

1994). 

Observa-se, no contexto pesquisado, a forma como a mulher vivencia seu 

envelhecimento, sua viuvez e o abandono pela situação de serem viúvas dos ex-

trabalhadores da mina. Os discursos acerca do trabalho, a relação entre marido e 

esposa, o envelhecimento e o abandono configuram marcas significantes de mudança 

na identidade da mulher idosa e viúva. Nesse aspecto, é importante refletir sobre 

essas mudanças para visualizar um meio rural que envelhece que vem se tornando 

cada vez mais diverso. 

 

4.1. Breve História das Viúvas do Amianto  

 Dona Stela – Seu marido morreu em 2006 com placa pleural, como ela 

explica. Seu marido tinha 86 anos quando morreu, foi marteleteiro, carpinteiro, 

trabalhando 14 anos na SAMA.  Avistamos sua casa, descendo para Bom Jesus de 

Baixo na curva da estrada: a marca registrada do lugar são dois grandes eucaliptos.  

Casa antiga rosa, de janelas e portas azuis, de chão de cimento e telhas de cerâmica 
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antigas. Passando a porteira que dá acesso a casa, de batente alto, lá está D. Stela, 

geralmente sentada num grande banco de madeira na cozinha, junto a uma mesa 

encostada na parede, um fogão de lenha e um forno na parede para assar seus 

deliciosos biscoitos, sempre na companhia de seus netos, seus gatos e seu grande 

galo, animal sempre presente na vida dela. D. Stela conta que, quando ela nasceu, um 

galo cantou, e assim sucessivamente em todos os grandes momentos de sua vida: no 

seu casamento, bem como no nascimento dos seus 23 filhos.  Mulher forte, decidida, 

de grande sabedoria, mulher de grande amor e de muita saudade de Seu Manoel, 

amada e respeitada por toda a família. Contadora de estórias a partir da sua 

descendência indígena. Foi iniciada como rezadeira, e tem paixão pela sua família e 

principalmente pelo seu marido. Todas as vezes que estive na casa de D. Stela, ela 

aparentava sempre uma grande tristeza pela perda do seu amado e chorava muito, 

contou que visitava o túmulo do marido quase toda semana, túmulo esse que ela cuida 

com muito carinho, de cerâmica branca e azul, e que possui em cima uma bacia de 

cimento com água para os passarinhos matarem a sede, demonstrando, assim, uma 

forte ligação entre o mundo material e espiritual. Quando entra no cemitério Branca de 

Neve, D. Stela pede passagem aos mortos num ritual de reza e oração. Mulher de 

várias estórias, rezadeira por muitos anos, conhecida a reverenciada pela 

comunidade, respeitada por todos, já rezou muita gente, inclusive pessoas que vinham 

do estrangeiro com ela diz. Recebe os “encantados”, seus mentores espirituais, que 

lhe passam as missões, com o dom da graça que Deus lhe deu. Depois que seu 

marido morreu (o presidente, como é chamado pelos encantados), lhe foi revelado que 

não deveria mais exercer o papel de rezadeira, encerrando assim sua missão. Porém, 

até hoje benze algumas crianças, para não perder contato com o mundo espiritual. 

Ainda tem assentado o seu Obí, assento de santo obtido na Rua Obaluaê, em 

Salvador por sua Mãe-de-Santo, “a Titia”. O seu Obí ainda é cultuado e cuidado em 

sua casa, e é de onde ela extrai toda a sua energia. Ainda mantém também a sua 

camarinha, um quarto que fica ao lado da sala principal; seu altar possui imagens e 

quadros de santos católicos, anjos e orixás, terços, patuás, perfumes, animais de 

porcelana, Preto Velho, fitas coloridas e brancas. O altar possui dois panos estendidos 

na mesa onde se lê: “eu sou o pão da vida, aquele que crê em mim não terá fome”; 

muitas, muitas velas que só são acesas quando ela e suas visitas entram no 

quartinho, mantendo assim uma relação com o mundo espiritual, através dos seus 

guias, possuindo o dom da graça, ensinada também pela sua tataravó, que era índia e 

“virou onça” ainda viva, poderes passados de geração em geração. Seu marido 

morreu de câncer, que ela diz ser uma “placa pleural do minério e que entrou no corpo 

e não saiu. Seu João, depois que a usina fechou, foi delegado durante um tempo em 
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Bonfim do Amianto, antigo povoado chamado Cansanção; o casal formava, dentro da 

usina, uma espécie de “autoridade” entre os mineiros. Foram testemunhas de vários 

casamentos e colocavam ordem e justiça dentro da comunidade que se formou a partir 

da mina. Ainda guarda um grande pilão em seu quintal, “o pionjá”, instrumento 

utilizado no início da exploração da mina, ainda sem tecnologia, para britar as rochas e 

extrair as lãs do minério, época em que o minério era extraído de forma rudimentar, de 

pilão martelo e ponteira. Tem um filho que trabalhou em Minaçu e um neto que ainda 

trabalha como funcionário da SAMA. Os filhos, alguns morreram e outros moram na 

região. 

Dona Beatriz – Seu marido morreu em 2007. A casa de D. Beatriz fica num 

sítio em Bom Jesus de Cima, no mesmo caminho da casa de Seu Alberto. Uma casa 

grande rosa, arejada, bem cuidada, de grandes portas e janelas de madeira; logo na 

porta tem um papagaio na gaiola, um sofá na varanda com uma cadeira. Seu marido 

trabalhou 6 anos na SAMA como marteleteiro e num dos  compressores da mina. Teve 

8 filhos, a maioria mora em São Paulo. Vive com a ajuda dos filhos, ao lado da filha, 

que lhe dá toda assistência. É uma senhora muito triste, mas muito doce e serena, 

gosta de ir ao cemitério que fica na estrada principal visitar o túmulo do seu marido, 

impecavelmente arrumado, e de ir à feira de Poções aos sábados, hábito adquirido há 

muito tempo. Demonstra muita resignação em relação ao abandono da empresa, 

durante a doença do marido que sofreu muito, teve os pés amputadas por uma 

infecção proveniente do minério, tinha placa pleural diagnosticada, mas morreu com 

falência múltipla de órgãos. Sua casa não possui água encanada; o tanque é 

abastecido pelo caminhão pipa. Conversei muito com ela e com a filha. A filha 

demonstra ser uma pessoa bem esclarecida, inclusive no trato dos direitos de 

indenização do pai. Ele sofreu muito nos últimos seis meses, antes de morrer, tinha 

muitas dores nos pés, se queixava do minério que entrou no seu corpo, já que ele 

trabalhou durante muito tempo dentro da água, quando extraía minério das rochas. Ele 

dizia: - “o minério acabou com a minha vida”.   

Dona Isabel – Seu marido tinha 61 anos quando morreu em 2007. Trabalhou 6 

anos e 4 meses na SAMA, era ensacador na “cama de poeira”. Mulher muito pobre, 

teve 8 filhos, mora com um filho e uma filha, os outros filhos estão em São Paulo. De 

olhar sofrido - assim como tantos outros entrevistados - cria os netos e vive ao lado da 

filha que, de vez em quando, passa temporada em São Paulo para ganhar algum 

dinheiro. Sua casa, muito simples, fica na entrada à esquerda, bem antes da mina, 

depois do Cemitério Branca de Neve; casa simples, branca, com as janelas e porta 

azuis, inserida num vale, onde parece tudo ser seco, sem vida. Ainda assim, ela 
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consegue manter plantações de milho e feijão. Possui uma casa em Bonfim do 

Amianto, na qual seu marido gostava de ir todos os dias de bicicleta para assistir 

televisão, diz que não ia lá para se manter na roça por causa dos netos que criava, já 

que a mãe deles, uma de suas filhas, morreu recentemente em São Paulo. Mulher de 

grande fibra, que trabalha na roça para sustentar a família, ainda não conseguiu se 

aposentar nem receber a pensão do marido falecido. Possui saudades e tristeza pelo 

falecimento do marido, o seu grande companheiro, como diz.  

Dona Olívia – Seu marido trabalhou 10 anos na mina de São Félix e 20 em 

Minaçu, totalizando, assim, 30 anos de serviços. Morreu aos 61 anos, em 1996. 

Aposentou-se como mineiro pela empresa. O trabalho exercido por ele era o de 

carregar vagão de minério e atuava, também, no forno para secagem. D. Olívia tem 67 

anos, é uma mulher chefe de família e que mantêm todos os filhos por perto. Todos 

são muito dedicados a ela, que tem seis filhos. Sofreu muito com a morte do marido e 

tem lutado nos últimos anos por justiça. Contratou um advogado para entrar com uma 

ação para indenização. Diz que até agora não obteve retorno, acha que a empresa 

compra advogados e médicos e diz que a luta é dura. Mora em Poções, numa casa de 

classe média e possui bons aparelhos eletrodomésticos e móveis de qualidade. Seu 

filho, Deco é bem atuante na ABEA e tem lutado junto com o representante local, na 

revisão dos direitos dos trabalhadores. 

Dona Josefa - É uma viúva de 86 anos e seu marido, Germano, faleceu de 

uma pancada que levou na cabeça, enquanto trabalhava na mina. Teve 12 filhos. Seu 

marido era marteleteiro e empurrava vagão, trabalhando durante 11 anos na SAMA. 

Foi encontrado junto das cavas da mina, caído sangrando na cabeça; não houve 

socorro, e morreu. O atestado de óbito foi obtido pelo irmão 17 anos depois tendo, 

como causa da morte, tuberculose. Dona Josefa é uma mulher que sofreu muito 

quando o marido morreu, quase passou fome, foi despejada pela “Madame” da casa 

da vila operária, em que morava na época, e teve que ir morar na fazenda do irmão. 

Lavava roupas dos trabalhadores da mina e trabalhou na roça para sustentar os filhos. 

Vive de uma pensão do marido, seus filhos começaram a trabalhar muito cedo para 

ajudar na renda familiar. Hoje, D. Josefa mora num sítio em Bonfim do Amianto, 

comprado pelos filhos, ao lado da neta e filha; os outros filhos moram em São Paulo e 

pagam uma menina pra cuidar da mãe. Os filhos lhe dão muita assistência: todos os 

anos eles viajam pra ver a mãe em Bonfim do Amianto. 

 Dona Matilde - É viúva desde 1959. Ela tem 84 anos e teve 9 filhos. Seu 

marido trabalhou 16 anos na SAMA como feitor, morreu com 40 anos de tuberculose. 
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O trabalho que fazia na usina era o de marteleteiro e o de empurrar vagões.  Ela é 

mãe de um funcionário aposentado da SAMA. Ele protege e defende a empresa e 

exerce muita influência sobre D. Matilde, que vive numa casa simples em Bonfim do 

Amianto. Sua casa possui luz e água encanada.  Demonstra resignação pela morte do 

marido, que acha que faleceu de pneumonia, que adquiriu quando trabalhava em 

Ibicaraí, Bahia, como pedreiro. Esse mesmo filho exerce poder sobre ela em relação 

ao que pensa sobre a empresa e o trabalho na SAMA.  

As Viúvas do Amianto têm idade média de 76 anos. As narrativas revelaram a 

história da vida na mina, o que pensam sobre a contaminação, o perigo, adoecimento 

a morte dos maridos e que estratégias criaram pra sobreviver. O estrago causado pelo 

o amianto e o processo de viuvez em todo esse contexto social. 

Na Vila Operária, durante o período em que a mineradora se manteve no local, 

as mulheres representavam dois tipos de papéis sociais: eram filhas de trabalhadores 

ou esposa dos trabalhadores. Algumas trabalharam na mina como ensacadoras de 

minério nas esteiras, o amianto era extraído à mão, com ajuda de um martelo, 

vendiam em sacos para a empresa. Ainda desenvolviam atividades domésticas de 

arrumadeiras na usina, na casa dos franceses, lavadeiras e feirantes e, além disso, 

cuidavam da casa e da família:   

“Eu vivia de lavar roupa desse pessoal, olhe, nesse tempo não tinha trabalho 
nem nada, lavava roupa na torneira” (D. Josefa) 

Os empregados da usina, que saíam do trabalho porque estavam doentes, 

eram despejados de suas casas pelos gerentes da empresa. Alguns trabalhavam 

doentes para não perder o emprego, que era a fonte de sustento das famílias. E as 

mulheres trabalhavam na roça para complementar a renda da família: 

“Falou [o gerente] pra João: -“Ah, João não agüentou trabalhar? Ele não está 
trabalhando!?” Quem não estava trabalhando que desocupasse a casa, pra 
modo de outro ficar. Eu morei no “Amianto” [mina]. Do “ Amianto” eu morei no 
Cansanção que chama hoje Bonfim [Bonfim do Amianto]. Numa casinha de 
quatro cômodos. Aí ele foi trabalhar doente, e não agüentou mais. Eu falei: -
“Pois agora nós vamos pra nossa casa!” Eu acabei de colher as mamonas 
também, ele foi, fez manga, doutor, deu um pedaço pra João. João foi e botou 
uma roça na beira da casa assim, uma duas tarefas. Tivemos muita fartura 
nessa roça, lá no Bonfim, que era Cansanção nesse tempo, antigo Cansanção” 
(D. Stela) 

As mulheres mantinham o trabalho na roça. Os trabalhadores que saíam da 

empresa na época tinham, como única forma de sobrevivência, as plantações que 

faziam na roça e a venda dos produtos na feira da Vila Operária.  A feira era bastante 



137 
 

movimentada, com a passagem de viajantes, o transporte era feito por carros de boi. 

Os automóveis existentes eram da mineradora. 

