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INTRODUÇÃO 

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, mobilidades e normatividades em garimpos da região 
amazônica.  

Desta forma, podemos dizer que os objetivos gerais da pesquisa são: 
investigar o significado do deslocamento de mulheres para trabalhar em 
diferentes atividades nos garimpos e a percepção do próprio trabalho 
feminino nas culturas dos garimpos amazônicos. Entre os objetivos 
específicos queremos investigar em que medida ocorre um trânsito entre os 
diferentes trabalhos femininos realizados nos garimpos e como esse trânsito 
pode ou não relativizar as “fronteiras” entre trabalhos domésticos e sexuais 
e neles a própria discussão sobre como é visto o deslocamento através de 
fronteiras espaciais realizados por mulheres que se dedicam a estes trabalhos 
em garimpos amazônicos. Além disso, interessa-nos questões sobre a 
especificidade das relações sociais de trabalho e de gênero travadas em 
pequenos garimpos de extração de ouro semi-mecanizados, isto é, como 
homens e mulheres que partem uma primeira vez para os garimpos, 
interagem entre si nas suas vivências e atividades de trabalho nesses 
espaços. Realiza-se esse trabalho a partir de uma abordagem etnográfica que 
privilegia a visão dos próprios sujeitos de pesquisa. 

Compreender o lugar do feminino a partir dos aspectos da atividade 
que as mulheres desempenham nos garimpos, a normatividade que rege as 
relações sociais e entre os gêneros nesses espaços e a mobilidade das 
mulheres através dos garimpos amazônicos, é uma tentativa ousada de uma 
abordagem abrangente e, apesar disso ou por isso mesmo, limitada. Afinal, 
cada um desses aspectos é potencialmente amplo podendo constituir-se em 
temas específicos por si mesmos. 
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 Mesmo assim, assumimos esse desafio com todas as suas 
potencialidades e limites por entender que as atividades, mobilidades e 
normatividades no que tangem ao feminino nos garimpos encontram-se 
relacionadas, sendo o entendimento de algum desses aspectos, uma maneira 
de jogar luz sobre os outros. É assim, por exemplo, que uma melhor 
compreensão das atividades desempenhadas pelas mulheres é obtida a partir 
das normatividades que regem as relações sociais e de gênero nos garimpos, 
bem como ambas podem ajudar a entender a mobilidade das mulheres 
nesses espaços, como tentaremos mostrar nesse trabalho.  

Para isso foi preciso dar conta da especificidade dos espaços onde é 
realizada a garimpagem, trazer algo sobre seu desenvolvimento na 
Amazônia brasileira e sobre sua dinâmica por diferentes tempos e espaços. 
Afinal, esse é o “chão”, mesmo que altamente movediço, por onde mulheres 
também, além de homens, transitam e transitaram. Tal maneira de abordar o 
tema se refletirá em uma escrita que oscilará do geral ao específico e vice-
versa em movimentos que ora focalizam as interações locais e concretas do 
aqui e agora entre os moradores de algum garimpo específico e ora 
desfocam a lente analítica para trazer algo da contextualização social e 
histórica de cada um deles e das questões mais gerais ou globais que se 
entrecruzam ao âmbito local refletindo-se nele. 

Mulheres: atividades, mobilidades e normatividades na garimpagem 
aurífera amazônica. 

Mulheres no garimpo: atividades e classificações 

Foram encontrados poucos estudos cujo enfoque central relacione-se 
com a presença de mulheres em garimpos, embora muitos autores apontem 
essa presença tangenciando o tema. Na bibliografia brasileira encontramos 
apenas três trabalhos que abordam especificamente a mulher em garimpos: o 
de Rita Maria Rodrigues (1994), o de Jeanne Lúcia Gadelha de Freitas 
(2006), e o de Anaclan P. L. da Silva et al. (1997).  

O trabalho de Rita Maria Rodrigues (1994) foi realizado em 
garimpos do Vale do Tapajós/PA a partir de um programa executado pela 
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Mineração do Pará 
(SEICOM) no qual a autora, além de descrever as relações sociais entre 
homens e mulheres no garimpo, já sinaliza a questão da dívida contraída 
pelas mulheres (cozinheiras ou “mulheres de boate”) para chegar até o 
garimpo. Sendo o mais antigo e pioneiro em tratar do tema, este trabalho foi 
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referência para os demais. Jeanne Lúcia Gadelha de Freitas (2006) em sua 
dissertação de mestrado em desenvolvimento regional e meio ambiente, 
tematiza as vulnerabilidades ao HIV/Aids de mulheres trabalhadoras no 
garimpo do Rio Madeira/RO, investigando noções locais de saúde, doença e 
risco.  

Anaclan P. L. da Silva et al. (1997) focalizam sua discussão na 
prostituição de mulheres e adolescentes em áreas de garimpo e de grandes 
projetos no interior do Estado do Pará. Entre os objetivos deste trabalho, os 
autores destacam a contribuição “no processo de desvelamento de idéias 
moralistas e sensacionalistas veiculadas nos meios de comunicação acerca 
da prostituição de mulheres em geral e de adolescentes em particular” 
(ibidem, p. 23). Dessa forma, os autores pretendem não associar de forma 
mecânica a dívida com a “escravidão”.  

Além disso, encontramos a “Pesquisa tri-nacional sobre tráfico de 
mulheres do Brasil e da República Dominicana para o Suriname” 
(SODIREITOS/GAATW REDLAC, 2008). De acordo com essa pesquisa, 
as brasileiras vítimas de tráfico de pessoas inserem-se ou em boates na zona 
urbana ou em garimpos na área rural do Suriname, sendo o primeiro espaço 
o mais analisado pela pesquisa.  

Apesar de não focar especificamente a prostituição, nós 
destacaremos, entre as funções laborais desempenhadas pelas mulheres, o 
papel emblemático das trocas entre sexo e dinheiro/ouro na chamada 
“cultura de garimpo”. Estas, como veremos, podem ultrapassar o que 
comumente se denomina prostituição ou serviço sexual, estando presente 
não apenas entre as chamadas “mulheres de boate”, mas entre as 
“cozinheiras” e mulheres que desempenham atividades autônomas, tais 
como vendedoras, manicures, atendentes de bares ou garçonetes.  

Tais trocas são apresentadas com relevo nesse trabalho por pelo 
menos dois motivos. O primeiro diz respeito à possibilidade de compreender 
noções locais de feminilidade/masculinidade e nisso o transbordamento das 
relações laborais para arranjos conjugais no garimpo onde os pactos entre os 
parceiros parecem adquirir contornos específicos. O segundo é que tais 
trocas são chaves para problematizar fronteiras e trânsitos entre diferentes 
trabalhos femininos (os trabalhos domésticos e os serviços sexuais) 
comumente desempenhados por mulheres migrantes, mas classificados de 
modo separado em muitas análises que focalizam o deslocamento de 
mulheres que cruzam fronteiras regionais e nacionais (especialmente estas 
últimas). De forma interessante, o serviço sexual aparece geralmente nas 
análises sobre tráfico de pessoas ao invés de em estudos sobre migração e 
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serviços (AUGUSTÍN, 2007). Tal abordagem coloca de antemão os serviços 
sexuais como exercidos sob coerção e passíveis de serem criminalizados, 
especialmente quando realizados por mulheres pobres. Nossa premissa 
inicial é que as pessoas, homens e mulheres, ora são “empurrados” por 
fatores externos e macroestruturais em seus deslocamentos até os garimpos, 
ora se engajam voluntariamente nesses fluxos, agenciando formas e 
estratégias de ida e permanência nesses espaços.  

É assim que, a partir de um trabalho de campo inicial em Belém 
inserido no contexto de ONGs que tratam do tema da prostituição e da 
migração feminina, entrevistamos mulheres que já estiveram em garimpos 
amazônicos do Brasil e de países que fazem fronteira com a Amazônia 
brasileira, tais como as Guianas, buscando compreender como elas refletem 
sobre esses trânsitos. Posteriormente partimos para alguns garimpos 
paraenses (Serra Pelada e garimpos da Região do Vale do Tapajós) a fim de 
observar o que as pessoas (especialmente as mulheres) fazem hoje em 
garimpos particulares e conhecer suas histórias sobre como chegaram, no 
que trabalharam, como interagem entre si e como pensam suas vidas nesses 
espaços e na garimpagem do ouro.  

Mobilidades: trânsitos em espaços e tempos 

Pensar a mobilidade das pessoas até os garimpos amazônicos nos 
exige uma atitude reflexiva sobre o que é e como circunscrever espaços 
chamados genericamente como “garimpos” em seu relacionamento com 
outros espaços geográficos, tais como as cidades ou os campos de onde 
partem e para onde vão, em geral periodicamente, seus trabalhadores e nos 
trânsitos destes por entre diferentes garimpos dentro e fora da Amazônia 
brasileira.  

