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TÍTULO 

No trecho dos garimpos: mobilidade, gênero e modos de viver na 
garimpagem de ouro amazônica 

RESUMO 

O presente trabalho visa analisar as trajetórias e os modos de vida de 
mulheres que têm ou tiveram experiências de trabalho em garimpos 
amazônicos brasileiros, onde em geral exercem atividades de trabalho como 
“cozinheiras” ou “mulheres de boate”. Buscamos enfocar a maneira como 
essas mulheres chegam aos garimpos, suas atividades laborais nesses 
espaços e os códigos generificados de conduta em um modo de vida 
garimpeiro e seus agenciamentos individuais. Dito de forma sucinta, a 
pesquisa da qual se origina esta tese buscou compreender o feminino em 
suas atividades, normatividades e mobilidades em garimpos da região 
amazônica. Realiza-se esse trabalho a partir de uma abordagem etnográfica 
que privilegia a visão dos próprios sujeitos de pesquisa. Foram realizadas 
entrevistas com sujeitos que realizaram esse trânsito, observação 
participante em uma ONG de prostitutas e em territórios de prostituição da 
cidade de Belém/PA, além de etnografia em garimpos da Região do Vale do 
Tapajós/PA e no distrito de Serra Pelada/PA. Para tanto, nos debruçamos 
sobre a especificidade dessa forma de produção econômica em suas 
dinâmicas espaciais, normativas e simbólicas ao longo do chamado ciclo do 
ouro na Amazônia a fim de compreender o lugar e o papel do feminino na 
garimpagem aurífera dessa região, bem como suas modificações e 
permanências ao longo do tempo. Distinguimos dois importantes aspectos a 
serem analisados: o significado do deslocamento de mulheres para trabalhar 
em diferentes funções nos garimpos e percepção do próprio trabalho 
feminino nos modos de vida engendrados por essa forma específica de 
produção econômica.  

Palavras-chave: garimpos amazônicos, trabalho feminino, deslocamento 
regional, modos de vida. 