“Fui pra essa casinha pequena pra colher a roça, era pertinho da roça, como 
daqui nesse chafariz, essa cancela aí. E lá era um caminho de todo mundo que 
viajava e vinha a pé, não tinha carro não, a não ser de boi, carro só tinha na 
SAMA, passava todo mundo montado e a barraca que eu tinha cá eu botei lá 
vendendo as coisas. Toda vida eu trabalhei, agora não, que vivo doente”. (D. 
Stela) 

As viúvas do amianto eram geralmente acolhidas pelas próprias famílias, iam 

morar de favor na casa de algum parente, quando eram despejadas das casas da Vila 

Operária: 

“Eu morava com meus filhos aqui, passei necessidade, tinha um irmã minha 
que morava aqui. Não foi a empresa que me botou pra fora da casa que eu 
morava mais meus filhos no Amianto [mina], foi a Madame, a Madame que 
morava lá, ela me botou pra fora! A Madame era a mulher do Doutor, eu 
conheci ela como Madame. Falou que queria a casa, daí eu saí. Eles me 
davam dinheiro que hoje não dá nem pra comprar um pão”. (D. Josefa) 

O sofrimento era presente na vida das viúvas, porque com a morte dos 

maridos, elas tinham que sustentar a casa e os filhos, não tinham mais a renda do 

marido para contar. Os filhos maiores já começavam a trabalhar para ajudar na renda 

da família, como podemos observar na seguintes falas:  

“Ela foi muito sofrida porque teve que sair da casa que ela estava morando, aí, 
ia pra casa de um irmão ficava uns dias lá e botava ela pra fora, saía com a 
trouxinha na cabeça. (neta de D. Josefa) 

“Eu tinha um irmão que morava aí na Jurema, eu andava com esses filhos, dez 
filhos. Os meninos todos pequenos. Ele mandou fazer uma casinha pra mim lá 
na fazenda dele. Eu fui pra lá, lá eu lavava roupa desse pessoal da mina quase 
tudo... estas roupas na frente e esse tanto de menino chorando atrás. Depois 
que o meu marido morreu, eu e meus filhos fomos todos pra fazenda do 
compadre Juvino, forma todos criados lá, na fazenda do meu irmão. Os 
meninos trabalharam na mina levando café, água pro povo do corte e vendia 
minério pra SAMA, e depois foram passar um tempo em São Paulo, ia pra São 
Paulo, todos dois modernos”. (D. Josefa) 

As viúvas mantém o luto permanente pelo marido, por isso não se casaram 

mais e se sentem honradas por isso:  

“O que mudou na minha vida é que eu criei meus filhos todos sem pai e na 
honra de Deus. E graças a Deus, sou uma velha honrada, nunca vi um homem 
além do meu marido”. (D. Josefa) 

O abandono das viúvas é expresso, através da situação concreta de sofrimento 

e necessidades vividas a partir da sua condição de viuvez:  

“Ia pra uma casinha velha aí num lugar... era cheia de raiz de pau assim no 
chão, não sabe? Essa casa fedia. Meu irmão chegou nessa casa e tirou um 
monte de raiz de pau, tudo fedendo. Aí, os dois filhos mais velhos que moram 
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em São Paulo, mandaram um dinheiro e compraram essa casinha aqui pra 
mim. Mas... eu já sofri muito...” (D. Josefa) 

O abandono das viúvas também pode ser percebido em relação à empresa, e 

aos agentes do Estado, enquanto responsável pelos registros de óbito e nascimento. 

Com a baixa escolaridade elas não entendiam e não conseguiam tomar providências 

quanto a isso.  Neste caso, o registro de óbito do marido foi feito depois de 17 anos 

que ele tinha morrido: 

“Não deram o atestado de óbito. Não estou dizendo que ele não foi nem no 
médico? Os filhos foram registrados, todos grandes, parece que está até 
errada à idade deles. Entregou tudo pro meu irmão. Meu irmão foi quem 
registrou meus filhos e o óbito dele, em 77, ele morreu em 60”.  (D. Josefa) 

As viúvas atualmente vivem da aposentadoria e das pensões dos maridos; nem 

todas que possuem aposentadoria, possuem pensão e vice-versa. Algumas mantém 

as atividades rurais de subsistência. As avós, viúvas ou não, permanecem com a 

guarda dos seus netos, principalmente em duas situações: com a morte prematura dos 

seus filhos e no caso dos filhos que foram para São Paulo, em busca de emprego, 

enviam economias ajudando assim suas mães. 

Os filhos que moram fora geralmente visitam suas mães quase todos os anos, 

algumas viajam para encontrá-los. Faz parte do cotidiano dessas mulheres o cuidado 

com a família. Os filhos que permanecem por perto, que se casam e têm filhos, ficam 

juntos da suas mães, geralmente morando dentro do mesmo sítio numa situação de 

matriarcado em que a mãe além de cuidar dos netos é a maior provedora com a sua 

aposentadoria, pensão e posse da terra. 

         As viúvas que ainda não conseguiram se aposentar e não recebem pensão dos 

maridos que morreram. Mantêm-se, através da ajuda dos filhos que trabalham na 

roça, ou que foram morar fora em busca de emprego, demonstrando assim um forte 

laço familiar, estabelecido a partir de uma rede de ajuda e apoio. 

“Eu tenho um pedacinho de roça que eu trabalho! Eu tentei aí aposentar por 
tempo. Eu tentei aposentar, pelejei e não consegui. Eu conto com a ajuda dos 
meus filhos que moram e trabalham em São Paulo e da roça, que quando é o 
tempo das águas, dá pra conseguir um feijão, uma fava, um milho...” (D. Isabel) 

A vida cotidiana apresenta-se como uma realidade interpretável e dotada de 

sentidos. O sujeito, nesse aspecto, constrói suas experiências de vida, de acordo com 

os significados que a realidade oferece, para as suas ações, condutas e valores. 

Os cemitérios têm uma representatividade muito grande para toda a família. Os 

túmulos são cultuados, visitados e arrumados constantemente. As famílias e, em 
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especial, as viúvas, através disso, procuram um sentido para continuarem perto dos 

seus maridos, realizando as rezas e orações. As viúvas vivem praticamente para a 

família, não saem muito de casa, preservando assim a sua viuvez em que o 

divertimento, o sair, o se apresentar perante um grupo, possui um sentido maior com o 

seu par, o marido, preferindo se recolher dentro dos espaços familiares: 

“Eu agora não faço mais nada, só tomar um cafezinho assim com uma massa, 
e com isso, meio dia almoço e pronto, não faço mais nada, porque agora eu 
não estou agüentando fazer mais nada. Eu tenho uma terra ali que eu pedi ao 
prefeito pra arar, tem um terreno aí embaixo, um terrenão bonito. Não plantei 
porque não teve chuva, a chuva nova não veio. Pra plantar precisa da chuva. E 
é muita, não é pouca não: plantava milho, feijão, fava, tudo, feijão catador, 
feijão de arranque. Eu já tive muita roça. Tudo quanto é coisa”. (D. Josefa) 

Algumas viúvas não conseguiram ainda a aposentaria e, por isso, ainda 

mantêm atividade na roça para o sustento, moram em casas separadas dos filhos e 

parentes, porém dentro da mesma propriedade: 

“Tenho roça, tem lugar de fazer roça, mas não tem roça não, porque não tem 
chuva. Isso aqui é dos meninos que tão fazendo aí [os netos]. Eu crio pato, crio 
galinha, peru. Poleiro de criar galinha. O cachorro é meu. Eu gosto. É bom que 
guarda a porta, né? Não pode deixar solto que ele é meio bravo, às vezes evita 
até algumas pessoas, um marginal que dá aqui. Aqui mesmo não, mas de vez 
em quando aparece muito marginal”. (D. Josefa) 

Pelo fato de ter criado os filhos praticamente sozinhas por causa da morte do 

maridos, têm orgulho e se sentem respeitadas por eles. A condição de viúva remete a 

uma missão maior: na ausência definitiva do marido, o esforço humano, atribuído ao 

sagrado, resulta na criação dos filhos que no final, apesar de todas as adversidades, 

lhe dá orgulho e satisfação: 

“Casar o que minha filha? Quem é que queria casar com uma viúva, pobre, 
cheia de filho? Deus me livre, fui criar meus filhos! Passei, sofri, sofri. Mas 
Deus criou todos graças a Deus, estão todos vivos. Eu só faço morar aqui 
nesse ranchinho que você está vendo. Criei os filhos todos aqui. Fechou lá [a 
mina], antes de fechar lá, nós viemos pra cá. Foi uma dificuldade, eu lavava 
roupa”. (D. Matilde) 

“Meus filhos mudaram todos e todos são bons pra mim. Eu criei numa casa 
com dez filhos sem pai, pra mãe criar é duro, né? E todos, graças a Deus, uns 
filhos bons, porque são todos, homem e mulher, desde pequeno e até hoje, 
não tem um que me responda mal, todos são chegados a mim”. (D. Josefa) 

A recente viuvez atribuída à exposição ao amianto faz com que o sentimento 

de perda seja mais intenso. Morrer significa uma interrupção da vida, em que 

nascimento, vida e morte fazem parte de um ciclo natural, cuja aceitação da perda 

repercute de forma mais serena: 
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“Eu fico assim... algumas vezes eu fico encabulada, porque se não fosse o 
minério, mesmo que tivesse chegado o dia dele morrer, não tinha tanto 
sofrimento. E pra mim a coisa está difícil. Tudo mudou”. (D. Beatriz) 

A rede de apoio criada pela família é o suporte mais presente no estado de 

recente viuvez para estas mulheres. Os filhos têm um papel fundamental neste sentido 

de cuidado e dedicação. A tristeza é combatida com atitudes de atenção e carinho, 

como podemos Observar a seguir: 

“Ela ia todo sábado na feira. Aí quando meu pai faleceu, ela ficou abatida, foi 
quando meus filhos vieram. Um dos meus irmãos falou, que quando mãe 
ficasse mais fortinha, que não era pra deixar mãe ir só pra feira. Aí minha filha 
falou: -“Quando vó ficar fortinha, pode deixar ela ir pra feira”. Porque a feira é o 
divertimento dela pra comprar as coisinhas dela, essa coisa de ficar pedindo 
um, compra isso, compra aquilo, ela já tem o jeitinho de comprar as coisa dela. 
(Lia, filha de D. Beatriz) 

 

4.2.  Sentido da Contaminação e do Perigo  

Para Douglas (1991), as sociedades tradicionais concebem o meio físico como 

inseparável dos homens; apenas o imaginam nas suas relações com o destino dos 

indivíduos. O eu não é concebido como um agente separado. A extensão e os limites 

da sua autonomia não estão definidos. O universo também faz parte do eu, neste 

preciso sentido em que o contempla. Para a cultura chinesa a influência das águas e 

dos ventos: chamados Feng Shui, trará sorte a quem tiver arranjado corretamente a 

sua casa e as sepulturas dos seus antepassados. Todo universo é visto como se 

estivesse ligado, nos seus mecanismos mais íntimos, à vida do ser humano. 

 Os indivíduos são vistos no seu conjunto como tributários duma força inerente 

a eles e aos seus semelhantes. O cosmos encontra-se de alguma forma interiorizado 

no homem. A energia cósmica é transferida aos indivíduos. Também os fenômenos 

como as tempestades, a doença, o flagelo, a seca se produzem apenas em virtude 

desses laços pessoais. O universo é antropocêntrico no sentido em que deve ser 

interpretado por referência aos humanos. 

 Mas o universo indiferenciado da sociedade primitiva é pessoal num outro 

sentido. As pessoas são diferentes das coisas. São dotadas de vontade e inteligência. 

É a vontade que as faz amar, odiar, reagir com emoção. É a inteligência que lhes 

permite interpretar os signos. Mas nesta visão do universo, as coisas não são 

absolutamente distintas das pessoas. As relações interpessoais caracterizam-se por 

certos tipos de comportamento. Em primeiro lugar, os indivíduos comunicam entre si, 

nos discursos, nos gestos, nos rituais, nas dádivas, etc., por meio de símbolos. Em 



141 
 

segundo lugar, reagem a situações morais. Nesse sentido, o universo tradicional e 

indiferenciado é um universo pessoal. Pensa-se que ele se comporta como uma 

pessoa inteligente, que reage aos signos, aos símbolos e às dádivas, que distingue 

até as diferentes relações sociais (Douglas, 1991). 

  A visão tradicional do mundo apreende o universo personalizando-o em vários 

sentidos. Consideram que os poderes do universo estão intimamente  ligados a vida 

individual. O universo responde ao discurso e ao “mim”. Conhece a ordem social e 

intervém para garantir a sua manutenção. 

  Todos os eventos banais e exteriores da vida cotidiana são ligados por fios 

condutores e são referentes aos sentidos e ao estilo de vida.  A poeira pelo corpo e o 

minério fazem parte da vida cotidiana das viúvas, criando uma cosmologia toda própria 

e típica, onde o minério tem seus significados próprios na vida dos ex-trabalhadores e 

seus familiares como um todo. 

“Dizem que faz mal o minério, aí já veio Doutor e tudo, o povo fala que essa 
mina diz que é um perigo. Eu não sei, mas eu acho que todos que vem aí... 
nessa região acusa, todos que trabalharam aí morreram. Tem uns aí que ficam 
resfriados, que a tosse fica diferente, meu pai mesmo ficou doente assim”. (D. 
Josefa) 

“Aquilo ali, a usina, quando trabalhava, rodava os motores, aquela poeira saía 
tudo lá, fora a que ficava presa de cá que entrava no corpo. Saía voando, saía 
pro ar, era esparramado ali e lá embaixo enchendo saco, aquele pó”.  (D. Stela) 

  A poeira do amianto é compreendida como algo que entra no corpo e 

contamina: 

“Eu não sei minha filha, mas meu marido foi contaminado do minério, e morreu 
assim. Quando ele chegava, ele era moreno, chegava branquinho, podia bater 
poeira assim, caía poeira assim nos cabelos, olhos, na roupa. Trabalhei poucos 
dias. Cessava minério. Tirava o minério daquelas pedras. Já era o pó” (D. 
Josefa) 

“Sempre sentia, porque ele trabalhou na cama de poeira, não tem um que não 
ficou doente e outros já morreram, quase todo esse pessoal que trabalhava aí, 
muita gente morreu nova, nova. Muita gente que trabalhou na cama de poeira 
morreu todos desse pó”. (D. Isabel) 

O direito de saber que o amianto fazia mal, e por isso deveria ser utilizado 

equipamento de proteção durante o trabalho dos seus maridos na mina, é questionado 

nesta fala:  

“Era todo cheio de pó. Nesse tempo, não tinham botas pra proteger, não tinha 
nada, não. Nem capa assim pra proteger da chuva nem nada”. (D. Beatriz) 
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A contaminação é compreendida de duas maneiras: durante a exposição à 

poeira na vida cotidiana da mina, e em relação à mina que está abandonada, através 

do minério, como podemos verificar nestas falas:  

"Por causa do minério, acho que aquilo devia tapar. Aquele pó... com sete anos 
a doença começa. Agora, antigamente, eles jogavam aquele pó na terra, 
passava carro, moto. Nivaldo chegava do trabalho, tinha aqueles macacões, 
ele chegava da cor dessa toalha (branca), ele não usava máscara. Os filhos 
dos trabalhadores não sabiam que fazia mal, a gente almoçava lá, o 
restaurante ali dentro, trabalhava dentro do pó, mas a gente vivia lá, com todo 
mundo lá”. (D. Olívia) 

“Contamina, pra mim eu acho que contamina, porque tem o minério. Com as 
pessoas que moram ali, porque o minério tá ali. Aí eu não sei... porque ali está 
o minério vivo e que já morreu muita gente... tudo assim do minério, quem foi 
atingido morreu muito e fora os que morreram e que não tinham descoberto 
ainda que era do minério, que morreram primeiro”. (D. Beatriz) 

A desinformação é compreendida como ofensa da empresa e dos agentes do 

Estado, que não protegeram estas pessoas. As mortes significam a conseqüência 

dessa ofensa.  Como podemos observar nas falas: 

“Ninguém falava nada, ninguém sabia. Foi depois que deu pra morrer gente e 
morreu gente de fazer exame e depois que pegou saber, descobrir o que tinha 
ali que fazia mal. Tanta gente falando agora aí, que até aquele pó assim que 
ofende, que quem ta lá no pó. Tem bicho que desce pra beber água, mas todo 
mundo tem medo ali. Era como uma cidade assim, ali no campo ali, casa de 
família. Tem uma casa que... tinha muita casas né? Ali era bonito demais! 
Levaram tudo, o povo de Manoel Cândido”. (D. Josefa) 

“Onde tiver pó do minério, tem contaminação, porque eles mesmos falavam 
que tinha, eu acho que sim”. (D. Olívia) 

A contaminação é permanente por causa do pó do amianto que ainda se 

encontra presente na mina, no campo de futebol em que os filhos vão jogar bola, nos 

carros que passam e jogam a poeira: 

“Eu acho que sim, porque não está tão longe, o amianto não ta tão longe.  No 
lugar que tem jogo, campo de bola, os filhos da gente vão jogar no campinho, 
vão jogar, e Bom Jesus, que ta pertinho da mina, a gente vai passando ali, 
passa de carro, passa de moto, até e pé. Eu acho que a gente tá ali no meio 
ainda, por mais que a gente esteja afastado, mas a gente não tá tão distante, 
né?” (Lia, filha de D. Beatriz) 

 A mina serviu de trabalho e sustento na vida das famílias que ali viviam. Existe 

um passado de lembranças e tragédias. Atualmente a mina representa apenas um 

lugar abandonado que já não ameaça mais:  

“Eu acho que pra mim a mina tá paradinha aí, ela não tá fazendo mal não. 
Agora eu não sei, por que a gente... se for um caso de afetar, vai afetar muita 
gente, porque eu mesmo tinha cinco anos de idade, eu dava café pra meu pai 
que trabalhava naquela mina, aquela poeira todinha, você sabe que menino 
não tem juízo, a gente chegava naquela cama de pó assim, entrava dentro saía 
tudo sufocado, com pouco, a gente corava dava um banho, aquele pó. Se teve 
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de ofender, já ofendeu, naquela época, porque agora ela tá paradinha, acho 
que ela não ofende não”. (D. Isabel) 

 

4.3. Atitudes sobre Riscos e Adoecimento  

Para Alves (2006), os estudos sobre a experiência da doença tomam como 

ponto de partida analítico, o pressuposto de que o social é originalmente toda a 

situação vivida pelos atores sociais em contextos culturais e históricos concretos. O 

mundo-da-vida (“Lebenswelt”) é o horizonte de referência de valores, crenças e idéias 

a partir do qual os indivíduos e grupos sociais interagem entre si, definindo ações 

previstas de sentido e realizando qualquer empreendimento cognitivo como as 

“representações”.  