O fluxo constante e heterogêneo de pessoas que vão e vêm para 
diferentes garimpos movidas pelas notícias do ouro em uma determinada 
região, seus trânsitos inter-garimpos dentro de uma mesma região, ou até 
mesmo cruzando fronteiras nacionais, nos permitem pensar em circuitos 
garimpeiros enquanto rotas de trânsito para pessoas que acumulam 
experiências de trabalho em diferentes garimpos.  

Se muitos dos trabalhos sobre a garimpagem no Brasil destacavam 
uma dinâmica migratória intra e inter-regional para/na região norte do país, 
principalmente de nordestinos (especialmente oriundos do Maranhão), os 
estudos sobre a circulação transnacional de brasileiros no que se pode 
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denominar de Pan-Amazônia,1 são mais recentes e destacam a migração de 
garimpeiros2 brasileiros, provenientes do norte e do nordeste do Brasil, para 
trabalhar em garimpos de países que fazem fronteira com a Amazônia 
brasileira, tais como o Suriname (THEIJE, 2008; THEIJE; HEEMSKERK, 
2009; JUBITHANA-FERNAND, 2009), a Guiana Francesa (AROUCK, s/d; 
PINTO, 2009; SOARES, 1995), e a Guiana (CORBIN, 2009),3 para nos 
referirmos apenas às Guianas.  

Todos os autores supracitados destacam a alta concentração de 
garimpeiros brasileiros, incluindo mulheres, nos países referidos e uma 
intensa mobilidade de brasileiros entre esses países, caracterizando uma 
migração transfronteiriça ou mobilidade intra-amazônica se estivermos nos 
referindo à Grande Amazônia ou Pan-Amazônia (ARAGÓN, 2009). 

Hisakhana Corbin (2009) identifica quatro grupos de migrantes 
brasileiros na Guiana: 1) migrantes de primeira viagem; 2) residentes; 3) 
brasileiros que retornam para a Guiana, repetem uma e outra vez a migração 
internacional; 4) os que retornam definitivamente para o Brasil. Esta 
classificação é algo semelhante à de Ronaldo Arouck (s/d) para brasileiros 
na Guiana Francesa cujas categorias são: 1) recém-chegado; 2) flutuante ou 

                                                 
1 De acordo com o geógrafo Luís E. Aragón (2005), a Grande Amazônia ou Pan-Amazônia 
é um termo que integra conceitos político-administrativos, ambientais e geográficos e é 
utilizado para definir uma ampla região com características comuns (na intersecção e 
somatório de critérios tais como vegetação e bacia hidrográfica) mas pertencente a diversos 
países. De acordo com esse critério, 100% do território das Guianas e 60% do território 
brasileiro, foi considerado amazônico.  
2 Considero aqui de forma genérica “garimpeiro” toda pessoa envolvida no trabalho de 
extrair ouro do garimpo (produção) e/ou envolvida na reprodução da força de trabalho 
do/no garimpo. Desta forma, comerciantes de produtos e serviços (trabalhadoras sexuais 
incluídas) presentes no garimpo fariam parte de uma “comunidade garimpeira”, mesmo que 
apenas no tempo e espaço de trabalho e moradia no garimpo.  
3 De acordo com estudo estatístico trazido por Hisakhana Corbin (2009), 56,5% dos 
migrantes brasileiros (homens) para a Guiana se ocupam em atividades de mineração. Este 
autor destaca também a Guiana como um importante país de trânsito para brasileiros em 
rota para o Suriname. Marjo De Theije e Marieke Heemskerk (2009) mostram como vários 
garimpeiros da área de mineração de Benzdorp dizem ter trabalhado no lado francês da 
fronteira antes de vir para o Suriname: “Para os garimpeiros, Suriname, Guiana e Guiana 
Francesa não são pensados em termos de nações separadas, mas são justamente outros 
garimpos e não fundamentalmente lugares diferentes ou estranhos para se ir” (ibidem, 
2009, p. 8). De 90 brasileiros entrevistados entre 2005 e 2007, apenas cinco não tinham 
sido mineradores no Brasil (e em outros países limítrofes) antes de ir ao Suriname 
(THEIJE; HEEMSKERK, 2009, p. 11). 
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“vaivém”; 3) estável; 4) Geração jovem: 4.1) guianeses-franceses, e 4.2) 
brasileiros que crescem na Guiana Francesa.  

Ao observar, na bibliografia e na trajetória de alguns entrevistados, o 
prolongamento das rotas de garimpagem na Amazônia para fora das 
fronteiras brasileiras, nossa pesquisa, embora restrita pelo recorte 
metodológico a espaços específicos de garimpos paraenses, parece 
relacionar-se mais amplamente com uma discussão atual sobre a migração e 
globalização. Nosso interesse, em um esforço de relacionar migração interna 
e internacional através dos garimpos, prioriza o que foi denominado por 
estes autores como migrantes flutuantes ou “vaivém” pela hipótese de que 
este grupo tenha maior mobilidade tanto entre os garimpos desses países 
como em garimpos no interior da Amazônia brasileira, como foi o caso de 
algumas mulheres entrevistadas (Rosa e Érika).  

Sendo uma das características da globalização o aumento ou 
incremento da circulação de produtos, informações e pessoas em escala 
mundial, a temática do deslocamento de trabalhadores para os garimpos da 
região amazônica que cruzam fronteiras políticas regionais e internacionais 
está intrinsecamente relacionado a este processo globalizante. Sabe-se que a 
diferenciação entre o fluxo de coisas, pessoas e informações é apenas 
analítica, pois na maioria das vezes estes elementos estão interligados e seus 
fluxos acabam por reembaralhar as relações entre os lugares (RIBEIRO, 
2007).  

Denise Jardim, em um apanhado geral sobre as migrações 
contemporâneas, traz pistas sobre como entrar nesse debate: 

Um viés bastante utilitarista tem predominado nos debates sobre 
as imigrações contemporâneas. Ao considerar, prioritariamente, 
o potencial de atração de mão-de-obra, gradativamente, os 
migrantes são destituídos de seu protagonismo, de sua 
capacidade de escolha, de suas estratégias e experiências 
acumuladas frente aos diversos agentes do poder público. 
(JARDIM, 2007, p. 9). 

Assim, o fenômeno migratório aparece muitas vezes reduzido aos 
números que supostamente dão a dimensão do “problema”, tais como taxas 
de criminalidade, trabalho escravo, tráfico, etc. Para Gustavo Lins Ribeiro 
(2007) a globalização também acarreta o que este autor denomina de 
“Sistema Mundial não-hegemônico”, cujos fluxos de produtos, informações 
e pessoas se fazem através de certa ilicitude ou ilegalidade do ponto das 
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regulações legais dos estados-nacionais. O sistema mundial não-
hegemônico pode ser dividido em “economia ilegal global”, que envolve 
atividades de crime organizado transnacional (em que a ilegalidade aparece 
mais nítida) e em “economia (i)lícita global” ou “globalização popular” que 
inclui atividades muitas vezes consideradas ilegais pelo Estado e lícitas pela 
sociedade, como por exemplo, o contrabando de cigarros ou a pirataria (e no 
contexto que estamos estudando a garimpagem de ouro realizada sem 
registro).  

O referido autor enfatiza a importância das redes sociais nesse 
universo, destacando que na chamada “globalização popular” as redes 
sociais (i)lícitas operam de forma descentralizada e horizontal, em relações 
baseadas na confiança (diferentemente das redes ilegais, estruturadas 
hierarquicamente e baseadas em relações de poder, normalmente utilizando 
coerção ou violência).  

Em muitos contextos a migração desafia as fronteiras nacionais, 
colocando a questão da porosidade das fronteiras para as pessoas que por 
elas transitam. Na região amazônica isso é particularmente notável e já foi 
descrito em trabalhos como o de Ana Paulina Soares (1995) para as 
fronteiras entre Brasil e Guiana Francesa e Theije e Heemskerk (2009) para 
as fronteiras entre Brasil e Suriname. Isso se deve tanto à continuidade 
ambiental da floresta em diferentes países que fazem fronteiras com esse 
ecossistema, como pela percepção de diferentes grupos que transitam por 
esses espaços, tais como alguns grupos indígenas, quilombolas, garimpeiros, 
etc.  

Nesse contexto saltam aos olhos a relativa artificialidade dos limites 
geo-políticos estatais para essas populações. Nos garimpos amazônicos, a 
mistura de pessoas de diferentes origens e culturas e com experiências de 
trabalho diversas soma-se a esse quadro e a existência de garimpeiros 
profissionais evidencia a intensidade do trânsito e da mobilidade dessas 
pessoas entre diferentes garimpos da Pan-Amazônia. De acordo com Theije 
e Heemskerk, 

Mover-se para o Suriname é uma mudança de vida pouco 
dramática para garimpeiros profissionais que tem sido 
mineradores na Amazônia (brasileira), que a percebem como 
apenas outra parada. (THEIJE; HEEMSKERK, 2009, p. 15, 
tradução nossa). 
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Se a perspectiva espacial é um desafio na definição dos garimpos, a 
perspectiva temporal não é menos problemática e está intrinsecamente 
ligada àquela. Em geral vistos como “lugares de se passar”, nos quais as 
pessoas inicialmente chegam para trabalhar com o intuito de retornar 
(definitiva ou temporariamente) para seus locais de origem, os garimpos são 
vistos como espaços transitórios, marcados pela impermanência, 
precariedade e instabilidade. Soma-se a isso a própria característica extrativa 
de um recurso mineral finito (o esgotamento das jazidas ou as dificuldades 
crescentes de encontrar ouro em um espaço), as flutuações econômicas 
globais sobre o preço do ouro e as mudanças nas políticas e na legislação 
mineral e o quadro de instabilidade se adensa.  

Apesar disso, alguns garimpos apresentam uma continuidade 
temporal, mantendo-se ativos em diferentes ritmos produtivos e de fluxo 
populacional, tanto em períodos sucessivos de efervescência quanto de 
quiescência econômica, contando com uma população mais ou menos 
estável e uma infraestrutura mínima de serviços e aparatos estatais, o que 
nos permite pensá-los também como “lugares de se viver”, mesmo que 
muitas pessoas ali deixem entender que mais “se demoram” do que moram 
naqueles espaços ou que constituam sua residência como uma continuidade 
fragmentada por entre diferentes espaços pelos quais transitam de tempos 
em tempos (casa própria ou de parentes nos locais de origem e/ou nas 
cidades por onde passaram algum tempo ou passam continuamente).  

Veremos como a antiguidade de garimpos brasileiros que se 
constituem como diminutos vilarejos com uma pequena população 
relativamente fixada e que passaram pelo que alguns autores 
convencionaram chamar de diferentes fases da garimpagem de acordo com 
mudanças tecnológicas na forma de extração do ouro e nas relações de 
produção, relacionam-se com as formas de mobilidade das mulheres bem 
como com as possibilidades de trabalho e os papéis femininos 
desempenhados nesses espaços. Veremos também como os códigos 
generificados de conduta entre homens e mulheres incorporam essas 
mudanças persistindo enquanto gramática de relações entre os gêneros em 
um contexto cada vez mais heterogêneo e de convivência entre diferentes 
normatividades.  

Normatividades na diversidade e no movimento  

Compreender o feminino em um espaço e em uma atividade 
econômica (garimpagem) tradicionalmente pensada como masculina e 
cercada de estereótipos em geral negativos requer, primeiramente uma 
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atitude reflexiva sobre o que é e como circunscrever espaços chamados 
genericamente como “garimpos”, seu relacionamento com outros espaços 
geográficos, tais como as cidades ou os campos de onde partem e para onde 
vão, em geral periodicamente, seus trabalhadores, mas também normativos, 
pois que a garimpagem é ainda uma economia informal que para muitos tem 
o caráter de uma prática irregular/ilegal. As alusões correntes, populares, 
mas também acadêmicas a uma “lei do garimpo” ou uma “cultura de 
garimpo” já nos permitem visualizar a complexidade das fronteiras entre 
esses espaços geográficos e normativos, assim como possibilitam pensar 
hipoteticamente os garimpos como um espaço (trans)fronteiriço, mesmo 
dentro de um território nacional.  

Isto nos fala sobre a experiência de uma heterogeneidade de pessoas 
que tanto moram quanto se demoram nos garimpos, mas que apesar disso 
compartilham aí um modo de vida. Por isso preferimos esse termo ao de 
cultura, e mesmo quando falamos de uma “cultura de garimpo”, referida ao 
que alguns autores chamam de “cultura de pequena mineração” (THEIJE; 
HEEMSKERK, 2009), “pacto de garimpo” (SALOMÃO, 1984) e “lei do 
garimpo” (LESTRA; NARDI; CARDOSO, 2002), pretendemos resgatar 
esses atravessamentos e a dimensão das práticas de deslocamento enquanto 
constitutivas de significados culturais, no caso, constitutivas da definição do 
próprio espaço do garimpo e de seu modo de vida4.  

Desta forma, a “cultura de garimpo” deve ser pensada como um 
modo de vida na diversidade e no movimento contínuo de pessoas, bens e 
conhecimentos. A vasta pesquisa de Marjo De Theije em garimpos 
amazônicos do Brasil e diversos países que fazem fronteira com a Amazônia 
brasileira (especialmente do Suriname) possibilitou-nos essa perspectiva, 
qual seja: a de um modo de vida gestado na diversidade e na mobilidade, 
logo, algo flexível e poroso em suas constantes (re)negociações com 
diversos agentes e mesmo com a lei formal. Frente à descrição dos garimpos 
como espaços relativamente isolados e distantes da lei formal, e em diálogo 
com estereótipos que os concebem como espaços “sem lei” onde impera a 
violência e a desorganização, é que deve ser entendido esse modo de vida e 

                                                 
4 Lembramos que insistimos na acepção moderna de cultura na Antropologia, uma noção de 
cultura aberta, dinâmica e heterogênea. Tendo em vista a possibilidade de se pensar um 
modo de vida gestado nas áreas de garimpagem aurífera amazônica (uma “cultura de 
garimpo”) utilizando informações provenientes tanto da bibliografia acadêmica como da 
literatura sobre os garimpos e de garimpo, é que utilizarei ao longo desse trabalho os termos 
“cultura de pequena mineração”, “cultura de garimpo” e “cultura garimpeira”, como 
sinônimos.  
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suas diferentes elaborações provenientes de diversas fontes (acadêmicas, 
mas também literárias). Assim, consideramos cada uma das expressões 
acima, uma tentativa de dar conta da “especificidade” normativa da 
garimpagem enquanto domínio de uma plurilegalidade negociada. Nesse 
sentido, uma abordagem interlegalista (SOUZA SANTOS apud MUNIZ, 
1996) nos parece frutífera tanto para atestar a existência de “outros direitos” 
quanto para romper com a idéia de que exista uma lei completamente 
distinta feita apenas pelos “locais”.  

A ideia de uma cultura de pequena mineração, nos termos e no 
trabalho Theije e Heemskerk desenvolvido em garimpos do Suriname 
(2009) está intrinsecamente relacionada à ideia de uma fronteira de 
mineração, onde garimpeiros brasileiros migram àquele país para trabalhar 
nos garimpos do interior, misturando-se a grupos locais que lá estão e 
orientando a extração do ouro a partir de arranjos específicos com a lei 
formal daquele país e com as regras locais daqueles grupos. A despeito de 
questões políticas e étnicas envolvidas (que no Brasil poderiam enriquecer a 
análise do relacionamento de garimpeiros com grupos indígenas, por 
exemplo) que trazem os contornos mais propriamente específicos e 
contextuais daquelas culturas de garimpo, as autoras ressaltam a força e a 
preponderância de signos culturais brasileiros, como se ao visitar os 
garimpos do Suriname, alguém pudesse imaginar-se nos garimpos 
brasileiros. Assim, ao menos para o caso surinamês, a fronteira de 
mineração está estreitamente relacionada à migração de garimpeiros 
brasileiros para aquele país, que ao partirem, levam consigo muito de seu 
modo de vida nos garimpos do Brasil, fortalecendo mesmo essa “cultura 
garimpeira” em sua interação com outros grupos étnicos nacionais. Em uma 
sociedade pluriétnica como a surinamesa, essa cultura garimpeira, irá 
mesmo englobar/marcar (positiva e negativamente frente a outros grupos) a 
identidade brasileira naquele país.5 

Observando o contexto brasileiro, onde os garimpos são largamente 
constituídos por uma população igualmente migrante, oriunda de outros 
estados da Federação, nos parece válido falar de uma cultura garimpeira 
inserida em uma fronteira de mineração, mesmo que constituída por uma 
história nacional particular, de projetos econômicos e políticas de 
desenvolvimento específicas para a região norte brasileira. Traremos algo 
desse contexto nacional nesse trabalho, especialmente quando falarmos 
sobre Serra Pelada e o projeto desenvolvimentista do regime militar. Por 

                                                 
5 Ver trabalho de Carolina Carret Höfs (2007) a respeito da construção da identidade 
brasileira no Suriname. Falaremos mais disso no decorrer deste trabalho.  
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ora, a citação abaixo parece dar o tom da generalidade dessas culturas 
garimpeiras a despeito de seus contextos particulares.  