Transportando este conceito para o escopo desse trabalho, observa-se que as 

ações humanas em torno da mina, na relação contaminador/contaminados, traduzem 

experiências fundadas dentro deste específico mundo-da-vida, constituindo assim a 

base sobre a qual se dão as demais relações. 

Partindo da premissa de que a intersubjetividade é onde se dá a diversidade de 

interpretações do mundo da vida cotidiana, é importante ressaltar que para a 

fenomenologia hermenêutica, a doença, antes de ser um fenômeno de disease ou de 

illness, é originalmente sickness. Isso quer dizer que a doença é um fenômeno que diz 

respeito a um conjunto de elementos sócio-culturais que estão interligados entre si. 

Sickness refere-se ao “mundo da doença”, isto é, a um horizonte de significados, 

condutas e instituições associadas à enfermidade ou ao sofrimento (Alves, 2006). 

O mundo-da-vida das viúvas, por exemplo, é o que está ilustrado nas 

narrativas. As viúvas desenvolveram um processo de adoecimento, naturalmente 

acelerado pelas circunstâncias, já que a perda precoce dos maridos levou-as a uma 

perda de qualidade de vida pela falta dos seus companheiros. Como se verifica a 

seguir: 

“Que nada, só vivo doente. Eu vivo assim meio choca, mas só vivo cheia de 
dor nas juntas, reumatismo”. (D. Josefa) 

“Eu tenho tontura... ruindade assim na cabeça”. ( D. Matilde)  

“Eles acham que tenho osteoporose, artrose nas pernas, reumatismo, erisipela.  
Osteoporose no sangue e trombose nas veias. Tem vez que eu compro cento e 
tantos reais de pomada e coisa pra passar. Eu compro desses que vende e 
compro nas farmácias. Essas pessoas que sai vendendo da fábrica. Vende 
pomada de aroeira”. (D. Stela) 
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A inconformidade por não ter participado do final da vida do marido no hospital, 

lhe traz sofrimento, já que ela estava internada no hospital com outro problema de 

saúde. O discurso pela fé pode constituir-se em estratégia para compensar o 

sofrimento e ausência do marido, além de representar uma forma de amparo em 

buscar na espiritualidade e conforto, mas também pode designar que, na falta do 

poder público atuando, o destino está “nas mãos de Deus”. Este aspecto é muitas 

vezes recorrente em histórias de vida semelhantes às das viúvas do amianto. 

Somando a esses aspectos, seu discurso desloca a realidade vivida para um outro 

viver, um futuro ao lado do seu marido e filhos. As trajetórias de vida das viúvas se 

assemelham particularmente, quando se referem ao desamparo resultante da perda 

do marido, do pai e provedor da família. A ruptura de uma vida estruturada, muitas 

vezes provocava uma realidade dramática, como revela a próxima narrativa: 

“Eu não assisti nada da doença dele. Depois disso eu vivo doente, eu falei pra 
Dra. Mônica que não queria mais internar. Ela disse: - “Porque seu marido 
morreu aqui?” Eu disse: - “Nada disso, cada qual tem o seu dia de viajar” Ela 
disse: - “ A senhora é espírita, né?  Eu disse: -“Sou”. Ela disse: - “Eu também 
sou”.  Ela trabalha no espiritismo, no Roberto de Campos. Eu disse pra ela que 
essa doença não é de internar”. (D. Stela) 

O adoecimento desta viúva é sentido através do minério que “entrou no seu 

corpo e saiu pela perna”. Através do seu conhecimento das plantas como rezadeira, 

consegue se curar: 

“Foi nessa perna que teve uma ferida, foi com Jesus Cristo e Deus. Essa perna 
tinha couro que nem couro de sapo cururu. Esse pé criou um cascão 
branquinho que acertou. Lavava com soro, com um remedinho e nada e a 
ferida aí e a perna toda descascada e inchada, quando eu peguei a usar o 
outro remédio.  Aí ela [a filha] me levou pro Hospital de Base eu fui.  Ela disse: 
-“Essa doença não é de internamento, tem que tratar dela é em casa. Ela 
interna aí e fica aí toda a vida. Portanto, vai cuidar dela é em casa”. E aí me 
passou um comprimido aí, mais outro e mais outro. Sabe quanto foi que eu 
comprei de remédio dessa vez? O que vale é que meu filho mandou de Goiás 
pra mim um dinheiro, meu filho e meu neto. Custou 378 reais de remédio e fora 
o que eu já tinha comprado que a doutora passava. Uns eu tomei todos, outros 
eu não tomei. Quando foi um dia, eu tava dormindo sonhei... chegou agora ele 
falou comigo, porque eu tenho... eu tenho um mensageiro que nem um guarda 
quando foi.... piiiiiiiii! Aí me deu aquela agonia eu fui e espichei, eu adormeci, 
ele fez piiiiiiiiiii eu vi uma luzinha em cima da casa, eu fui e peguei no sono. 
Chegou uma velhinha com uma trouxinha na cabeça, chegou e botou a mão 
em mim assim: “-Olha! Você vai sarar dessa perna, você tem que tomar o 
medicamento que você toma. Aqueles comprimindo que você toma tá 
estragando o rim, você não toma mais deles não, vai tomar dos outros. E essa 
perna você não cura ela com nada, essa pomada que eu falei pra você tomar, 
essa ferida vai fechar, essa ferida não tem cheiro, ela não sai pus, ela não sai 
sangue, ela só sai água, e isso é veneno de bicho mau que você tem no corpo, 
mas você pode deixar saindo, você vai sarar disso com urina e fumo e a folha 
de enxerto de passarinho, no pilão e o mastruz, bem machucadinho e põe num 
vidro grande e a urina.  A urina tu urina de noite, você apanha de noite o fumo, 
corta bem miudinho que nem o povo fuma cigarro e coloca a urina em cima do 
fumo, enxerto de passarinho em cima do mastruz, e você sacode assim e 
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passa logo na perna de cima pra baixo, com cinco dia você tá sã, tua ferida 
fecha”. E você acredita que saiu um pedaço de nervo assim, esse nervinho 
aqui saiu molinho assim que nem um nervinho, que nem uma lã do minério. 
Olha o buraco aqui, ficou faltando aqui [mostra a cicatriz na perna]”. (D. Stela) 

O “mal do minério” é compreendido como o mal que entra no corpo. Mesmo 

assim, o trabalho na mina era a fonte de sustento das famílias e, por isso, se 

submetiam ao trabalho na mina: 

“Ele disse que obrou um negócio... que nem amarelo assim, o pó do minério, o 
intestino trava todo, né? Ele foi e pediu ao chefe, pediu o doutor, pra tirar ele da 
usina e colocar outro serviço pra ele”. (D. Stela) 

“Ele mesmo sabia que ele falava assim: -“Essa doença minha foi do minério, 
porque o meu corpo todo sente”. Ele sentia dos pés, ele falava que era do 
minério, por causa do minério que ele tinha nos pés”. (D. Beatriz) 

A necessidade de prover o sustento da casa, se sobrepondo à própria saúde, é 

o que se pode observar nesta narrativa: 

“Chegando aqui, ele entrou em tratamento, estava bem bonzinho, bem melhor. 
Não estava são não, mas você sabe que a pessoa fraca, com a casa cheia de 
filhos, tem que trabalhar mesmo; ele encasquetou, trabalhando de dia e de 
noite. Inventou fazer uma roça cá, num lugarzinho que o irmão dele tinha aí. 
Ele trabalhava à noite na poeira braba e tomando poeira, e de dia, ele ia pra 
roça, dormia muito pouco, quando voltou não teve mais jeito”. (D. Matilde) 

“A placa do minério” é atribuída pelas viúvas como a doença relacionada ao 

amianto. Muitos adoeceram com diagnósticos de tuberculose e pneumonia na época, 

como forma de desresponsabilizar a empresa pelas doenças dos trabalhadores. Em 

caso de doença durante o trabalho, a empresa providenciava o tratamento e não 

existia nenhum órgão fiscalizador que pudesse ajudá-los, no sentido de apontar o 

tratamento adequado: 

“Levaram ele pra Jequié pra fazer exame. Em Jequié disse que a doença dele 
era tuberculose. Tomara, né?... mas não teve jeito não”. ( D. Matilde) 

“Tanta coisa que ele sentia... mas tinha placa do minério. Disse que tinha... eu 
nem sei o que têm nesses papéis... que atingiu por dentro do pulmão. Era uma 
plaquinha, não sei quantos milímetros que tinha”.  (D. Beatriz) 

A saúde prejudicada pelo minério é revelada nas narrativas. O sentido do 

adoecimento pela exposição do marido ao amianto é explicado e descrito nessas 

falas:  

“Ele sentia e pegou a sentir aqui. tinha um problema nas pernas. Ele tinha... 
quando ele faleceu, ele tinha minério nos pés. Saía que nem um cravo que o 
povo fala. Aquilo brotava assim de dentro pra cima, aquela pontinha arranhava, 
aí tinha mês que ele cortava, aí ficava ruim do pé, ás vezes eu cortava. Ele 
mandava eu cortar porque ele tava com as vistas ruins, eu cortava a pontinha 
que saía em cima, com pouco tornava voltar. Os pés dele era assim aquele 
cascão, tudo que saía assim nas solas dos pés era minério, aquele caroçinho, 
a gente cortava era duro. A unha dele era dura assim, tinha que botar no sabão 



146 
 

em pó, na água morna. E era assim aquele cascão. Eu sei que.eu queixo que a 
doença dele foi prejudicada e tudo desse minério” (D Lira). 

“Ele adoeceu, eu já tava doente com o pé inchado né, esse dedo tava com a 
unha encravando e ele adoeceu. O umbigo dele, era assim aberto, aqui inchou 
essa parte assim. É porque eu não tenho a placa pra lhe mostrar, mas podia 
botar a placa [pleural] em cima da barriga dele que dava assim...” (D. Stela) 

A compreensão da contaminação e do adoecimento, que se dá através do 

minério no corpo: 

“Foi o minério, ele tinha minério no corpo, nos pés. Ele fava lá com eles... com 
os homens lá da SAMA. Ele dizia: -“Meu corpo tá prejudicado do minério”.  Ele 
fazia os exame e ele falava: -“Meu corpo tem minério. Eu tenho minério”. 
Falava com eles. Aí as vezes ele falava: -“Que nada!  Esse minério... isso não 
voga não, que só é por fora!”  Ele cansou de falar com ele... era Félix, nesse 
tempo ele morreu, encarregado tudo da SAMA, né? Puxa-saco da SAMA! 
Quem vinha aí ele falava: -“Passa a mão aí na sola do meu pé! Quando está 
seco assim não, mas quando molha, fica que nem um ralo!” Eles: -“Nada. Isso 
aí é por fora”. Aí quando fez os exames, fez primeiro, disse que tinha um tal de 
um de sopro, depois disse que não deu positivo, tornou fazer outro, aí é que 
vieram eles, deu nesse tempo R$ 7.000,00”. (D. Beatriz) 

O sofrimento amenizado é atribuído ao sagrado: 

“Ele tava doente do jeito que tava, mas ele não deitava. Ele tava consciente de 
tudo, conversava... conversava. Ele não deitava, enquanto não rezava o Pai 
Nosso. E ele sabia, ele falava que tudo era do minério”. (D. Beatriz) 

O abandono da empresa no momento do adoecimento e a falta de proteção 

dos agentes do Estado para com o indivíduo, em que a empresa engana a família em 

função de um benefício próprio, para coletar as provas que a incriminaria: 

“É porque eles (os médicos locais) não sabem identificar os problemas de 
asbestose, disse que levava ele lá e ele passando mal. Aí, depois que eles 
viram as chapas que a gente tinha tirado tudo, ele pegaram e sumiram. Ainda 
tem duas aí, tudo pretinho.... não vê nada de pulmão. Vieram uns advogados 
aqui deles, eles mandaram a gente conversar com o advogado da firma. Aí 
eles engabelaram a gente, falou que ia resolver e tal. Quando eles chegavam 
aqui na reunião, eu fui em duas aqui, eles chegavam e dizia: -“É, o seu caso é 
especial”. Eu tive três reuniões lá em Minaçu, com eles. Chegava lá: -“Teus 
papéis estão em São Paulo, teus papéis foram pros EUA, pro Japão”. E foi não 
sei pra onde e tapeando, tapeando, tapeando até hoje e aí, fui levar pra Dr. 
Arthur pra fazer exame, ele disse: -“Seu marido morreu com asbestose”. (D. 
Olívia)  

A falta de informações e da proteção dos agentes do Estado faz com que estas 

pessoas só percebam o adoecimento e o risco corrido, quando a manifestação da 

doença aparece: 