A literatura sobre fronteiras de mineração na Amazônia 
descreve a rápida mudança social presente, resultado da 
migração para zonas de mineração, e o surgimento decorrente 
de algo como uma cultura típica de mineração nos garimpos e 
nas cidades. (…) Tais culturas de mineração articulam uma 
lógica, regras e procedimentos que são consciente ou 
inconscientemente desenvolvidos, estabelecendo relações 
sociais e modos de integração social adaptados a uma situação 
na qual as pessoas não estão ligadas por parentesco ou ligações 
étnicas ou de classe. (THEIJE; HEEMSKERK, 2009, p. 5, 
tradução nossa). 

Acreditamos não haver nenhuma definição precisa para essa(s) 
cultura(s) garimpeira(s), justamente por serem os garimpos espaços 
constituídos no deslocamento e na heterogeneidade. No entanto muitos 
autores citam normas “próprias” dessas culturas enquanto códigos 
normativos locais permeáveis e penetrantes à/na aplicação da lei formal. 
Além disso, a garimpagem é vista por muitos autores enquanto uma 
ocupação e estilo de vida permeada por representações místico-religiosas 
sobre a especificidade do trabalho de extrair ouro (THEIJE, 2008; DE 
BOECK, 1998). Por sua vez, tais representações aludem a concepções locais 
de moralidade que permeiam as normas e constituem sensos particulares do 
que seja amplamente justiça.  

Neste trabalho abordaremos a “cultura de garimpo” e 
especificamente a chamada “lei do garimpo”, sobretudo no que ela vocaliza 
sobre as relações de gênero travadas nesses espaços. Interessa-nos, mais que 
uma descrição ou definição rígida destas, entender como homens e mulheres 
negociam seus próprios interesses no manejo dessas regras, acomodando 
suas experiências em um ordenamento tácito, do senso comum garimpeiro, 
que circula pelas currutelas e pelos baixões e é apreendido pelas pessoas na 
prática ao travarem relações umas com as outras. 

O trecho dos garimpos no percurso do trabalho de campo 

A primeira etapa do trabalho de campo foi desenvolvida entre julho e 
outubro de 2010 (totalizando três meses) em uma missão de estudo em 
Belém de Pará no âmbito do projeto PROCAD – Programa Nacional de 
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Cooperação Acadêmica – entre o PPGAS/UFRGS e o PPGCS/UFPA. 
Através de pesquisa anterior junto ao NEP – Núcleo de Estudos da 
Prostituição – uma ONG de prostitutas na cidade de Porto Alegre/RS filiada 
à Rede Brasileira de Prostitutas, tive a oportunidade de conhecer pessoas e 
outras entidades ligadas a essa rede, além de tomar conhecimento sobre o 
trabalho dessas organizações ao longo de minha trajetória acadêmica. Foi 
então com uma experiência pregressa de pesquisa, trabalho voluntário e a 
participação em alguns projetos do NEP que tive contato com o GEMPAC – 
Grupo de Mulheres Prostitutas do Estado do Pará, o qual foi meu ponto de 
partida e aglutinador (ponto nodal) dos demais contatos que fiz com pessoas 
e instituições na cidade de Belém/PA. Exatamente por isso grande parte das 
entrevistas naquela etapa da pesquisa foi realizada, como se verá mais 
adiante, no espaço da ONG ou durante atividades de trabalho e lazer das 
quais eu participava junto a seus integrantes.  

Algumas das pequenas viagens que fiz durante esse período para 
outros municípios paraenses tais como, Parauapebas, Marabá e Curionópólis 
(Serra Pelada) estavam inseridas na agenda do trabalho de prevenção às 
DSTs/HIV/Aids da ONG da qual participei como multiplicadora de 
informações, fazendo visita a locais e territórios de prostituição, realizando 
oficinas (no hospital do distrito de Serra Pelada) e preenchendo 
questionários. Certamente minha experiência com essas atividades no NEP 
capacitaram-me para tanto e foram de fundamental importância para a 
minha ampla aceitação, não apenas no desempenho dessas funções, mas 
também como pesquisadora. Nesse sentido, minha entrada e permanência 
em campo transcorreram entre a observação participante (MALINOWSKI, 
1978) e a “participação observante” não como dois pólos distintos, mas 
entre momentos de uma tônica de mais observação ou de mais participação, 
dependendo do contexto do momento e da qualidade das interações. Como 
meu trabalho na ONG era essencialmente voluntário, eu me dava (e era dada 
a mim) grande liberdade para realizar a pesquisa. Além do mais, por ser a 
primeira vez que eu estava em Belém, as pessoas da ONG estavam muito 
interessadas em me apresentar possíveis informantes, me levar a conhecer 
lugares e contar suas histórias - o que me ajudou muito no desenrolar da 
pesquisa.  

Na cidade de Belém meus pontos de observação/participação 
privilegiados foram o GEMPAC e o Bar do Parque. Além deles, teve outros 
pontos como pequenos bares e casas de prostituição da Cidade Velha e do 
Bairro da Campina, territórios urbanos da antiga zona de prostituição de 
Belém. Embasada em uma posição de receptividade ampla aos novos 
personagens e locais, recolhi os relatos através de conversas informais 
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posteriormente registradas em diário de campo ou entrevistas semi-diretivas, 
sem a rigidez de um roteiro fixo. Todas foram realizadas no ambiente da 
ONG ou em bares tais como o Bar do Parque no fluxo dos acontecimentos 
da rotina da ONG e dos bares, pois boa parte dessas conversas não foram 
previamente agendadas, embora todos interlocutores soubessem, no 
mínimo, que eu era uma “estudante do sul”6 interessada no tema da 
prostituição. Nas demais cidades em que fui durante esse período o processo 
era semelhante embora os pontos de observação/participação fossem outros, 
tais como lugares e territórios de prostituição locais, hospitais e postos de 
saúde (Parauapebas, Curionópolis e Serra Pelada), praças e bares.  

Indispensável dizer que minha interlocutora-chave nesse momento 
da pesquisa foi Lourdes Barreto, prostituta fundadora do GEMPAC com a 
qual construí uma relação muito próxima de amizade e camaradagem que 
teve início já em Porto Alegre/RS poucos meses antes de minha ida para a 
Belém. Estive a maior parte desses três meses em um contato cotidiano e 
diário com ela; fui convidada a frequentar sua casa, conhecer sua família e 
participar de suas atividades diárias. Lourdes constituiu-se como ponto 
nodal da rede de pessoas que travei contato e entrevistei nessa primeira 
etapa do trabalho de campo, levando-me a lugares, apresentando-me 
pessoas, oferecendo inúmeras dicas e informações, além de partilhar muitos 
momentos de pesquisa, trabalho e lazer. Como se poderá observar em 
trechos de diário de campo utilizados ao longo desse texto, Lourdes esteve 
presente mesmo no momento de algumas entrevistas, fazendo perguntas, 
dando palpites e complementando informações com dados de suas vivências 
e história de vida.  

Esse contato intensivo permeado de reciprocidades com um 
interlocutor central já foi realizado por outros antropólogos tal como Willian 
Foote-White (2005) e Löic Wacquant (2002). Não sendo algo novo ou raro 
no desenvolvimento de uma pesquisa etnográfica de caráter 
fundamentalmente qualitativo na qual a busca por conviver ao máximo com 
a população pesquisada pode se dar a partir de um informante-chave com o 
qual se estabelecem níveis variados de interação. Resguardadas as devidas 
proporções e tendo em vista o curto espaço de tempo (apenas três meses) a 
intensa convivência com Lourdes marcou a forma como foram obtidas as 
informações e construídos os dados de pesquisa. Foote-White (2005, p. 283) 
já alertava que "assim como seus informantes, o pesquisador é um animal 

                                                 
6 “Estudante do Sul” era a maneira como eu era apresentada por alguns conhecidos. 
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social", sendo a sua subjetividade em contato com a subjetividade de outros, 
parte mesma do processo de construção de dados.  

Nas outras etapas do trabalho de campo, outras pessoas adquiriram 
um papel preponderante, embora menos centrípeto que o de Lourdes, tanto 
pela quantidade e amplitude de momentos compartilhados, quanto por sua 
disponibilidade em compartilhar informações e dialogar sobre as questões 
de pesquisa trazidas pelo pesquisador. 

Neste primeiro momento, em que busquei o relato de experiências de 
trabalho das mulheres brasileiras nos garimpos (seja no Brasil, ou em países 
limítrofes à Amazônia Brasileira, tais como as Guianas), a ênfase foi no 
processo de entrevista. A partir de um contexto político de ONGs que tratam 
do tema da prostituição e nele do deslocamento transfronteiriço de mulheres 
para exercer serviços sexuais, meu objetivo central foi analisar as condições 
que propiciaram a entrada dessas mulheres nos garimpos e suas motivações, 
cálculos e estratégias no deslocamento. Assim, houve nesse momento uma 
preocupação pungente com os cruzamentos reais e analíticos entre a 
migração e os serviços sexuais, não apenas por essa ser uma pauta das 
organizações contatadas, mas pela possibilidade de conversar com mulheres 
envolvidas nesses trânsitos e que refletiam sobre suas experiências a partir 
de seus próprios contatos com essas organizações.  

Debruçar-me sobre as aproximações ou distanciamentos de pontos 
de vista entre organizações que tratam de temas correlatos (migração e 
prostituição) ultrapassaria meus objetivos nesse texto, da mesma forma 
como os serviços sexuais e a migração envolvem contextos heterogêneos. 
Assim, entrei nessa discussão apenas no que ela diz respeito aos garimpos, 
contextualizando a mobilidade das mulheres com o modo de vida desses 
espaços.  

Nesse momento inicial, a pesquisa foi conduzida na cidade de Belém 
e no distrito de Serra Pelada (no município de Curionópolis), mas Serra 
Pelada, apesar de sua importância histórica, é, como veremos, um garimpo 
desativado, onde não é possível observar no presente as relações sociais que 
giram em torno da garimpagem do ouro. Não obstante, ainda há nesse 
espaço muitos antigos garimpeiros cheios de histórias e memórias da época 
em que a Serra era o maior garimpo à céu aberto em atividade do Brasil e 
quiçá do mundo. De forma correlata, a antiga zona de prostituição de 
Belém, lugar onde se concentrava meus pontos de observação/participação 
privilegiados, é plena de histórias e memórias sobre as atividades 
econômicas que marcaram épocas e espaços na cidade capital do Estado do 
Pará, conhecida como o “Portal da Amazônia”. Para mim essa é uma 
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imagem evocativa e metafórica de minha própria entrada e trajetória em 
campo: dos estereótipos e da grandiosidade de coisas tão gerais como os 
ciclos econômicos da Amazônia e a escravidão de seus trabalhadores 
(lembremo-nos dos soldados da borracha e dos homens-formiga de Serra 
Pelada) eu adentraria pouco a pouco nas experiências de trabalho e 
migração de pessoas concretas em espaços conectados, mas específicos.  

Nessa primeira etapa trabalhamos fundamentalmente com relatos, 
narrativas, representações e memórias. Apesar da importância dessa 
primeira etapa para o desenvolvimento do trabalho de campo posterior e 
para uma compreensão mais ampla do contexto atual da garimpagem 
amazônica, algumas reformulações foram feitas a partir do texto original da 
defesa de doutorado no Brasil apresentado na UFRGS em Janeiro de 2014 
para a defesa na Holanda. É assim que na escrita desse atual texto da tese de 
doutorado procuramos seguir as orientações colocadas pela Banca 
Examinadora em Porto Alegre/RS, colocamos menos ênfase nessa primeira 
etapa e suprimindo e/ou reordenando partes do texto original. O resultado 
desse processo foi a busca por um texto mais coeso e centrado na etnografia 
realizada nas segunda e terceira etapas do trabalho de campo, isto é, em uma 
região de garimpagem onde essa forma de extração mineral ainda persiste.  

Dessa forma, a etnografia em garimpos “vivos”, privilegiada na 
escrita atual, se daria a partir da segunda etapa do trabalho de campo na 
região do Vale do Tapajós, uma região de garimpagem bastante antiga e 
tradicional, cuja atividade e migração para os garimpos oscilaram entre 
períodos de mais ou menos efervescência ao longo do tempo. Essa segunda 
etapa do trabalho de campo foi realizada entre os meses de fevereiro e maio 
de 2012 (totalizando três meses) nas cidades de Belém e Itaituba e em 
garimpos da região do Vale do Tapajós (Creporizão, Creporizinho e 
Cabaçal). Recém-chegada de um estágio de três meses de doutorado 
sanduíche na Holanda foi nesse momento que tive a oportunidade de 
realizar trabalho de campo em garimpos paraenses juntamente com a Prof. 
Dra. Marjo De Theije e sua aluna e pesquisadora do Projeto GOMIAM, 
Judith Kolen. Desta forma, estabeleceu-se uma parceria entre esta pesquisa e 
a o projeto GOMIAM,7 a partir do qual obtive financiamento para os custos 

                                                 
7 De acordo com sua mais recente publicação (CREMERS; KOLEN; THEIJE; 2013), o 
projeto GOMIAM é um amplo projeto de pesquisa construído sobre a comparação da 
mineração de ouro em pequena escala em cinco diferentes países amazônicos: Bolívia, 
Brasil, Colômbia, Peru e Suriname. O projeto trabalha no desenvolvimento de um 
abordagem social, política e técnica integrada, com o objetivo de diminuir os conflitos 
sociais e ambientais no setor. Em cada país do projeto uma equipe interdisciplinar executa a 
pesquisa, que é posteriormente compartilhada e discutida com um grupo mais amplo de 
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com transporte e alojamento nos garimpos e que resultou em um relatório 
produzido por mim sobre as condições de vida das mulheres em alguns 
desses garimpos e colaboração efetiva na realização e condução de 
entrevistas com líderes locais e outras autoridades envolvidas na 
garimpagem da região além da aplicação de questionários entre a população 
local dos garimpos visitados8.  

Embora eu não utilize nesse trabalho os dados quantitativos oriundos 
da sistematização posterior desses questionários,9 eles foram importantes 
para o aprimoramento de meu próprio roteiro de entrevistas e sua aplicação 
constituiu-se em uma oportunidade para que eu pudesse manter contato com 
sujeitos selecionados para entrevistas posteriores, além de me fornecer um 
quadro contextual mais amplo da problemática (econômica, social, 
ambiental, legal) da garimpagem na região.  

O mapeamento de espaços e atividades na região garimpeira do Vale 
do Tapajós, requerido pela pesquisa do GOMIAM, colocou-me frente a uma 
diversidade de agentes: funcionários de casas de compra e venda de ouro, 
comerciantes, garimpeiros, líderes comunitários, policiais, alunos e 
professores de escolas (quando havia escola e posto policial), etc. Assim, foi 
relativamente rápido obter uma apreensão geral sobre como se organizavam 
as comunidades garimpeiras da região e nelas o papel das mulheres 
enquanto trabalhadoras ou de-moradoras daqueles espaços. Não obstante, o 
fio condutor do trabalho de campo continuava sendo os diversos trabalhos 
realizados pelas mulheres no garimpo e a os códigos locais generificados de 
conduta que inclusive pareciam o perpassar e expandir a própria noção de 
serviço sexual, como veremos no decorrer da tese.  

O fato de ter ido pela primeira vez nesses garimpos com a Profa. 
Marjo De Theije, que já havia desenvolvido pesquisa na região, foi 
fundamental para minha inserção e aceitação em campo, assim como para 

                                                                                                                            
interessados  na região. Ao se concentrar em apectos sociais e técnicos da mineração de 
ouro e dar voz às idéias dos mineiros e suas necessidades, o projeto buca contribuir para as 
políticas e intervenções que beneficiam os mineiros e a transformação da mineração de 
pequena escala em um setor mais sustentável e socialmente justo. Para informações 
adicionais ver: <http://www.gomiam.org>. 
8 A aplicação e condução da aplicação dos questionários ficaram a cargo de mim e Judith 
Kolen. Durante os meses de Março e Abril de 2012 foram aplicados em torno de 100 
questionários nos garimpos do Creporizão e do Creporizinho. Para tanto, contamos com o 
apoio voluntário e remunerado de dois estudantes do ensino médio de escolas locais, 
Maiara e Ailton.  
9 A sistematização foi posteriormente realizada pela equipe do Prof. Dr. Armin Mathis no 
âmbito do NAEA – Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da UFPA.  
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minha caracterização enquanto pesquisadora. Se essa forma de entrada em 
campo garantiu muitas facilidades, por outro lado não impediu em alguns 
momentos certa desconfiança que recai sobre “pessoas de fora dos 
garimpos”, o que inclui pesquisadores e funcionários de ONGs e órgãos 
governamentais. Em uma atividade como a garimpagem, cercada de 
estereótipos negativos e ambiguamente tratada pelos órgãos estatais, tal 
forma de entrada em campo não apenas nos diz sobre as possibilidades e 
limites na pesquisa nos garimpos, mas constitui-se em um próprio dado de 
campo, dando os contornos locais do que seja um “dentro” e um “fora” dos 
garimpos nos múltiplos trânsitos e atravessamentos que perpassam uma 
“comunidade ou população garimpeira”, isto é, na maneira como os 
habitantes e trabalhadores desses espaços se definem na heterogeneidade 
que conformam entre si e em seus relacionamentos com os aparatos estatais.  