“Nós descobrimos que ele estava doente, porque ele estava doente mesmo. 
Ele chegou aqui, foi ali no pé de laranja, quando eu olhei, ele foi 
embranquecendo, foi pra desmaiar assim. Aí Maurício foi assim, ficou todo 
pasmo, aí levei logo pro hospital, aí daí pra cá não teve mais saúde nem nada. 
Ele cuspia assim no chão, ele tinha uma tossizinha, começava sete horas da 
manhã, quando era nove e meia parava, ele dizia que era um pigarro, que 
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vinha tampando ele por dentro. Quando ele escarrava, ele não tinha catarro, 
ele não tinha gosto pra comida, eu oferecia tudo quanto é coisa pra comer, ele 
não tinha fome e no dia dele morrer, ele foi rápido. Ele sentava aqui com você 
prosava, ele só não agüentava andar. Ele sentia cansaço e falta de ar, ele 
caminhava e sentia. Quem sente dessa doença, só sente dor nas pernas e 
cansaço, ele ia ali na rua, ele parava umas dez vezes. Ele só sentia cansaço, 
dor nas pernas, ficava amarelão e uma escuridão que dá no corpo que fica 
preto e a pele dele era toda estralada, eu não sei não, mas aquele pai que tá 
lá...” (D. Olívia) 

A atribuição da doença ao trabalho que o marido exercia na empresa, a 

dedicação ao trabalho realizado na mina, não faz jus ao tratamento recebido no 

adoecimento e morte: 

“Porque de primeiro botava o minério pra queimar, hoje não tem mais isso. A 
quentura, ele de macacão ficava, pra cá, tudo preto e pra cá, tudo branco, a 
marca do macacão. Não tinha saliva na boca, a saliva dele era seca, ele tinha 
uma tosse seca sem catarro sem nada, tomava remédio direto. Ele tomava 
cinco tipos de remédios por dia e ficou doente, né? Não tinha mais paladar 
nenhum, ele não tinha apetite nenhum, eu tenho fita dele e a cor dele era uma 
cor amarela, parecendo uma pessoa pálida e ficou magrinho, magrinho, meu 
pai era fortão, ficou magro, ele colocava uma blusa de frio no ombro pra 
ninguém ver a magreza dele. E meu pai trabalhou 30 anos, sem perder um dia 
de serviço, ele não recebia reclamação, não chegava atrasado nunca”. 
(Jandira, A filha de D. Olívia) 

A empresa não se compromete em cuidar dos ex-trabalhadores doentes; ainda 

se posiciona, colocando a culpa no Governo que é o provedor das medicações 

necessárias. O abandono no adoecimento é sentido e percebido pelas viúvas, o 

sofrimento é vivenciado no cotidiano: 

“E quando voltou de São Paulo, eles disseram que ele tava sentindo um 
problema de pulmão, não deu remédio porque eles disseram que quem sente 
de pulmão é por conta do Governo, e eu fui com ele na prefeitura de Bom 
Jesus da Serra e eles deram um medicamento; ele tomou o medicamento por 
seis meses, com seis meses, ele começou a sentir um ressecamento assim 
nos pés, ele começou a não suar mais nos pés, aí foi enfraquecendo, 
enfraquecendo, emagrecendo, ele nunca foi gordo não, ele era 67, 68 quilos, 
ele virou um palito assim, aí eles pediram urgência: -“Você não anda muito que 
tá perdendo peso”. Aí ele começou a andar em Conquista, aí eles diziam: - “O 
que vocês vieram fazer, vindo de  Bom Jesus da Serra, duas pessoa idosas 
aqui na rua?” Eu dizia: - “Era o jeito, não dá pra morrer sem socorro”. Foi 
ficando ruim, ele ficou muito depois, aqui em Bom Jesus da Serra, a doutora 
chegou e falou: -“Um problema desse aqui! Eu falei: - “Doutora, tem dezesseis 
dias que não alimenta, não faz efeito nada!” Aí ela falou: -“Então vão pra 
Conquista!” Eu falei: - “Ô doutora, ele tem um plano de saúde!” Aí a gente foi 
pra Vitória da Conquista, ele foi internado e, na hora que ele chegou, pegou 
problema, câncer na laringe, foi onde ele partiu desse mundo pra outro”. (D. 
Isabel) 

A compreensão da doença do marido como um mal que não tem cura. A 

dedicação do marido ao trabalho é percebida como algo que não valeu à pena, não 

conseguindo se estabilizar financeiramente, ainda adoeceu e morreu: 
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“Parece que essa doença é única, ela pára num canto, remédio não vale nada 
pra ele, parece que ele está sentindo a doença da peste [câncer]”. (D. Isabel) 

“Foi muito tempo até ele adoecer e não poder mais trabalhar. Eu não vou nem 
lhe contar a pá de quantos tempos ele trabalhou nesse serviço, mas foi muito 
tempo, e disse que quem dava mais produção lá era ele. Aí quando pegou 
adoecendo, a dor nos joelhos e a dor nas pernas. Uma dor nas pernas que não 
agüentava, quando foi, entrevou, entrevou de uma perna, a senhora viu uma 
fístula que ele tinha na perna assim, que tiraram aqui? A perna estourou. Faz 
dois anos agora que ele morreu no dia 4 de março. Bom... essa perna dele 
ficou um ano e oito meses...” (D. Stela) 

O tratamento alternativo realizado para tirar o “mal do corpo”: 

“Chegou um homem lá, que é casado com uma prima minha, e ele falou pra 
mim: -“Comadre, eu moro em Salvador, quer que eu vá na casa de Maria da 
Conceição (Mãe-de-Santo) pra fazer uma consulta, pra ver lá o que esse 
homem tem?” Eu falei: -“Eu sei o que ele tem!” –“O que?” – “Resfriado da 
água... daí... é maltrato no serviço”. Se quiser ir lá pode ir, quem sabe de lá ela 
manda um remédio?!” Fiz chá pra passar nessa perna e nada, nada, nada e eu 
gastando com remédio. Aí quando foi um dia ele foi... com sete dias que ele 
tinha ido, ele chegou, disse: “Olha aqui o que ela mandou para você, ó [a mãe 
de Santo]! Custa cinqüenta mil réis o vidrinho”. Assim o vidrinho, alvinho, 
alvinho, chegava furtar a cor. Disse que ele apanhasse do lugar que estava à 
perna doente e passasse, mas que ele colocasse ali naquele lugar ali com 
algodãozinho. E que ele não ia enganar que a perna dele ia estourar, que o mal 
ia sair por onde entrou, entrou pelo pé, mas que ia sair pela junta... que ele 
tinha uma constipação, uma cólica na perna, no tutano do osso, o resfriado.... e 
que a doença não era só isso não, que ele tinha muita contaminação dos 
trabalhos que ele trabalhou. Eu falei: - “Eu sei disso!” (D. Stela) 

A atribuição das doenças do marido aos trabalhos realizados na mina e a 

maneira como procurou ajuda e tratamento alternativo: 

“Ele tinha um repuxão nas costas. Diz ele que desde o dia que ele pegou nesse 
pionjá (pilão utilizado para extração do minério) que ele pegou um repuxão nas 
costas, se ele não sai ele tinha caído por cima do martelo e morrido. Mas eu fui 
lá e falei que não queria mais ele no serviço. O repuxão continuou, os anos que 
ele viveu, foi sentindo esse repuxão e morreu sentindo é um calorzão, porque o 
martelo suava muito e isso foi muitos anos. Sarou com esse remédio, melhorou 
assim, mas da perna né? Que não doeu mais, ela (Mãe-de-Santo) foi e 
mandou passar. Agora na minha perna ficou um caroço. Um caroçinho, não 
inchava nem nada, aquele caroçinho estourou, que eu olhei tinha o buraco do 
osso lá dentro ó, o remédio fez um buraco que bloqueou, quando chegava 
aquele buraco fundo lá pra dentro, aí eu enchia... ele botava a perna assim, eu 
enchia do remédio. Veio de Salvador: banha de traíra, banha de lobo, banha de 
urso.. era cinco, cinco criações, banha de ema e o outros que eu esqueci, mas 
era ali, um vidro desse tamanho, sarou... sarou da perna, pegou a trabalhar, 
pegou a andar”. (D. Stela) 

  A explicação para o adoecimento do corpo e o sofrimento através de um 

grande esforço realizado ao longo dos anos em que trabalhou na mina : 

“Primeiro de tudo, quando ele começou a trabalhar dentro d’água, ele começou 
uma tosse, sem querer comer e emagrecendo. Ele trabalhava no pó da usina, 
enchendo saco e aquela tosse e aquele pigarro na garganta como se fosse um 
xic, xic” [som gutural] na garganta dele e ele tossindo.  E minha madrinha foi e 
fez um purgante pra ele... uma batata do mato que tem. Deu a ele o doce da 
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batata e ele comeu.  No intervalo de um feriado que teve e ele não ia trabalhar 
naquele feriado e entrava sábado e domingo e ele foi comer esse doce da 
batata.  Diz ele que obrou uns negócios que nem umas linhas... o minério: as 
farpas, né?  Melhorou, pegou a comer, pegou a beber, engordou, o repuxão 
nas costas, nunca saiu, desde que ele pegou esse repuxão, nunca saiu e ele 
morreu com esse repuxão. Quando ele pegou esse repuxão, nada, ele 
começou a sentir quando ele começou a trabalhar de martelão, lá na firma, 
morava na firma lá [Vila Operária] morava lá no “Amianto” [mina], que foi o dia 
que eu pedi pra tirar ele de lá. Ele começou esse repuxão, hoje mais amanhã 
menos e lá vai, lá vai. Tinha horas que sentia mais, tinha hora que sentia 
menos. Agora ele sentia um suor.  Do jeitinho que ele suava com o martelão... 
e o martelão sacudia assim, uma zoada assim pro outro não ver. Os ouvidos 
eles tampavam, botava os óculos. A força do martelão foi tão grande, que 
estourou os óculos que a lente dos óculos caiu lá, a força daquilo de uma vez 
só.  Diz ele, que balançava ele todo por dentro... era desse jeito.  Ele disse que 
nunca sarou.  Ele saía por aí trabalhando, andando por aí, chegava e tava 
lavado de suor. –“ Mas Miguel, que suor é esse?” – “Tô pra morrer de calor”.  
Arrancava a camisa e sentava ali.  Eu dizia: -“Ó, você suado desse jeito, 
arranca a camisa e senta bem pra esse vento, isso faz mal”. –“É pra ver se 
melhora o repuxão das minhas costas”.  Eu disse assim: -“O repuxão é velho, 
não é de agora não” (D. Stela) 

A representação da placa pleural no corpo e o arraso que pode resultar disso. 

O sentido do adoecimento descrito no corpo que foi contaminado pelo amianto: 

“A placa [placa pleural] é assim olhe, tirado do intestino pra pessoa, a placa do 
minério... a placa pleural é do minério cozido pelo minério, borbulhadinha 
assim, placa amarela. Aí... aqui tinha ela. Parece que o tumor era da placa aí, 
entre o couro e a carne. Miguel... ficou dessa cor. Aí chegou lá, fizeram o 
exame, tiraram ultra-som: -“ É preciso levar ele pra Conquista!”Aí “desarruinou”, 
ele arruinou, tornou internar. Eu vi, partiu daqui ó, assim [mostra isso no próprio 
corpo] deixou o umbigo aqui, mas não tirou nada, só fez limpeza, mas não tirou 
nada, disse que... era uma água grossa assim, que nem uma coisa dissolvida, 
que nem fubá de milho dissolvida no leite, isso aqui tava aquela água grossa, o 
trem pocou né?  Murchou a barriga. Teve que enterrar logo ele. O doutor dizia: 
“Eu nunca vi uma pessoa idosa, da idade de Seu Miguel, com a gastrite tão 
limpa e a vesícula tão limpa, a vesícula desse homem está que nem uma 
criança. Pela vesícula ele estava são... pela gastrite ele estava são, o que é 
uma coisa dessa e esse negócio. Foi um tumor que estourou nele”.  Aí ela foi 
me perguntar se eu tinha dado algum remédio a ele.  Eu falei: -“Dei”. – “O que 
é que  a senhora deu?” – “Dei Agarol sabor morango. Ele tomou duas colheres 
de Agarol, obrou!” Ela disse: -“Foi o que limpou a vesícula e a gastrite”. Por 
isso que ele não agüentou os exames”.  Aí ele foi arruinando, aí disse: “Quarta-
feira eu dou alta a ele, quarta-feira meio dia.” Ele disse: -“Graças a Deus, eu 
vou pra casa comer e beber!” E olhava para o tempo: -“Não sei quando eu vou 
embora agora”.  E foi para Conquista.  Quando foi de noite... ela disse que ele 
morreu do choque, mas não foi não. Quando pegou de noite, ele foi 
enfraquecendo, enfraquecendo e disse que ele sentia uma gastura, aquela 
gastura, aquela gastura, e começou soluço, soluço, mas o soluço não foi assim 
como a gente não.  O soluço batia aqui assim...” (D Stela) 

O significado da produção do amianto na vida das viúvas, representa o que 

chamamos de modo de produção capitalista, em que a exploração do trabalho é vista 

como produção de dinheiro para quem detêm o poder. O corpo do trabalhador que 

adoece, não tem mais valor para este trabalho e é descartado pelo modelo de 

produção: 
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“Ele faz a saúde pra quem compra, trabalha nele e ganha o dinheiro e dá as 
crianças pra comerem por ele, mas quem trabalha, nele dá doença. Porque ele 
era são, quando eu casei com ele era são, faz mal pra quem trabalha. Olha, eu 
vou lhe falar, Aristides morreu trabalhando aí” (D. Isabel) 

Aqui se percebe o tratamento alternativo realizado por uma rezadeira, viúva do 

ex-trabalhador, em seu filho que adoeceu por causa da exposição ao amianto: 

“O mal atingindo, aquele pó entrando... o minério. Ildo trabalhava aqui, eu pedi 
o serviço para ele, mas ele mudou pra Goiás, aí, passado um tempo, ele foi de 
avião e quando veio, foi trabalhar, quando ele levou a família foi de avião, ligou 
pra mim... ele vinha aqui de férias pra eu dar um remédio pra ele. Ele estava 
sentindo um entupimento no nariz, uma coisa ruim, ele achava que era do pó 
do minério e aquela gastura na garganta, a garganta cheia de farinha sem 
mastigar, ele não queria ver cheiro de comida, ele tava ruim do nariz, o nariz 
dele tava cheio de pau. Quando ele chegou, o único remédio que ele tomava... 
porque ele não gostava de tomar remédio. Aí fui e peguei a paulista. Paulista é 
uma bucha assim... amarga que nem fel... tem uma sementinha preta. Eu fui e 
peguei a paulista... tirei um quarto da paulista, bati o pó bem batido... peguei e 
fervi. Aí eu falei: -“Põe na mão aqui!” Ele pôs na mão. Agora “xiuuuuu”, 
“xiuuuu”, [para aspirar pelo nariz] – “Não engole não, bota pra cima pelo nariz. 
Ele tornou a botar na mão, botei na outra mão, agora chupar outra vez 
“xiuuuuuu”, botei na outra, chupa, botei quatro vezes, mas futucou a cabeça 
toda, a vista curta, a vista encurtou. Ele deitou. Eu falei: -“Olhe... ela hoje 
entrou pro teu nariz, conforme sai de hoje até amanhã, conforme vai ser lá pra 
depois de amanhã, onde tiver podridão no teu nariz, ela sai, ela entrou pura e 
sai pura... amargando que nem fel. Hoje você toma banho no corpo todo”.  
Quando foi à tarde: – “Me dê um pano aí!” Eu dei o pano, o lençol...ele assim: - 
“Me dá uma toalha!” Apanhei uma toalha branca e dei a ele, foi suando esse 
nariz, e foi suando, e foi saindo carnegão, aqueles trem amarelo, depois saía 
azul, saía amarelo de uma pedra, saía azul... que nem a lama. Quando foi 
saindo eu disse: - “Não joga esse pano não!” E foi enxugando, enxugando.  –
“Eu tô com um resfriado na minha cabeça. Minha cabeça tá pura, não tem 
nada! Você quer me dar outro?” Eu falei: “Outro não!” Foi tomando, foi 
tomando, foi tomando. Aí eu dei a ele um remédio pra ele beber, não foi a 
paulista não, não tem nada não.  Isso durou cinco dias.  Quando foi um dia, ele 
tava sentado assim, foi quando ele viu tititi... pingou assim no chão, a estrume 
da paulista e a água, pingou no chão, pegou na calça dele, que ele tava de 
calça branca... alvinha, alvinha. Uma calça de brim branco, alvinha, pingou 
ficou aquela malhada assim, amarela. Entrou puro e saiu puro, porque ele 
futuca lá, o que tiver... agora quando ele sai, ele sai sozinho, aí sarou. Disso 
ele não sofreu mais nunca. Daí venceu as férias, ele foi embora, diz ele, que na 
cabeça, ele não sentiu mais nada”. (D. Stela) 

  A desinformação quanto às doenças dos maridos, o abandono, a falta de ajuda 

e perspectivas, é o que se pode observar nesta fala: 

“Ás vezes, ele não agüentava mais por causa do pé, ir no banheiro, levava ele 
dava o banho. Quase ele não alimentava. Não conseguia né? Ele sentia 
também o que os outros sentiam... a garganta seca. Tinha uns tempos que ele 
vomitava. Aí depois ele fez um exame lá no Samur (Hospital em Vitória da 
Conquista, o médico passou, disse que era gastrite. Só que ele não fez o 
exame, a endoscopia, pra ver se ele tinha gastrite, mas ele não fez. Foi o único 
exame que ele não fez, foi porque ele não quis. Mas era uma secura na 
garganta, tinha vez que ele pedia água e bebia. Mas ele dizia que quando ele 
bebia assim, era um ressecamento. Ele dizia que quando ele ia comer, parecia 
que ele tava tampado, sofreu demais... é... mas já tinha muito tempo. Mais 
mesmo, foi de janeiro pra cá, de não querer se alimentar, que não conseguia 
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andar, mal andava pra minha casa, essa coisas sentida, já vem de muitos 
anos. Ele tinha uma tosse seca que nunca passava. Essas coisas que ele 
pegou, disse que foi gastrite... eu ainda morava no sul, ele pegou um soluço. 
No começo que ele soluçou três dias, direto. Depois, ele foi em Itabuna, o 
médico falou que era gastrite. O médico falou que era, mas não sabe assim... 
porque não fez o exame. Era o sintoma, mas ele não fez a endoscopia. Aí 
depois desse remédio que a médica deu, ele faltar, se ele faltasse um dia, ele 
tinha que controlar... só que ele não podia alimentar. Ele passou cinco anos 
tomando esse remédio. A comida dele era um mingauzinho, um leitinho, comia 
aquele pouquinho, aquele tantinho. Emagreceu. Ele tava com as vistas curtas e 
um esquecimento, ele ficava assim esquecido. Até o nome dos filhos, dos 
netos e que ele não conhecia assim, ele disse que passava assim e ele não 
lembrava. Ele falava assim: “Eu não me lembro de mais nada, só lembro de 
Deus!” Mas era só assim esquecimento. Mas consciente de tudo. Tinha hora 
que eu estava conversando com ele assim... até na hora que ele foi pra UTI, 
ele tava sentado assim, bonzinho”. (D. Beatriz) 

 

4.4. As Esquecidas  

A falta de assistência da empresa e dos agentes do Estado em relação às 

viúvas e suas famílias são visíveis em Bom Jesus da Serra. A empresa manipula 

informações e se faz presente na vida dessas pessoas. Não houve nenhuma 

preocupação em rever os direitos das viúvas nesta questão. Os agentes do Estado, 

por sua vez, se omitem em relação ao poder que deveria ser exercido em relação à 

empresa, para fazê-la cumprir com suas responsabilidades em relação às vítimas. 

A empresa justifica a falta de apoio e assistência às viúvas, através do 

movimento social contrário à empresa, realizado pela ABEA, gerando conflitos entre 

as famílias e o movimento social dos ex-trabalhadores:   

“Porque disse que cortou tudo isso de funeral, disse que cortou porque teve 
reunião lá, e que teve reunião com Valdo (representante da ABEA local) e que 
Valdo é que fez ruim, e que foi que o povo, que foi na reunião, ficou ruim e que 
os chefes lá da SAMA cortaram por isso. Mas não tinha nada a ver né?” (D. 
Beatriz) 

As providências tomadas para reaver seus direitos não acontecem ainda. A 

busca pelas indenizações passou a ser uma luta sem retorno, na relação de conflito 

empresa/ vítimas. Como não existem atestados de óbitos registrados com nexo causal 

relacionado à exposição ao amianto, e a devassa realizada pela empresa nas casas 

das viúvas e seus familiares na busca de documentos que pudessem comprometê-los 

logo após a morte dos maridos, resulta numa luta de um lado só, o da empresa.  Ainda 

vivenciam as mortes dos maridos e por isso ainda sofrem, não demonstrando 

nenhuma força para lutar.  A falta de ajuda de alguém que possa resolver a questão 

também é apontada por elas e pelas famílias. A ABEA é a única alternativa para que 

esses direitos sejam buscados. Como podemos verificar na próxima narrativa: 



152 
 

“Eu vou te falar a verdade; eu nem pensei nem mais em nada assim da SAMA, 
nem pensar. Porque tá sendo muito difícil pra gente assim... porque sair assim 
pra procurar, pra mexer com isso, eu não quero me envolver mais não. Agora, 
uma coisa, se for uma coisa de continuar, de ter reuniões que os outros façam, 
eu posso acompanhar. Agora pra eu correr atrás, eu não corro, porque pra mim 
o mais importante já foi né? A vida dele. Mas se é uma coisa de reunião que eu 
possa acompanhar... uma coisa que a gente tenha o direito também. Agora no 
momento mesmo, nem pensar”. (Lia, filha de D. Beatriz) 

Apesar de seus maridos terem dedicado parte de suas vidas a mineradora, 

esta, não retornou a mesma dedicação. Não foi registrado nenhum tipo de ganho dos 

trabalhadores com a empresa. O que ganhavam, durante o trabalho, só dava para a 

sobrevivência e, depois da mina fechada, seus maridos acabaram morrendo, nunca 

foram procuradas para discutir os direitos. Sentem-se abandonadas por isso: 

“A ajuda mesmo pra ele foram os filhos e uma casinha que ele tinha lá no sul, 
que ele comprou com o dinheiro de lá, não tem nada a ver com a SAMA. Ele 
vendeu essa casinha, foi que ele comprou uma criaçãozinha, mas tudo foi 
acabando. Mas ainda deu o honorário dele, e o resto quem deu foram os filhos, 
os netos de pouquinho, em pouquinho”. (D. Beatriz). 

Durante o adoecimento e morte, a família tem sido o maior apoio, inclusive 

financeiro. A empresa só paga o plano de saúde aos trabalhadores mais doentes. 

Quando morrem, não ajuda em mais nada. A prefeitura de Bom Jesus da Serra 

colabora com o funeral. Como podemos observar a seguir: 

“A família é muito unida. Ajuda de fora não teve. Ele morreu na segunda-feira, 
mas sepultou na quarta, pra esperar os netos de São Paulo. Tem que falar a 
verdade, né? No funeral dele, teve uma ajuda do prefeito de Bom Jesus, que 
um conhecido nosso pediu ao prefeito. Mas ajuda mesmo assim do escritório 
que tem aí [escritório da SAMA em Poções] não teve nada, nada. E no nosso 
caso mesmo... um amigo nosso foi lá e pediu e disse: - “Olha, Seu José 
morreu”. E aí ele mandou o carro. Os 19 dias que ficou na UTI, os filhos vinham 
e voltavam pra Conquista todo dia. Eram duas, três pessoas. Quando estava 
no apartamento ela ficou lá, com ele [a filha], meu filho também. Essa neta, que 
é filha dela, que é professora, ia lá e ele ali sofrendo. Eu mesmo queria ir, mas 
os meus filhos não deixaram, pra eu não ver aquele sofrimento. Eu fui quando 
ele estava no apartamento, estava lá todo sedado de remédio ligado nos 
aparelho. Nem avaliamos o que gastamos, né? Já pensou 19 dias pra ir pra 
Conquista, todo dia? Pedia o carro...  Ele estava na mesma época que Adão e 
Francisco [ex-trabalhadores que morreram na mesma época]”. (D. Beatriz) 

A empresa aparece nas casas das famílias depois da morte dos ex-

trabalhadores, apenas para resgatar documentos que possam comprometê-los: 

“A SAMA veio aqui depois, caçando esse papel. A gente tinha os exames, tudo 
que ele fez aqui, eles sumiram com tudo, ele pegou levou e sumiu esses 
documentos”. (D. Olívia) 

A empresa não tem se esforçado para ajudar as viúvas quando seus maridos 

morrem, revelando assim a falta de atenção dada à elas. Os agentes do Estado não 

tem se manifestado quanto a isso, a não ser em caso de ajuda funerária. O fato de 
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não receberem indenizações, é compreendido pelas viúvas como “usura e “egoísmo” 

dos que detém o poder, instituído mais uma vez, o jogo de forças desiguais, onde os 

privilégios são sustentados para os que têm poder e dinheiro, em detrimento dos que 

“não têm”. Como podemos verificar a seguir: 

“Quando eu fui pedir ajuda lá, queriam pagar lá uma mixaria e eu não quis 
receber: -“Eu não vou assinar papel nenhum. Isso é usura... egoísmo! Querer 
me dar essa mixaria, uma passagem pra eu voltar. Trabalhou tanto e não têm 
nada, a não ser morrer por isso. Não!  Nada!” Fui pra lá pra Goiás, porque os 
papéis estavam lá, quando mandava me chamar, eu ia pra lá. Chegou lá ele 
disse que se eu quisesse ir pra lá, não sei o que, podia ajudar naquele tempo. 
Dr. Carlos Ostronoff (gerente da empresa em Minaçu), ele disse que era pra eu 
vim cá na portaria, pra me dar uma ajuda. Eu fui lá e ele quis me dá 100 reais 
naquele tempo, eu não quis receber. 100 reais pra passagem pra vim embora? 
Pra mim assinar que eu tinha recebido 100 reais? Eu disse: - “ Não é assim 
não, aqui tem parente que me ajuda”. Eu estou viva até hoje.  Vou fazer 77 
anos agora no dia 7 de fevereiro. É calar e ficar quieta. E o que é que eu vou 
fazer?!  Apelar pra quem?! (D. Olívia) 

A omissão dos agentes do Estado e o abandono da empresa são evidenciados, 

há denúncia inclusive de advogados e promotores que não têm resolvido a questão:  

“Minha filha procurou advogado aqui, que pegou um documento e botou no 
meu documento que eu não existia. Como é que eu não existia, se eu estou 
viva? Pegou documento, pegou cartão dele aí [do marido], levou pra lá, tirou 
tudo e não me falou mais nada. E disse que nós não tínhamos direito. Aqui em 
Poções, não anda não. Eu não sei, faz reunião, eu falei: “Bota a SAMA no pau!” 
Aí agilizava logo o de todo mundo. Eu acho que as pessoas têm medo.Teve 
uma reunião aí, o advogado falou que a gente era que nem cachorro, que não 
tinha dono, que só queria saber de todo mundo quando trabalhou. Aí ficou 
doente, jogou pra escanteio, foi isso que eles fizeram. Oh, meu Deus! Já 
morreu, já morreu muita gente aí! Tem muita gente doente. Eu tenho um 
cunhado aqui com problema do minério, com o mesmo problema de meu 
marido. O rapaz que veio aí fazer o exame, falou comigo que se o coração dele 
crescesse mais um tiquinho, ele morria na hora, que estava deste tamanho, 
estava amarelando já.  Minha irmã está aí esquecida, trabalhou não sei quanto 
tempo na SAMA, está aí esquecida, mora em Bom Jesus da Serra. (D. Olívia) 

O sentimento de indignação com a situação é evidente. Como moram perto e 

se vêem muito, tanto os ex-trabalhadores como as viúvas, obtêm informações sobre o 

que a empresa está realizando lá. Alguns ex-trabalhadores recebem da empresa 

dinheiro para o transporte, realização dos exames e até relógios. E em reuniões que 

realizam numa pousada em Poções, distribuem “papéis” e documentos para serem 

assinados, demonstrando, assim, a falta de informação dos trabalhadores e ausência 

dos agentes do Estado em sua defesa, no que diz respeito ao que realmente está 

sendo feito pela empresa.  Muitos carimbam os dedos, os que não sabem assinar, e 

os que sabem, assinam documentos sem saber o que estão assinando, como se pode 

ver na próxima narrativa: 

“Doze pessoas aí deram problema. Agora vai levar pra São Paulo, chega lá, 
tapeia, manda embora e dá 5 reais. Tá vindo um da roça, ele tapeia com cinco 
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reais pra comprar as passagens. Eu nunca assinei nada, peguei os papéis, dei 
pra Deco [filho]. A primeira vez que eles tiveram aqui, foi lá na Aconchego, 
(pousada em Poções utilizada pela empresa para receber os ex-trabalhadores). 
Eles fizeram uma reunião e aí deu um monte de papel pra gente ler, como é 
que você vai ler aquilo tudo de vez? Também fazem os exames todo ano: - 
“Não deu problema não”.  Não dá nada não. Mas não fez outros exames pra 
saber. Mas os que fazem, não tem não.  Os que têm, eles levam pra fora, 
enrolando, enrolando. Bené, meu cunhado, foi a mulher deve ta doente 
também. Trabalhou muitos anos lá na mina. Meu sogro, eles deram um relógio 
de ouro. Ele não fala mais não, a filha não sabe resolver nada. Agora vão lá 
que Bené te conta tudinho...” (D. Olívia) 

  A empresa age sem nenhum tipo de fiscalização dos agentes do Estado na 

região. Mantêm um escritório em Poções para receber os ex-trabalhadores, e 

basicamente, realizar os exames. Estes exames são realizados sem nenhuma 

regulação do SUS. Mantêm um funcionário da empresa que faz a relação de contatos 

entre Minaçu e Poções. Revelam que os exames não são entregues e os laudos 

constantemente são negativos em relação à exposição ao amianto. Na situação de 

doença eles fornecem plano de saúde, no caso de morte não existe nenhuma ajuda da 

empresa. Como podemos observar a seguir: 

“Eles disseram que, se ele quisesse, procurasse o escritório, mas ele não 
procurou, a saúde dele foi arruinando muito. A SAMA entregou um laudo 
negativo quanto à exposição ao asbesto. Em outro laudo de 2004, diz que ele 
tem placa pleural.  Ele foi internado com esse plano de saúde. Eu pedi ao 
funcionário da SAMA: - “Eu estou numa situação que todos gastos que a gente 
faz quando a gente vai pra Vitória  da Conquista... eu estou numa situação que 
nem o funeral eu posso pagar”. Ele disse:- “Escreve uma carta pra SAMA, pra 
SAMA te ajudar!” Aí eu escrevi a carta e eles me responderam dizendo que 
não podia me dar ajuda nenhuma, porque o que eles podiam fazer, eles tinham 
gastado com o tratamento do meu marido. Que não dava ajuda nenhuma, nem 
pro funeral eles me deram ajuda. Graças a Deus, eu peguei uns gado que tinha 
aí, Deus ajudou que eu consegui e paguei, eles [a empresa] só deram mesmo 
o cartãozinho(plano de saúde) que serviu pro tratamento dele, e com esse 
cartãozinho, era só pra ele, não servia pra um filho, pra nada”. (D. Isabel) 

Durante o adoecimento dos maridos, que ficam incapacitados para o trabalho, 

o abandono é total, tanto da empresa quanto dos agentes do Estado. A empresa não 

ajuda em nada e o Estado não promove o tratamento: 

“Ele ficou assim uns três anos, fraco: - “Eu não vou mais trabalhar, eu já tô 
cansado”. Aí ele fazia assim aqueles trabalhozinhos, consertava assim uma 
bicicleta, a gente tem uma casinha lá no Bonfim do Amianto, pintava a casinha, 
fazia umas coisinhas leves, em casa. No trabalho de roça mesmo, três anos 
sem trabalhar, e eu ficava aqui e lá no Bonfim, eu queria criar um franguinho, 
uma coisa, lá não dava, eu ia lá, eu ficava aqui com as crianças, chegava lá, 
cuidava do almoço pra ele, largava ele lá de tarde. Andou de bicicleta até 
faltando assim uns 50 dias pra morrer, com dor no corpo”. (D. Isabel) 

              A partir de 2008, o CESAT (Centro Estadual de Referência em Saúde do 

Trabalhador do Trabalhador), instituição da Secretaria Estadual de Saúde da Bahia, 

em parceria com o CEREST (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador) da 
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Secretaria de Saúde de Vitória da Conquista, realiza o cadastramento dos ex-

trabalhadores para a realização de exames no SUS, em Vitória da Conquista. 