 
Figura 01 – Brasil e Estado do Pará 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

A terceira e última etapa do trabalho de campo deu-se entre o início 
de novembro a final de dezembro de 2012 (totalizando quase 2 meses) na 
cidade de Itaituba e em garimpos da região do Vale do Tapajós (Creporizão, 
Creporizinho, Água Branca, Cuiú-Cuiú). Com os recursos de minha bolsa 
CAPES e um auxílio de minha orientadora Profa. Dra. Claudia Fonseca, 
parti a mesma região de garimpagem a fim de aprofundar o trabalho de 
campo em garimpos já conhecidos (Creporizão e Creporizinho) e, a partir de 
informações previamente recolhidas, incluir dois outros garimpos próximos 
daqueles: Água Branca e Cuiú-Cuiú.  
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Figura 02 - Locais da pesquisa 

 
Fonte: Acervo pessoal, março de 2012. 

Inseridos na mesma região e constituindo-se como rotas de pessoas 
contatadas anteriormente em outros garimpos e na cidade de Itaituba, esses 
dois espaços diferiam-se entre si pelo ritmo de trabalho e afluxo de pessoas 
naquele momento. Embora ambos sejam bastante antigos, a garimpagem em 
Água Branca encontrava-se em franco crescimento, com pessoas retornando 
das cidades ou de outros garimpos; enquanto o Cuiú-Cuiú mantinha-se 
relativamente estagnado desde uma intensa efervescência na década de 1980 
que parece ter durado até o início dos anos 1990. Em ambos eu poderia 
observar contrastivamente diferenças na dinâmica local de organização dos 
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serviços sexuais e sua relação com os períodos de mais ou menos 
efervescência (ou diferentes fases) da garimpagem.  

Além disso, o Cuiú-Cuiú tem uma história controvertida com a 
prostituição feminina, visibilizada a partir de uma série de reportagens e 
posteriores denúncias sobre tráfico, prostituição infantil e escravidão10 de 
mulheres. Tal história é de conhecimento geral na região do Tapajós e 
despertou minha vontade de conhecer esse garimpo e escutar o que as 
pessoas (especialmente os moradores mais antigos e as mulheres) tinham a 
dizer a respeito. 

Uma etnografia multisituada no trecho dos garimpos: viajantes e 
culturas  

Por tudo o que foi dito acima e pelo trabalho de campo realizado na 
capital e no interior paraense, torna-se pungente a noção de trabalho de 
campo multisituado. A perspectiva de uma antropologia multisituada 
definida por George Marcus (1995) articula o global e o local num jogo de 
relações complexas e complementares, constituindo-se como uma maneira 
de pensar o trabalho de campo a partir da circulação acelerada de pessoas, 
objetos e informações, característicos da globalização. Para este autor há 
algumas ansiedades metodológicas envolvendo este tipo de pesquisa que 
dizem respeito às possibilidades de generalização e de comparação e do 
trabalho de tradução do antropólogo.  

De acordo com Marcus (1995), uma etnografia feita nesses 
parâmetros não pode ter pretensões holísticas e, portanto, diferencia-se de 
formas antigas de narratividade etnográfica que envolviam a caracterização 
e a comparação de áreas culturais relativamente isoladas. De qualquer 
forma, sempre existirá um trabalho de tradução cultural, um “lá” e um 
“aqui” que caracteriza o ofício do antropólogo. Para James Clifford (1999) 
não se trata de substituir a figura do “nativo” pela figura do “viajante”, mas 

                                                 
10 Mesmo que hoje o correto seja falar em “tráfico de pessoas” ou “tráfico de seres 
humanos” ao invés de “tráfico de mulheres”, de “exploração sexual infanto-juvenil” ao 
invés de “prostituição infantil” e de “trabalho em condições análogas à escravidão” ao invés 
de “trabalho escravo” ou simplesmente “escravidão”, eram esses últimos termos os 
utilizados à época pela série de reportagens publicadas pelo Jornal Folha de São Paulo entre 
os anos de 1990 e 1993, assinadas em grande parte pelo repórter Gilberto Dimenstein, autor 
do livro “Meninas da Noite” (1993). Neste livro, cujo subtítulo é “a prostituição de meninas 
escravas no Brasil”, o autor aborda o tema apenas na região norte do Brasil e traz em 
destaque o garimpo do Cuiú-Cuiú. Trataremos mais sobre o assunto no último capítulo 
desta tese.  
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observar as mediações concretas entre ambos, em casos específicos de 
tensão e relação histórica. Em diversos graus, as duas são constitutivas do 
que se contará como experiência cultural (CLIFFORD, 1999, p. 38).  

Dito isso, gostaríamos aqui de resgatar, através da perspectiva de 
Clifford (1999) a dimensão trazida pela figura do viajante e de seus espaços 
de trânsito, cujo ícone é o hotel. Isso é especialmente importante não apenas 
para 1) o tipo de trabalho de campo realizado (entre Belém e os garimpos 
dos interior paraense), mas também mais amplamente traz 2) reflexões sobre 
o próprio deslocamento dos “nativos” para os garimpos e 3) sobre a 
interioridade/exterioridade de um espaço (e de uma “cultura”) como o/a de 
garimpo. O primeiro desses tópicos descremos (mais do que explicamos) no 
próximo subtítulo quando nos referimos a pontos e linhas de observação e 
para pensar o segundo destes tópicos, começaremos pelo terceiro. Já foi 
referido brevemente o quanto os garimpos se constituem, ao mesmo tempo, 
em espaços de trânsito e moradia e ao longo da tese teremos a oportunidade 
de focalizar os desdobramentos dessa questão. O interessante a destacar 
agora é o quanto o conceito de viagem perturba um localismo circunscrito 
(um dentro e um fora) presente em um conceito de cultura mais tradicional : 

A medida que escrevia esse livro, o conceito de viagem 
começou a incluir uma gama cada vez mais complexa de 
experiências: práticas de cruzamento e interação que 
perturbaram o localismo de muitas premissas tradicionais 
acerca da cultura. Segundo essas premissas, a existência social 
autêntica está, ou deveria estar, circunscrita a lugares fechados 
(....). Se concebia a residência como a base local da vida 
coletiva, a viagem como um suplemento; as raízes sempre 
precedem as rotas. Mas, que passaria, comecei a perguntar-me, 
se a viagem fosse vista sem travas, como um aspecto complexo 
e abarcador das experiências humanas? As práticas de 
deslocamento poderiam aparecer como constitutivas de 
significados culturais. (...) Os centros culturais, as regiões e 
territórios delimitados, não são anteriores aos contatos, senão 
que se delimitam por seu intermédio e, nesse processo, se 
apropriam dos movimentos incansáveis de pessoas e coisas, e os 
disciplinam. (CLIFFORD, 1999, p. 13, tradução nossa). 

Clifford questiona tradições puras e claras diferenças culturais 
circunscritas a espaços rigidamente delimitados, nos lembrando de que a 
conexão intercultural, mais do que a exceção é a norma desde muito tempo e 
que na experiência do nativo/viajante, raízes e rotas se entrelaçam, 
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permitindo que se possa falar tanto de práticas de “residência em viagem” 
quanto de “viagem em residência”, isto é, que se observe tanto o que há 
enraizado nos deslocamentos quanto o que há de deslocado nas raízes. Isto 
nos fala sobre a experiência de uma heterogeneidade de pessoas que tanto 
moram quanto “se demoram” nos garimpos, mas que apesar disso 
compartilham aí um modo de vida. Por isso preferimos esse termo ao de 
cultura, e mesmo quando falamos de uma “cultura de garimpo”, referida ao 
que alguns autores chamam de “cultura de pequena mineração”, “pacto de 
garimpo” e “lei do garimpo”, pretendemos resgatar esses atravessamentos e 
a dimensão das práticas de deslocamento enquanto constitutivas de 
significados culturais, no caso, constitutivas da definição do próprio espaço 
do garimpo e de seu modo de vida.  

Sobre a possibilidade de se pensar uma “cultura viajera” para a 
classe trabalhadora, Clifford remete-se a “localizações”, tais como as de 
classe, gênero11 e raça:  

A medida que abandono o cenário do hotel burguês para 
concentrar-me nos encontros entre viajantes, os 
sítios/espaços/lugares de conhecimento intercultural, luto, ainda 
que nunca com suficiente êxito, por libera o termo “viagem” de 
uma história de significados e práticas europeias, literárias, 
masculinas, burguesas, científicas, heroicas, recreativas. 
(WOLFF, 1993, apud CLIFFORD, 1999, p. 48, tradução 
nossa). 

Mais do que a equivalência entre diferentes tipos de viajantes, esses 
“localizações” devem ser a base para a comparação e para a tradução e por 
isso Clifford pondera:  

O viajante é, por definição, alguém que tem por definição a 
segurança e o privilégio de mover-se com relativa liberdade. 
Em todo caso, este é o mito da viagem. De fato (...) a maioria 
dos viajantes burgueses, científicos, comerciais, estéticos, se 
movem dentro de circuitos altamente determinados. 
(CLIFFORD, 1999, p. 50, tradução nossa).  