 

4.5. A Experiência da Morte dos Maridos 

Nesses domínios é nobre a poeira, Deixa que repouse intocada,     
Não tens como removê-la, mas ela pode silenciar-te.  

(Emily Dickinson – Poemas Escolhidos) 

 

A morte é um momento a ser partilhado com a família, dentro do espaço da 

casa e próxima da vida cotidiana dos parentes e vizinhos. 

Os funerais são eventos preciosos para a compreensão de conflitos e 

possibilidades de acomodação que cercam as relações sociais. Mais do que falta de 

acesso à rede hospitalar e carência de recursos financeiros, a espera da morte e a 

realização do velório em casa, representa um traço tradicional das famílias em Bom 

Jesus da Serra. Seria uma maneira solidária e gregária de lidar com a “morte 

tradicional”, inscrita no contexto da casa e da família. 

Os familiares “vestem o falecido” a fim de prepará-lo para o funeral. O contato 

com o corpo sem vida do ente querido está em processo de transformação. O cortejo 

fúnebre se encaminha até o local (cemitério), onde o corpo será enterrado. Grande 

parte dos rituais e celebrações é coordenada por leigos, geralmente as mulheres que 

num ritmo único, oram e cantam. O ritual católico ainda prevalece com as orações 

finais e a “encomenda” do corpo. 

A percepção quase mítica que baseia as interpretações sobre a morte, marca a 

presença do morto no imaginário de seus parentes. A presença de crianças nesse 

cenário colabora para a análise das possíveis combinações e transformações, que 

ocorrem na família nesse momento crítico. A presença de crianças, netos e bisnetos 

que correm e brincam no mesmo espaço onde os corpos estão sendo velados.  As 

pessoas conversam, contam casos, comem e bebem e oram. As crianças estão 

integradas ao evento em si. Ao retornar do enterro, o afastamento do morto e do 

cemitério, principalmente do contato com a “terra contaminada”, se dá com a 

realização de alguns procedimentos: não entrar em casa com os sapatos utilizados no 

funeral; tomar banho completo, incluindo lavar os cabelos; lavar todas as roupas e os 

calçados que tiveram algum contato com a “morte”. Os objetos e o próprio corpo de 

quem participaram dos rituais, são considerados impuros e, por isso, perigosos para o 

processo de reordenação da vida cotidiana pós-morte, de um ente querido. Segundo 
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um informante, estes poderiam “contaminar o lar com impurezas e com a morte”. 

Nesse sentido, a purificação é necessária para retornarem ao estado anterior, 

desvinculado da morte. É possível perceber que, para além de servir de proteção 

contra possíveis doenças, a purificação tem um sentido de novamente colocar em 

oposição à morte e a vida (Douglas, 1976). 

 

Para Montaigne (1961), morrer é um ato solitário, morre-se só. A essência da 

morte é a solidão. O morto parte sozinho, os vivos ficam sozinhos ao perdê-lo. Resta 

saudade e recordação. 

Inserem-se, neste contexto, narrativas, que ilustram e que darão uma boa idéia 

de como as viúvas percebem e vivem o fenômeno da morte, a partir das falas 

seguintes. O sucesso aqui é compreendido como conseqüência dos acidentes e morte 

dos trabalhadores da mina de São Félix, que marcaram a vida de todas as famílias 

que ali viveram: 

“Morreu tanta gente aqui! Morreu tanta gente nessa mina! Morreu foi muita 
gente, de tomar pancada, de bater pedra. Tinha um vagão que eles falam, 
disse que era assim tipo um... assim que descia sabe. Aí disse que quando o 
vagão descia, o pessoal tinha que esconder pra um cantinho, porque quando o 
vagão descia batia que esmagava quem ficasse. Disse que morreu muita gente 
em baixo, aí esmagava. E pedra do corte que dava fogo e a pedra estourava, 
era gente, morreu foi gente. Era pedra pra estourar pra poder botar pra fazer 
minério. Porque tinha dinamite que explodia. Tinha a boca assim, que tinha 
minério, aí botava fogo pra tirar o minério, era pá,pá,pá,pá,pá... era pedra 
estourando, todo mundo”.  (D. Josefa). 

 Manoel Cândido era o feitor (gerente) geral da mina, era conhecido por todos 

os que lá viveram, era ele quem comandava os operários. Ele e mais alguns seguiram 

trabalhando na empresa em Minaçu, Goiás e morreram por lá. As causas das mortes 

eram tuberculose, pneumonia e “derrame” (AVC). A morte é compreendida como 

condenação por ter trabalhado e ter tido contato com o minério, revelada nesta 

narrativa: 

“Morreu Manoel Cândido, morreu o irmão, morreu genro, morreu tudo em 
Goiás. Disse que morreu foi porque todo mundo que trabalhou nessa mina, 
morreu. Não tem nenhum que trabalhou desde o princípio... não tem nenhum 
vivo”. (D. Josefa) 

A desestrutura familiar, ocorrida a partir da ausência do marido, pai na família, 

ocasionou na busca de trabalho para os filhos maiores. A falta da renda no trabalho 

realizado pelo marido na mina foi superada por trabalhos “fora” da região.  Há uma 

valorização do trabalho fora, geralmente em São Paulo, que é onde na verdade, 

conseguiram se sobressair profissionalmente, desenvolvendo trabalhos na construção 

civil e como vendedores ambulantes. Neste sentido, os filhos desempenharam e ainda 
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desempenham um papel fundamental no sustento e equilíbrio das famílias, repetindo a 

tradição do êxodo nordestino principalmente para a região sudeste do país: 

“Aí, quando meu marido morreu, eu tinha dois rapazes, Édson e Everaldo. Aí 
eu falei: - “Vocês vão trabalhar fora e vocês vêm me buscar”. Aí eles: -“Mãe, 
nós não temos vontade de tirar a senhora daqui, nós temos vontade de 
comprar uma morada pra senhora”. E comprou. Quando eles saíram, 
cresceram e ficaram rapazes. Quando o pai morreu, um ficou com 13 anos e 
outros com 12 anos... daí cresceu e a gente morava na casa do meu irmão 
Benedito, depois ele morreu. Eles foram lá pra São Paulo e quando chegou lá 
trabalhou, trabalhou, quando foi com poucos meses que estavam lá, uns cinco 
meses, ele falou, escreveu pra mim e disse: -“Olhe mãe, a senhora manda 
dizer que nós vamos comprar um terreno aí pra senhora, e construir uma casa 
pra senhora”. E tinha um genro lá, marido dessa menina minha que morreu, aí 
disse que no dia 10 ia mandar o dinheiro, e mandou o dinheiro, 630 contos pra 
comprar o terreno”. (D. Josefa) 

As pessoas que trabalharam na mina e foram expostas à poeira do amianto, 

estão doentes ou morreram. Isso reflete a tendência mundial de morte de mineiros que 

não tiveram acesso aos equipamentos de proteção individual nos postos de trabalho, 

na atividade de mineração. Os únicos exames realizados pelos trabalhadores são da 

empresa. A empresa entrega os laudos dos exames, dando a impressão que nenhum 

deles está doente ou morreu por causa da exposição ao amianto. Como podemos 

verificar nesta narrativa:  

“Teve compadre Zé, aqui, cunhado de Margarida, está doente. Tem meu 
cunhado também, ele foi prejudicado do minério, disse que tem a mancha, a 
manchinha no pulmão. Todos que têm o plano de saúde têm algum problema 
do minério. A SAMA só dá plano pra quem atingiu do minério. Os resultados 
dos exames que fala que foi a plaquinha, essa coisa toda aí. Tem meu irmão lá 
em Poções. Trabalhou, trabalhou foi muito. Compadre Zé aqui trabalhou 
também em Minaçu, o cunhado de Lia. Morreu outro que chamava Nevaldo.  
Morreu todos que deu declarado do minério, tudo morreu.  Morreu o que teve 
problema de pulmão também, Aílton. Tem Antenor lá de Poções.  Néu até 
disse também: - “Antenor morreu foi também desse minério”.  Aí os médicos da 
SAMA disse: -“Não, é porque esse aí teve foi enfarte”.  Mas foi do minério 
também.  Ninguém conta os que morreram...” (D. Beatriz). 

A morte é vivida em todo o ritual de despedida, carinho e fé. Participar de todo 

o ritual significa estar no último momento, vale a pena o sacrifício de deslocamento de 

muito longe para estar e se fazer presente na última despedida. O cuidado com a 

durabilidade do corpo é observado neste ritual de despedida e saudade:  

“O filho dela gostava muito daquele avô, tinha carinho. Foi tanto que ele disse 
que na hora que ele chegou, olhou ele aí no caixão, que eu acho que foi 
impressão dele, parece que ele tava ali no caixão e fez boca de sorrir pra ele, 
era a vontade de chegar e ver. Vieram dois filhos dela e a filha e o genro. Uma 
pessoa vir numa distância daquela, tinha que ir agüentando né, porque já veio 
embalsamado. Chegando a Poções, eles embalsamaram o corpo pra ficar três 
dias, mas ficou como se ele tivesse dormindo”. (D. Beatriz) 

“Eu queria meu marido, mas eu não queria dinheiro da SAMA. Deu a vida dele 
pra SAMA, pra que? Se acabou novo, ia fazer 61 anos, novão, forte, acabar 



158 
 

assim destruído, nada! Mas deixa que Deus é pai! É como se ele tivesse aqui 
junto de mim, pra mim ele não morreu. Se eu fizer a comida, eu estou 
lembrando dele, se eu tiver lavando roupa, é mesmo que ele estar sentadinho 
aqui junto de mim, tendo meus filhos, conforta, né?” (D. Olívia) 

“A gente dividia, né? A gente mora sozinha, as filhas vão dormir de noite... a 
gente ia dormir, a gente dividia aqueles problemas. Hoje eu tô sozinha porque 
a permissão de Deus é essa. Têm muitas mulheres velhas que ficam viúvas: -
“Ah, eu vou me casar pra ter um companheiro pra ficar do meu lado”. Eu acho 
meu Jesus, que eu estou de idade, eu acho que não tenho assim pra mim que 
olhar pra homem e escolher aquele homem pra ser meu companheiro e botar 
na minha cama, Jesus me livre! Eu peço à Deus pra ele me dar é saúde, pra eu 
cuidar dos meus netinhos porque são sem mãe, de que um outro homem na 
frente da minha cama, pra gente ter o amor, porque a gente sabe, o amor que 
a gente tem ao primeiro marido, não tem outros pra comparar não. Meu marido 
a gente discutia, mas era tudo pra mim, se eu precisasse de qualquer coisa, 
era um pelo outro. Eu peço à Deus, que me dê anos de vida, pra eu cuidar dos 
meus netos, mas outro homem na vida, não na frente da minha cama, Deus me 
livre! Mas viver no mundo sem marido não é brinquedo não! Deus marca, Deus 
dá conforto, dá o jeito que precisa. Eu vou te dizer, se a gente não pegar muito 
com Deus, a gente não se conforma. Foi enterrado no  Branca de Neve. Eu vou 
dizer pra vocês que a gente que é casada, que tem o seu companheiro, sabe 
que é um dever que a gente tem, tem aquele companheiro, que trabalha, que 
dá o pratinho na hora certa, quando chega, a gente tá com água morna pro 
companheiro lavar as mãos, o pratinho a gente tem aquele dever, aquela 
obrigação, o dia passa mais rápido. A gente viver sozinha assim, a gente sente 
falta, aquela recordação grande, a gente não se conforma... se conforma 
porque é o jeito que Deus dá, aquela recordação, tem hora que olho assim... 
ele vem ali, montado de bicicleta, é uma saudade, a gente fica muito, muito 
estranha. Eu tinha 43 anos de casada que convivia com ele, não é brinquedo 
não! A gente sente muita falta, uma solidão, a falta é grande. Olha, meu pai 
morreu, eu sinto falta, recordação do meu pai, mas meu marido é demais. Você 
sabe que você é casada, se a gente sente qualquer coisa, a gente não vai se 
queixar com os pais da gente, e o marido tudo que a gente sente e nós só 
temos que desabafar é com marido, por isso que eu falo que pra gente fica 
muito difícil, diferente se a gente tem uma coisa pra fazer, a gente fala assim: 
“Oh, faz isso assim, assim...” (D. Isabel) 

O sentido que vem do adoecimento, do sofrimento e da morte:  