                                                 
11 Dentro dessa abordagem, Clifford (1999) traz importantes pistas para tratar a questão de 
gênero na figura do nativo/viajante, isto é, sobre a mobilidade ou as “viagens” das 
mulheres. Trataremos isso em momento mais oportuno.  
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Transitar pelos garimpos: pertenças e identidades entre pontos e linhas 
de observação  

Transitar entre as currutelas e os baixões de pequenas comunidades 
onde praticamente todos se conhecem, usufruindo das mesmas condições 
(em geral bastante precárias) de transporte e serviços é, por si só, senão um 
“ponto” (aqui seria melhor falar em linha), ao menos uma estratégia de 
observação. Como veremos a interdependência entre currutelas e baixões12 e 
a alta mobilidade das pessoas entre um garimpo a outro da mesma região, 
permite que se visualize, por exemplo, arranjos específicos entre a “casa” e 
a “rua”, entre a família e o trabalho, entre locais de trabalho e de lazer. 
Nesse sentido, é sempre muito interessante reencontrar (o que não é raro) 
uma mesma pessoa em outro garimpo a fim de circunscrever relações 
sociais entre pessoas e entre espaços.  

O próprio fato das comunidades serem pequenas (com duas, três ou 
no máximo cinco ruas) já coloca o pesquisador inevitavelmente em 
interação. É quase impossível observar sem ser observado. Se isto já é 
válido para qualquer etnografia, pois que a presença do pesquisador já é 
sempre um dado, em ambientes como o dos garimpos isso parece se 
intensificar, causando, especialmente nos momentos iniciais do trabalho de 
campo, uma sensação de “claustrofobia” que traz os limites espaciais e 
sociais, sentidos subjetivamente, do que seja um “dentro” e um “fora” dos 
garimpos.  

Concretamente esse sentimento se traduz na prática, quando, por 
exemplo, fica-se preso em uma estrada barrenta horas a fio (sem celular) 
esperando a ajuda de outro motorista, quando se tem que ficar mais do que 
se pretendia em uma comunidade em função do mau tempo para os voos, ou 
quando a rede de rádio ou telefonia falha (inclusive transações bancárias 
como as ordens de pagamento param), mantendo-nos incomunicáveis e 
distantes dos que não estão nessas três ou quatro ruas ou entre as cinco ou 
seis pessoas que trabalham em um baixão.  

Hospedar-se nos locais disponíveis para os que estão de passagem 
nas currutelas também se constituiu em uma forma privilegiada de 
observação. Nos vilarejos maiores, há hotéis, onde não apenas 
pesquisadores ou funcionários de órgãos estatais hospedam-se de tempos em 
tempos, mas onde mais comumente garimpeiros (especialmente os solteiros 

                                                 
12 Resumidamente, o local onde se concentra as atividades comerciais e o espaço das 
unidades produtivas, respectivamente. No capítulo III detalharemos as relações de 
interdependência entre esses espaços.  
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ou sem família e moradia no vilarejo) pernoitam nos finais de semana 
quando retornam dos ou preparam-se para ir aos baixões ou quando estão à 
procura de emprego.  

Além deles encontra-se ali rotineiramente comerciantes e donos de 
garimpo que vão comprar ou vender na currutela e mais raramente mulheres 
(cozinheiras ou vendedoras itinerantes em baixões que não têm moradia 
“fixa” na currutela) que vão e vêm dos baixões, de garimpos e/ou de cidades 
diversos de tempos em tempos, para igualmente comprar, vender ou pegar 
uma vaga em algum baixão (no caso das cozinheiras). Além disso, durante 
os finais de semana e especialmente à noite, é possível observar a presença 
furtiva de mulheres que vão até os quartos dos homens ali hospedados, 
sejam elas namoradas ou prostitutas. É nos hotéis que o propalado caráter 
transitório, impermanente, dos garimpos se faz mais presente e onde pode 
ser mais bem observado. Especialmente nos finais de semana à noite, sair no 
saguão para fumar um cigarro é quase sempre a garantia de um posterior 
diário de campo significativo.  

É preciso mencionar que nos garimpos, diferente do que acontece em 
contextos urbanos, não há (nem nunca parece ter havido) territórios onde o 
comércio sexual esteja geograficamente concentrado. Mesmo que as boates 
encontrem-se em geral nas currutelas, essas estão situadas lado a lado com 
outras atividades comerciais e moradias no vilarejo. Quando não, os 
próprios comércios (boates inclusas) constituem-se na ampla maioria das 
vezes em espaços conjuntos de trabalho e residência. Além disso, serviços 
sexuais podem também ser realizados nas unidades produtivas (baixões) 
pelas chamadas “cozinheiras” ou por mulheres que vão aí passar alguma 
temporada com um garimpeiro específico.  

Nos garimpos observados, atualmente há mesmo poucos locais 
especificamente destinados para a prostituição, tais como as boates, cabarés 
ou bregas, bastante comuns na literatura sobre garimpos e nos relatos de 
garimpeiros antigos. Isso por si só já é um dado para pensar permanências e 
modificações na prostituição e o lugar do serviço sexual nas atividades 
exercidas pelas mulheres nesses espaços e nas formas de sociabilidade 
masculinas. Para observar as interações entre homens e mulheres em seus 
espaços de lazer, há festas chamadas de serestas, locais com dança, bebida e 
música onde códigos locais de conduta entre os gêneros se manifestam e se 
atualizam, e as trocas entre sexo e dinheiro/ouro podem estar presentes de 
formas diversas e diferentemente caracterizadas pelos agentes envolvidos 
nelas. Por esse motivo, as serestas se constituíram em pontos de observação 
etnográfica privilegiados, somados às visitas e entrevistas nas boates dos 
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garimpos com as denominadas “mulheres de boate” ou donas de brega, 
assim como as visitas às unidades produtivas.  

Em garimpos onde não havia hotéis, hospedei-me na casa de pessoas 
e na sede de uma empresa (casa de um casal de canoeiros em Cabaçal e sede 
de uma mineradora no Cuiú-Cuiú). Essas estadias foram obtidas a partir de 
contato com pessoas no e do próprio campo. Mesmo marcadas por uma 
maior pessoalidade (ser indicada por alguém para ficar na casa de algum 
conhecido/amigo pressupunha uma relação de confiança entre as partes e 
entre elas e eu) ainda assim esses espaços eram destinados ao que chegavam 
ou eram “de fora”. A casa de Dona Da Paz e Seu Eré, estrategicamente 
situada nas margens do rio Crepori, era, junto de outra casa de moradores, 
local de passagem e pernoite de canoeiros, colegas de Seu Eré, e contava 
com um quartinho (além de ganchos de rede no cômodo mais amplo) 
especialmente destinado para isso.  

No garimpo do Cuiú-Cuiú uma interlocutora em Itaituba havia 
contatado um casal de amigos, donos de cantina, para que eu me hospedasse 
em sua casa/comércio, mas meus anfitriões acharam que eu ficaria mais bem 
acomodada na sede da mineradora, onde o quarto dos “geólogos 
estrangeiros” (ausentes no momento) foi especialmente cedido para mim 
pelo funcionário que o ocupava, o enfermeiro e único profissional de saúde 
do garimpo, responsável (na ausência de posto de saúde) pelo atendimento 
não apenas dos funcionários da “firma”, mas de todos os habitantes do 
lugar. A negociação pelo quarto não se deu sem antes uma brincadeira 
maliciosa por parte do funcionário. Frente a minha discordância e 
constrangimento em fazê-lo sair do quarto, ele me arremataria: “você fica 
aqui, a não ser que queira dormir no quarto dos geólogos (brasileiros que se 
encontravam no local)”.  

Nesse e em muitos outros momentos tive a clara compreensão de que 
eu não era apenas uma pessoa “de fora”, uma forasteira, “estrangeira” vinda 
do sul e da universidade, mas também uma mulher viajando boa parte do 
tempo (durante toda a terceira etapa do trabalho de campo) sozinha, uma 
mulher que, como outras, “corre o trecho dos garimpos”, mas cuja atividade 
e objetivos são (ainda mais) difíceis de definir13.  