“Uma doença sem cura, né? Aí eu falava assim: - “Não foi de Deus, pega com 
fé em Deus!” Ele: - “Porque eu tomo injeção não serve, compro comprimido, 
não serve, parece uma doença porca!” Porque faltando assim... quando é pra 
morrer, parece que Deus dá um jeito assim de mostrar..... ele chegava aqui 
tomava um cafezinho e saía aí nesse sitiozinho e voltava, aí eu falava assim: - 
Ô Juquinha!” A gente discutia, porque casal sempre discute, mas eu nunca 
acertei chamar ele nem  de João, era Juquinha. - “Ô Chiquinho, o que é que 
você tá calado aí dentro desse sítio?” –“Quá, estava dando umas voltas aí, 
olhando aí”. Era desse jeito. Outra hora ele saía daqui, quando era de tarde ele 
falava: -“Eu vou pra lá assistir uma novelinha”. Gostava de rádio, quando era 4 
horas da manhã, já ligava o rádio, dali ele saía e apertava a minha mão. Ele 
não sabia quando é pra morrer, Deus dá aquele negócio. Às vezes, ele dizia, 
quando eram quatro horas: - “Hoje eu estou com fome. Tem condição de você 
matar pra mim um franguinho bem novo, pra comer um pirão? “Aí ele ia pra 
casa da filha, eu matava um franguinho, preparava. Aí ele dizia: - “Não quero 
nem arroz nem feijão, você faz um pirãozinho bem molinho assim pra mim”. Eu 
pegava, fazia aquele pirãozinho, ele comia. Aí tudo eu tenho recordação. Ele 
dormia, quando amanhecia o dia, eu levava a bacia de água pra ele lavar o 
rosto, um pouquinho de água dentro de uma bacia pra ele escovar o dente. Se 
ele chegasse: - “Eu tô cansado! Lava meus pés!” Aí botava a água pra ele lavar 
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os pés, minha cunhada dizia assim: - “Você não tem vergonha não, de lavar os 
pés do marido?” Eu dizia: - “Eu vou lavar. Eu não sei quem é que vai morrer 
primeiro: se é eu, ou se é ele, um dia eu casei com uma amarração e, se um 
dia ele morrer, não quero ter um sentimento do que ele me pediu e eu não fiz!” 
(D. Isabel) 

O cuidado e a dedicação aos túmulos e a ida aos cemitérios faz parte do 

cotidiano das viúvas: 

“O Branca de Neve, foi um senhor lá do Bonfim, que era delegado que botou 
esse nome. Depois de uma baraúna grande, tem muita carneira (túmulo); a 
carneira do meu marido ta lá. Tá até sem assentar a pedra de mármore, 
branquinha, clara, rajada de branco. Não tem a foto dele ainda. Mas descendo 
um pouco, de Adelaide Batista é a filha dele, a minha filha, foi ele quem fez 
aquelas carneiras. Tem um dos operários que trabalharam lá na mina. Tem 
muitos sepultados ali. Deixa pra você tirar a foto depois, essa é a carneira dele. 
Eu preferi abertazinha por cima, não é toda fechada não, de terra assim, ali 
falta colocar mais um carro de terra, quando botou a cerâmica aqui, faltou um 
bocado de terra. Aí eu falei pra o menino que faz isso pra mim, é o meu neto”. 
(D. Stela) 

Com a morte do marido, a viúva perde o apoio nos rituais de reza, a partir 

dessa interrupção, deixa de ser “rezadeira”, e passa a ser benzedeira, continuando 

assim sua missão:  

“Ainda sou obrigada a benzer gente, eu não trabalho mais com os guias, eu 
trabalhava, né? Mas hoje eu sou obrigada a benzer. Aí ele me disse, que não 
era pra eu labutar com gente mais não, eu já tratei aqui de tanta gente louca, 
doida, mas eles disseram -: “Agora você não vai fazer trabalho mais não! 
Porque o seu presidente(seu marido) foi pra vida eterna, cada qual tem o dia 
de mudar, de morrer...” Os guias que estão condenados em mim. Eu chorando 
e sentindo aquele peso no corpo. Nesse dia eu tava apegada, apoderada: - “O 
nosso presidente da mesa era pedra preciosa que nós tínhamos aqui; então ele 
é quem lhe ajudava; então você não pode mais trabalhar. Mas você não pára 
de tudo não. Você começou rezando, teve o direito de trabalhar, agora termina 
rezando. Nós não vamos te largar e se nós te largarmos, acabou tudo, acabou 
até pra família. Aí vem um, você benze, vem outro, você benze, não cobra 
nada, na consulta você tem direito de cobrar, mas você benze!” - “Tá certo”. -
“Que nós não afasta de você”.  (D. Stela) 

Este estudo enfatiza uma viúva em especial, capaz de ter visões e 

interpretações exóticas para a morte, como se observa a seguir: 

“Porque eu tinha um aviso, quatro horas da manhã de terça pra quarta, ou de 
sexta pra sábado, eu vi a porta da varanda aberta, eu fui sair, estavam os 
quadrinhos da varanda assim, um ali, outro ali, um menos assim, 14 
quadrinhos, aqueles quadrinhos no chão, e cada quadrinho daquele, descia um 
cordãozinho, mas não era cordão de São Francisco não, era um cordãozinho 
assim. Eu falei assim: - “Esse aqui é meu cordão e esses são meus anjos. É  
porque quando os anjos quiserem levantar, eles pegam naquele cordãozinho”. 
Não foi sonho. Quando eu olhei, a minha filha estava sentada, a que morreu, 
porque ela tinha morrido. Ela estava sentada na porta que entra pro centro, de 
cócoras. Que eu olhei... estava o cordão de São Francisco. Passava assim, 
batia nela assim, e a porta da varanda aberta. E o  “cordaozão” assim na porta 
da varanda. Aí eu falei: -“ Ô Neide [a filha de morreu], o que você está fazendo 
aí?” Ela disse: -“ Eu estou esperando pai, que eu quero falar com ele!” E eu 
disse: -“ E o que é que você quer falar com teu pai?  Fala comigo!” Ela disse: -
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“Não, eu estou esperando ele”.  Eu falei: -“Eu já estou vendo aqui, eu já estou 
sabendo mais ou menos, 14, com 15, com você. Eu vou te dizer, eu tenho sete 
anjos com coro, coro de anjos, 14... São dois coros de anjos e 15 é o mistério, 
você fez os 15 mistérios, você acabou de informar os mistérios, e você, os 
pecados que você tem, você descontou nesse mundo, foi com você que fez o 
mistério”. Foi que Miguel foi chegando, chegou com aquela pisada alta pra 
entrar. Eu estou aqui na porta do meio aqui. Quando ele deu a pisada pra 
entrar, ele tropeçou. Quando ele tropeçou aqui, não é que ia caindo pra dentro 
da casa, ele pegou no cordão, quando ele pegou no cordão eu assustei. Me 
diz, isso foi sonho? Com 15 dias ele morreu.  Aí eu falei, quando eu me 
assustei aqui, eu falei: -“ Ô meu dom de graça!” Assustei e peguei a chorar. E 
ele: - “O que é que você está chorando?” Eu falei: -“Amanhã eu falo o que é.  
Eu não gosto de contar sonho antes de três dias não. Depois de três dias eu te 
conto”. - Não, me fala logo!” Eu falei: -“Mulher é dois num corpo só [o 
casamento] eu vou lhe falar, eu contei a ele. Ele disse: -“ É eu que vou morrer!” 
Eu falei: -“Não”.  Ele estava são comendo, bebendo.  Aí... eu falei: -“Não é 
não”.  Mas eu fiquei assim... só pensando naquilo, né?  Ele adoeceu com 12 
dias, ele adoeceu, nos 15 que eu tive esse sonho, ele morreu.  A minha vida é 
essa.  Deus está ouvindo eu contar pra você que não tem nada de mentira 
aqui, eu estou falando o que aconteceu que eu vi”. (D. Stela) 

As mortes atribuídas ao amianto: 

“Aqui já morreu gente, aqui já morreu gente de minério. A primeira pessoa que 
morreu aqui de minério foi Miltinho de Otília.  Ele veio passear aqui, aqui fundo 
com a gente (morava na fazenda ao fundo). Comadre Nalva recebeu tudo, aí 
veio passear aqui chegou lá morreu, quando examinou era asbestose, essa 
doença mata. Ele morreu”. (D. Olívia) 

Nas narrativas aqui analisadas, é importante destacar a resignação implícita. 

Os respectivos discursos demonstram uma conformidade passiva aos desígnios 

divinos, não cabendo qualquer forma de reação, onde seriam apontados como 

causadores, o manuseio e o contato com o minério, sem nenhuma forma de proteção. 

Curiosamente, as viúvas atribuem ao minério em si, e não o descaso histórico da 

mineradora e do Estado, e seus prepostos como reais causadores das conseqüências 

na saúde dos ex-trabalhadores.  
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Considerações Finais 

 

As histórias narradas neste trabalho centralizam os variados significados das 

relações sociais entre ex-trabalhadores, viúvas e a empresa de mineração SAMA. 

O mundo-da-vida desses homens e mulheres no lidar com o minério foi assim 

descrito e caracterizado, como fio condutor para a história que vai apresentando o 

cotidiano dos ex-trabalhadores e viúvas do Amianto de Bom Jesus da Serra. 

          Este mundo-da-vida cotidiana, gira em torno do homem que através do seu 

trabalho, entra em contato com o amianto e se expõe ao perigo da poeira, que entra 

no corpo como o “mal do minério”, que se transforma em placa pleural, que o faz 

adoecer e morrer.  

          A convivência com a pedra é naturalizada no local. Isso faz parecer que, no 

fundo, lidar com a pedra, não tem nada de prejudicial e não faz nenhum mal aparente. 

É como se eles se perguntassem: “afinal de contas, que mal tem em bater umas 

pedrinhas, uma nas outras e retirar as lãzinhas?” O que foi uma conseqüência 

maléfica no passado, permeia ludicamente o universo cotidiano e simbólico até os dias 

de hoje. Nesse sentido, adquire forma naturalizada pela comunidade, como se não 

houvesse nenhum perigo implícito ao lidar com a pedra. O conhecimento e a 

experiência, o mundo-da-vida cotidiana e a relevância, interagem entre si e exercem 

influência sobre o homem. 

           O estrago causado pelo minério resulta do abandono da empresa e dos 

agentes do Estado, e o movimento social dos trabalhadores resgata esta discussão, 

para tomar providências em relação às vítimas, culpados e omissos desta situação. 

          Como fruto desse abandono, os ex-trabalhadores e viúvas convivem com a 

empresa, que ainda exerce poder sobre eles, devido à falta de apoio dos agentes 

públicos e de informações sobre seus direitos, não buscam soluções para a questão. 

Os que buscaram, não conseguiram seguir com suas ações contra a empresa. 

Advogados não souberam conduzir os casos; não apareceu ainda advogados que 

queiram resolver a questão e lute por ela. Se sentem “esquecidos”, como se 

estivessem num lugar, sem proteção legal e sem amparo institucional dos agentes 

públicos, seguindo, resignados, suas vidas sem perspectivas concretas de mudança. 
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             A resistência dos ex-mineiros, apesar da sua aparente submissão é revelada 

na história e cotidiano de cada um, como eles compreendem e conseguem se 

expressar quanto à questão. O “calar” e a aceitação implícita das relações de poder, 

por parte de alguns ex-trabalhadores e viúvas, têm sustentação na vida cotidiana, nas 

crenças, valores, costumes, no universo simbólico que representam a garantia de 

ordem de deveres e direitos da comunidade. 

           Algumas situações concretas foram registradas para mostrar a força da 

empresa no lugar: o agente do Estado nas unidades de saúde, comunicam a empresa, 

quando surgem casos de doenças em ex-trabalhadores da mina, para que providencie 

a condução do caso. O dono de uma pedreira, clandestina ao que parece, localizada 

vizinha à fazenda onde está inserida a mina, retira os restos de pedras de amianto 

deixados pela mineradora, e comercializa as pedras, para servir de alicerce às casas e 

pavimentação de ruas desta cidade.  

           O movimento social da ABEA funciona como único movimento contrário à 

empresa na busca das indenizações das vítimas. E tem encontrado ao longo tempo, 

grandes embates com o poder judiciário; existe uma ação judicial movida pela ABEA 

contra a empresa desde 2001. Só agora em abril de 2008, com a realização do 3º. 

Seminário sobre Amianto, que aconteceu em Salvador, o novo promotor público de 

Poções decidiu reabrir o caso.  

           A ABREA (Associação Brasileira de Expostos ao Amianto), nesta discussão em 

Bom Jesus da Serra, vem aos poucos buscando soluções que contemplem a 

necessidade de justiça junto às famílias dos ex-trabalhadores, seja no âmbito das 

indenizações trabalhistas, seja no esforço de conscientização dos moradores de toda 

região envolvida quanto aos perigos inerentes no lidar com o amianto no seu estado 

natural, ou ainda seus subprodutos industrializados, fazendo dessa uma ação política 

que busca banir o amianto definitivamente do Brasil como acontece em vários países 

da Europa. 

         O futebol, realizado no campo onde está inserida a mina, foi proibido em junho 

de 2008, por causa de uma reunião da ABREA, e uma Comitiva Internacional para o 

banimento do amianto, realizada em Bom Jesus da Serra, na qual o prefeito tomou 

uma decisão pública neste respectivo evento sobre este campo. 

          O processo de discussão sobre a situação do amianto em Bom Jesus da Serra 

é bem mais complexo do que no resto do país. Tendo sido a primeira mina explorada 

no Brasil, a relação homem x amianto é historicamente mais próxima, no sentido de 
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fazer parte de sua vida, inclusive na natureza onde ainda é retirada in natura.  E, por 

isso, requer uma política de educação em saúde ambiental direcionada ao local. 

           O nascer, viver e morar ao entorno da mina tem um significado muito mais 

profundo para estas pessoas. A proposta de interdição da mina, que deixou um grande 

passivo ambiental é uma conseqüência do movimento social. Fechar a mina significa 

não ir mais nadar, pescar, passear, lavar roupa e etc., coisas que ainda fazem parte 

do “mundo-da-vida” desses moradores.  

           Nesse sentido, a prática de comunicação e educação em saúde precisa ser 

mais elaborada. Para Rangel (2008) a noção de competência comunicativa refere-se 

aos conhecimentos e habilidades que um indivíduo precisa para se comunicar em uma 

comunidade de fala particular, ou seja, o modo como a comunicação é padronizada e 

organizada como sistemas de eventos comunicativos e como este interage com outros 

sistemas da cultura. As regras compartilhadas para a interação, as regras culturais e 

conhecimentos são base para o contexto e conteúdo dos eventos comunicativos e 

processos de interação. O que se comunica são informações de um sistema social, de 

uma comunidade de fala a outras, que possuem formas comunicativas distintas dentro 

e fora da instituição. 

Os sujeitos só conseguem conquistar a sua liberdade através de uma 

educação que valorize as suas experiências vivências, particulares e sociais, ou seja, 

a sua cultura, isto é, seu mundo-da-vida que agrega a sua comunidade com seus 

saberes, que dá valor a história de todos desse processo. (PIzzi, 2006).  

A população local ainda não foi consultada quanto a isso. A comunicação 

nesse sentido é fundamental para a discussão em relação à situação de contaminação 

no local, para que as pessoas possam compreender, opinar e propor soluções para 

esta situação tão complexa. 

          A realização da comunicação precisa acontecer enquanto dimensão do trabalho 

e do cuidado à saúde, e requer o conhecimento da comunidade, do discurso implicado 

nesta rede e seus modos de apropriação e atribuição de sentidos. Nesse aspecto, é 

importante examinar as condições contextuais de troca simbólica entre os pares 

(comunidade e movimento social) em interação e sua competência comunicativa, bem 

como as relações sócio-culturais que ocorrem. 

          É de se esperar que novos ventos soprem e um novo tempo chegue mudando 

definitivamente a realidade de resignação e conformidade, fruto do poder da empresa 

e ausência de conscientização dos seus direitos inerentes, que precisam ser 

resgatados em tempo hábil, devido à situação em que se encontram as famílias dos 
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ex-trabalhadores e viúvas de Bom Jesus da Serra. Uma efetiva política de saúde 

ambiental direcionada a esta realidade já será um bom começo. 

          Um trabalho científico também requer imaginar caminhos a seguir. A 

contaminação no local faz pensar sobre a aproximação de horizontes, considerando 

os aspectos culturais, pela contaminação interna e externa, dentro e fora dos 

paradigmas aqui apresentados. 
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Países que Baniram o Asbesto  

1. África do Sul 
2. Alemanha 
3. Arábia Saudita 
4. Argentina 
5. Austrália 
6. Áustria 
7. Bélgica  
8. Bulgária 
9. Burkina Faso 
10. Chile 
11. Chipre 
12. Coréia do Sul 
13. Croácia 
14. Dinamarca 
15. Egito 
16. Emirados Árabes 
17. Eslováquia 
18. Eslovênia 
19. Espanha 
20. Estônia 
21. Finlândia 
22. França 
23. Gabão 
24. Grécia 
25. Holanda 
26. Honduras 
27. Hungria 
28. Irlanda 
29. Islândia 
30. Itália 
31. Japão  
32. Jordânia 
33. Kuwait  
34. Letônia 
35. Liechtenstein 
36. Lituânia 
37. Luxemburgo 
38. Malta 
39. Noruega 
40. Nova Caledônia 
41. Nova Zelândia 
42. Omã 
43. Polônia 
44. Portugal 
45. Principado de Mônaco 
46. Reino Unido (inclui Inglaterra Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte) 
47. República Checa  
48. Seychelles 
49. Suécia 
50. Suíça 
51. Uruguai 

Fonte: CBBA (Ban asbestos in American) – maio, 2009 
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Asbestos Trade Data (2006) 

 

 

 

Top Five Producers (tonnes): 

 Russia   925,000 

 Kazakhstan   355,000 

China    350,000 

Canada   243,500 

Brazil    236,100 

  

 

Top Five Consumers (tonnes): 

 China    531,190 

Russia    292,541 

 India    272,856 

Kazakhstan   151,231 

Brazil    143,123 

 

 

 

 

Source: USGS (United States Geological Survey) 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Termo de Consentimento da Pesquisa “Significados da Contaminação Ambiental por Amianto para 
Ex-trabalhadores e Viúvas e suas Conseqüências na Saúde e Ambiente em Bom Jesus da Serra, 
Bahia”. 

 

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA   

Nome do informante: ..................................................................................................................... 

RG.: ....................   Sexo: (  ) Masc. (   ) Fem.  Data nascimento: ......./......./....... 

Endereço: ......................................................................... Nº:............... Complem.:................................ 

Bairro:...................................................................... Cidade:.................................... Estado:.................. 

CEP: ................................  Tel.:  DDD(  ) ...........................   Cel.: (      ) 

_______________________________________________________________ 

II – DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

Título da pesquisa: Significados da Contaminação Ambiental por Amianto para Ex-trabalhadores e 
Viúvas e suas Conseqüências na Saúde e Ambiente em Bom Jesus da Serra, Bahia 

1. Pesquisador: CLÁUDIA DE OLIVEIRA D’AREDE 

2. Orientador: : Profª. Drª. MÔNICA ANGELIM G. DE LIMA 

3. Co-orientadora: Prof. Dr. PAULO GILVANE LOPES PENA 

4. Instituição Responsável: Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da 
Bahia - UFBA  

5. Duração da pesquisa: 12 meses 

____________________________________________________________________________ 

 TELEFONE E ENDEREÇO ELETRÔNICO DO RESPONSÁVEL PELA PESQUISA 

Contato Telefônico: (71) 3204-2740 / (71) 8176-0242 

 

Endereço eletrônico: claudiadared@gmail.comr 

____________________________________________________________________________ 

 

III – EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO SUJEITO DA PESQUISA SOBRE O ESTUDO  

1. O presente estudo tem por objetivo, compreender os significados da contaminação por amianto 

para ex-trabalhadores e viúvas de ex-trabalhadores, e suas conseqüências na saúde e ambiente 
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em Bom Jesus da Serra, Bahia; descrever as percepções e atitudes sobre a contaminação 

ambiental por amianto; descrever as condições de vida e saúde relacionados a contaminação 

por amianto; relações de trabalho, saúde e ambiente para os ex-trabalhadores e viúvas as 

implicações nas suas atividades da vida diária. 

 

2. Você contará a história desde o período em que ainda trabalhava na mina, até o momento atual. 

Esta história será gravada e posteriormente transcrita, conservando na íntegra sua fala. O tempo 

de entrevista será o período necessário para esgotarmos a sua história e poderá ser 

desmembrado em vários momentos conforme sua disponibilidade. 

 

3. É importante ressaltar que esta pesquisa não tem vínculo com nenhuma empresa ou instância de 

tratamento físico que possa colocá-lo em risco pelo que vai revelar. 

 

4. Pretendemos obter com este estudo os seguintes benefícios: elaboração de manuais, cartilhas 

educativas e publicações científicas para o conhecimento sobre as condições de contaminação 

ambiental por amianto e risco para a saúde e ambiente em benefício da melhoria da qualidade 

de vida dos ex-trabalhadores e famílias expostas, bem como um maior conhecimento do 

processo de contaminação ambiental e suas conseqüências na saúde. 

__________________________________________________________________________________ 

IV – GARANTIAS FORNECIDAS PELO PESQUISADOR AO SUJEITO DA PESQUISA  

 

1. Aos ex-trabalhadores e viúvas da Mina de São Félix que aceitarem participar da pesquisa, 

informamos que sua participação é voluntária e a recusa não acarretará em nenhum prejuízo ou 

constrangimento junto aos pesquisadores ou serviços prestados por este departamento de 

saúde especializado em doenças do trabalho.   

 

2. Será garantido o acesso, a qualquer momento, às informações sobre procedimentos, riscos e 

benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para esclarecer eventuais dúvidas.  

 

3. Os responsáveis garantem o sigilo absoluto nas informações a serem levantadas e em nenhum 

momento serão identificadas as pessoas entrevistadas nos relatórios e em possíveis artigos 

científicos. 

____________________________________________________________________________________ 

V – OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES   

Em caso de problemas, o Sr (a) deverá se comunicar com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Maternidade Climério de Oliveira (MCO) da Universidade Federal da Bahia, situada à Rua do Limoeiro, nº 

137, Salvador-BA.  
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____________________________________________________________________________________ 

VI – CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi 

explicado, consinto em participar da presente pesquisa, “Significados da Contaminação Ambiental por 
Amianto para ex-trabalhadores e viúvas e suas Conseqüências na Saúde e Ambiente em Bom 
Jesus da Serra, Bahia.”  

 

Salvador,                   de                       de   2008. 

 

 

 

_________________________________________   

  Assinatura do sujeito da pesquisa      (nome legível)                                                 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do pesquisador          (nome Legível) 
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Roteiro de Entrevista 1 

Identificação do Informante Chave 

Parte I 

Nome:_______________________________________________________ 

End:__________________________________Tel. Contato:_____________ 

Idade: ________ Data de nasc.: ___/____/ _____ Sexo: (   )Fem. (    )Masc. 

Escolaridade: ______________ Estado civil __________No. De filhos_____ 

Com quem mora: ______________________________________________ 

Profissão / Ocupação ___________________________________________       

Tempo na ocupação na mina: ____________________________________ 

 

Parte II 

1) Como era o seu trabalho na mina?  Fales sobre suas atribuições neste trabalho. 

2) O que o(a) senhor(a) você entende por contaminação por amianto? 

3) O(a) senhor(a) acha que foi contaminado pelo amianto? 

4) O senhor (a) acha que ainda continua sendo contaminado? 

5) O que mudou na sua vida depois que começou a trabalhar na mina? 

6) Trabalhou na mina durante quanto tempo? 

7) Como era o seu trabalho? 

8) Você tem algum diagnóstico médico de doença? 

9) Você tem alguma doença? 

10)  Como começou a perceber os sinais e/ou sintomas da doença? 

11)  Como o(a) senhor(a) explica o aparecimento desta doença? 

12)  Fale sobre as repercussões da doença na sua vida? 

13)  Como é o tratamento? 

14)  Após o diagnóstico desta doença, houve alguma mudança em sua relação com os seus ex-

colegas de trabalho, com a empresa, familiares, parentes, amigos ou vizinhos? Comente sobre 

as mudanças. 

15)  Como convive com a presença do amianto? 

16)  Qual o sentido da contaminação para o senhor(a)? 

17)  O que sente em relação a isso? 

18)  O que sente no corpo? 

19)  Esta doença trouxe alguma dificuldade na realização das suas atividades da vida diária (lazer, 

afazeres domésticos, cuidados com os filhos, etc.)? Fale como isso interfere na sua vida. 

20)  Como imagina a sua vida depois desse diagnóstico? 

21)  Qual a sua religião? É praticante? Como a religião pode te ajudar a melhorar o seu problema? 
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22)  O que o(a) senhor(a) faz nos feriados e fins de semana? O que mais gosta de fazer nos horários 

vagos? 

23)  O(a) senhor(a) acha que o seu problema interfere nas suas atividades de lazer? Se interfere, 

como? O que gostaria de fazer e não pode mais por causa do seu problema? Fale sobre isso. 

24)  O(a) senhor(a) faz algum outro tratamento para o seu problema? Qual? Como é realizado o 

tratamento? Como ele te ajuda? 

25)  Que estratégias são utilizadas pelo(a) senhor(a) para remediar esta situação de morar peto da 

mina? 

26)  O(a) senhor(a) participa de algum movimento social em relação ao problema de contaminação 

por amianto? 

27)  Como se sente diante deste problema? 
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Roteiro de Entrevista II 

Abordagem sobre Contaminação e Risco 

1) Desde que a mina foi aberta aqui, o que mudou no ambiente daqui onde o senhor(a) vive? 

2) Desde que a mina foi desativada, o que mudou no ambiente aqui onde o  senhor(a) vive? 

3) O que mudou para melhor? 

4) O que mudou para pior? 

5) O que o(a) senhor(a) acha sobre o ambiente daqui da região (ar, água, terra) nos últimos anos? 

6) Quais são os problemas ambientais aqui onde o senhor(a) mora? (poluição, sujeira, lixo, esgoto, ar, 

água e etc.)? 

7) Porque o(a) senhor(a) acha que isso é problema? 

8) O que o(a) senhor(a) acha da qualidade do ar? 

9) O senhor(a) acha que esses problemas podem afetar a sua vida? 

10) O senhor(a) acha que as pessoas daqui, incluindo o senhor também, têm chance de contrair doença 

por causa disso? 

11) Qual a chance que o (a) senhor (a) teria de desenvolver alguma  doença morando aqui nesta 

localidade, em relação à outras que não moram aqui? 

12) Trabalhar e residir próximo à mineradora pode trazer problemas de saúde? 

13) Que tipo de problemas o (a) senhor (a) acha que pode trazer? 

14) O senhor(a) acha que trabalhar em minas é seguro?  Por que? 

15) O senhor(a) acha que morar perto da mina é seguro pras pessoas e suas famílias?  Por que? 

16)  O senhor(a) acha que trabalhar em minas causa problemas pulmonares ou outros problemas de 

saúde? 

17) O senhor(a) acha que só faz mal aos mais fracos ou faz mal aos mais fortes também? 

18) O(a) senhor(a) acha que tem solução para esse problema  da mina  que está abandonada?   

19) O que o (a) senhor (a) acha que deve ser feito com a  mina abandonada? 

20) O(a) senhor(a) acha que a mina abandonada, do jeito que ela está ali naquela fazenda, ela traz algum 

problema de saúde para as pessoas que moram aqui nesta região?  Quais? 

21) O que fazer com a mina abandonada? 

22) Quem deveria se responsabilizar pelos problemas? O Governo, a Prefeitura de Bom Jesus da Serra, 

Poções, a SAMA?  
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Roteiro de entrevista III 

Cotidiano / Condições de Saúde e Ambiente 

1) Quais as doenças mais freqüentes que vocês têm? 

2) O que vocês comem? 

3) Como é a vida aqui? 

4) O que vocês plantam? 

5) Como vocês se divertem? 

6) E no período de seca, como fazem para sobreviver? 

7) Como foi o aleitamento materno dos seus filhos? 

8) Tiveram assistência à saúde aqui no município, quando necessitou por algum motivo? 

9) Com quem contam, quando precisam? 

10)  Como vocês tratam as doenças? 

11)  Onde são enterrados os mortos?  

12)  Para o senhor(a), quais as doenças mais freqüentes?  

13)  Como você vive aqui? 

14) Você sempre morou aqui? 

15) Fale dos lugares em que morou. 

16) Você veio pra cá por que? 

17) Quantas pessoas moram aqui com você? 

18) Como é a coleta de lixo? 

19) O senhor(a) Você recebe bolsa-família, bolsa-escola ou qualquer outro benefício do governo?  

20) Quando precisam de médico, onde procuram? 

21)  Onde procuram tratamento?  

22) Quais as pessoas que ajudam, quando precisam de alguma coisa?  

23)  Procuram outros tipos de tratamento alternativo quando estão doentes? 

24)  Que providência tomou a partir do adoecimento do seu marido? 

25)  O que mudou na sua vida, depois que seu marido ou esposa morreu? 

26) O que mudou na sua vida depois do adoecimento do seu marido? 

27) Como é o movimento aqui onde o senhor(a) mora? O que fazem para se divertir? 

28) Como são as festas aqui? 

29) Freqüentam alguma igreja? Qual? 

30) O que pensa sobre a contaminação da mina? 

31) Como se sentem em relação ao adoecimento? 

32) Como é a freqüência da água na sua casa? 

33) Como consegue água aqui?  De que maneira? 

34) Tem luz na sua casa? 

35) O senhor(a) se sente feliz com o que possui ou gostaria de ter algumas coisa que você não tem? 

36) O que o senhor(a) não tem que gostaria de ter? 

37) O senhor(a) acha que deveria receber algum benefício da empresa por ter trabalhado na mina? 

38) O senhor(a) se acha amparado pelo governo e pela empresa? 

39) Quando o senhor(a) precisa de alguma destas instituições, eles te apóiam? De que maneira? 

40) O senhor(a) está satisfeito morando aqui? 

41) O senhor(a) está satisfeito pelo que vc ganha da aposentadoria? 

42) O que está faltando na sua vida para ficar mais tranqüilo? 
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43) O que gostaria que mudasse na sua vida? O senhor(a) tem algum sonho que não conseguiu 

realizar? 

44) Seus filhos estudam, ou estudaram? 

45) Se não estuda, por que? 

46) O senhor(a) estudou?  Se estudou, até que série? 

47) O que o senhor(a) gosta de fazer pra distrair? 

48) O que mudou na sua vida depois que a SAMA saiu daqui?  
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