A desconfiança local bastante generalizada que recai sobre “pessoas 
de fora dos garimpos”, incluindo pesquisadores e funcionários de ONGs e 

                                                 
13 Refiro-me aqui, na comparação, com a “transitividade” das mulheres no garimpo, noção 
trazida por Rita Maria Rodrigues (1994) que menciona o trânsito entre diferentes funções e 
atividades de trabalho desempenhadas pelas mulheres nesses espaços. Teremos 
oportunidade de analisar melhor essa noção ao longo da tese.  
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órgãos governamentais (estariam aqui para fechar o garimpo? Seriam 
agentes da Polícia Federal à paisana? Seriam porta-vozes de novas regras e 
procedimentos legais que somariam custos e impedimentos à garimpagem 
da forma como está sendo feita agora?) não apenas se manteve em todas as 
etapas do trabalho de campo nos garimpos, como também, na terceira etapa, 
iria adquirir novo tom, motivado tanto por minha presença solitária, não 
facilmente localizável em esquemas locais conhecidos que abarquem “os de 
fora” (que em geral viajam em grupos) quanto pelos acontecimentos 
imediatamente anteriores a esta minha ida a campo (operações policiais que 
desencadearam o fechamento de algumas casas de compra e venda de ouro e 
a prisão de seus donos).  

Assim, uma mulher, claramente “estrangeira” (sulista, classe média, 
universitária), viajando sozinha despertava ainda mais a curiosidade e a 
suspeição. O raciocínio implícito (às vezes explicitamente verbalizado) de 
muitas pessoas era o seguinte: “se ela tem coragem de andar só e com 
relativa desenvoltura pelos garimpos (desenvoltura adquirida por minha 
estadia anterior na região), é porque tem algo ou alguém garantindo seu 
tráfego e segurança por aqui”. E esse algo/alguém deveria ser sigiloso, 
afinal se eu fosse mesmo de alguma instituição (tais como o IBAMA, 
ICMBio ou DNPM14, instituições relativa e atualmente comuns no trato com 
os garimpeiros e através das quais as pessoas locais pensavam boa parte de 
sua relação com o Estado), por que eu não andaria com símbolos e insígnias 
que identificassem minha pertença? Por que não estaria com um grupo de 
outros “iguais a mim”?  

Em um ambiente onde a maioria das pessoas tem pouco estudo e 
mesmo onde algumas ainda andam sem documentos de identificação, 
explicar meu trabalho no âmbito de uma instituição universitária, não era 
tarefa fácil, mesmo que constantemente afirmado por mim. Era certamente 
muito mais simples enquadrar minha presença solitária e “corajosa” em 
outra instituição conhecida por muitos: a Polícia Federal (PF). Assim 
repetidas vezes me foram contadas histórias de como agentes (homens e 
mulheres) da PF infiltraram-se entre os garimpeiros em um baixão, seja 
como um “garimpeiro lascado” ou como uma “mulher de boate”, para 
depois reaparecerem com a “fardona”, isto é, com sua real identidade 
realizando seus reais propósitos.  

                                                 
14 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Departamento 
Nacional de Produção Mineral (DNPM). 
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Para complicar ainda mais, aumentando as suspeitas, mas também 
me trazendo para outro domínio, mais propriamente generificado, eu era, 
segundo alguns, uma “mulher jovem e bonita”. Uma mulher que andava 
sozinha, frequentava boates e serestas e era vista com mulheres que 
sabidamente trocavam sexo por dinheiro/ouro. Além disso, por motivos 
econômicos, mas também para melhor observar as condições da maioria das 
pessoas nos garimpos, eu hospedava-me em quartos simples, fazia as 
refeições em lugares baratos e viajava, quando possível, por estrada (e não 
por avião), nunca fretando nenhum transporte (seja carro, avião ou canoa) 
para meu uso exclusivo. E isso borrava também os contornos de classe 
atrelados a minha identidade. Aos olhos de meus observadores/observados, 
não seria mais adequado, para “minha condição”, andar apenas com 
mulheres casadas e/ou evangélicas, por exemplo? Foi assim que muitas 
dessas mulheres tentaram me trazer para perto delas, seja através de 
inúmeros convites para frequentar suas casas e/ou igrejas, seja a partir de 
uma atitude que mesclava cuidado e vigilância sobre minhas atividades no 
garimpo.  

Marta Cioccari (2009), antropóloga que também pesquisou em um 
universo tido como essencialmente masculino, uma comunidade de mineiros 
no Rio Grande do Sul, reflete em um interessante artigo, sobre sua condição 
de gênero e suas implicações na pesquisa, a partir das noções de observação 
recíproca entre observador e observado, e contraobservação (ambas de 
Devereux) realizada pelos observados frente ao observador. Para Cioccari, 

o que está em jogo nessas noções é o reconhecimento da 
subjetividade do observador e aceitação de que sua presença 
influencia o evento pesquisado – de forma que ele jamais 
observa o comportamento que teria lugar em sua ausência” 
(DEVEREUX, 1980, 30; apud CIOCCARI, 2009).  

A autora apresenta uma série de episódios etnográficos nos quais a 
questão de gênero marcava as interações segundo um ethos local definindo 
o que era aconselhável ou desaconselhável para mulheres que tinham uma 
reputação a zelar. As “gafes” cometidas pela pesquisadora, geradoras de 
constrangimentos e tensões, não apenas sinalizavam o progressivo 
aprendizado de um código local entre os gêneros, como também se 
constituíam no substrato mesmo de onde partem as interpretações 
antropológicas. Partilhando dessa perspectiva, utilizo ao longo do texto 
extensos diários de campo onde minha subjetividade, na negociação entre 
diferentes pertenças e jogos identitários, aparece na interface com as 
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subjetividades, pertenças e identidades sociais dos sujeitos. E esses são 
especialmente significativos, quando trazem, inesperadamente e sem serem 
“convidados”, os contornos de gênero presentes nessas interações.  

Cuidados como, por exemplo, me vestir de forma discreta, evitar 
aceitar presentes e ofertas masculinas, recusar convites de ir à casa de 
homens solteiros e não conversar com um homem casado em sua residência 
sem a presença de sua esposa, não eram apenas estratégias que visavam 
garantir minha segurança física, mas muito antes disso objetivavam 
demarcar meu lugar em campo, um lugar certamente ambíguo, que 
ultrapassava as classificações localmente disponíveis para as mulheres que 
habitam e/ou correm o trecho dos garimpos e por isso constantemente 
negociado. O paradoxal é que, estudando gênero no garimpo, tive em grande 
parte do tempo que neutralizar esse aspecto em mim mesma, um aspecto 
que, não obstante, era chave nas relações sociais travadas nos garimpos e 
que permeava, eu querendo ou não, grande parte de minhas interações.  

Em direção semelhante ao do artigo de Marta Cioccari (2009), o 
livro organizado por Soraya Fleischer e Aline Bonetti (2007), “Entre saias 
justas e jogos de cintura” apresenta ricos relatos de campo de antropólogas 
pesquisando em contextos em que a identidade de gênero das pesquisadoras 
marcou suas interações em campo, trazendo as possibilidades e limites de 
“ser mulher” pesquisando temas tão diversos quanto religião, família, 
movimentos sociais e sexualidade. Assim como o trabalho anterior 
organizado por Miriam Grossi (1992) o que está em jogo é emergência da 
subjetividade do pesquisador (nesses casos, os contornos da identidade de 
gênero) como constituidora do objeto de conhecimento. Visibilizando a 
experiência de mulheres no trabalho de campo etnográfico, em uma ciência 
antropológica por longo tempo marcada por um olhar/abordagem 
androcêntrica, esses e outros trabalhos questionam o “mito do antropólogo 
assexuado” que silenciava sobre o papel determinante da sexualidade e do 
gênero em aspectos tanto metodológicos quanto teóricos das pesquisas de 
etnógrafos homens e mulheres.  

Desta forma, sexualidade e gênero, assim como outros marcadores 
sociais, tais como classe, etnia, religiosidade e geração, estão sempre em 
jogo no encontro etnográfico que é antes de tudo, um encontro entre 
subjetividades construídas socialmente. Por isso, as “saias justas e os jogos 
de cintura” para lidar com esses aspectos em campo, não apenas evocam os 
aspectos mais propriamente metodológicos de uma pesquisa (especialmente 
quando realizadas por mulheres em ambientes tidos como masculinos), mas 
também influenciam no conhecimento que está sendo construído, jogando 
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luz e sombra sobre aspectos que, se realizados por outro sujeito particular, 
trariam possivelmente outros tons.  

Quando se estuda sexualidade e gênero, esses marcadores, 
obviamente, tomam a cena. Em pesquisas que abordam as trocas entre sexo 
e dinheiro, sejam elas caracterizadas pelos atores como prostituição ou não, 
isso é ainda mais evidente. Nos garimpos de ouro amazônicos, como 
veremos, a presença feminina não apenas é subestimada e invisibilizada 
pelo senso comum em geral, mas, quando presente, geralmente é 
caracterizada por imagens negativas da prostituição, isto é, imbuída em 
promiscuidade, violência e exploração. É no território das trocas 
econômico-sexuais realizadas entre mulheres e homens (isto é, na 
prostituição feminina) que o conceito de gênero parece adquirir uma dose 
extra de diálogo com “o poder”, podendo o uso monetarizado da 
sexualidade tanto ser visto como empoderamento ou sujeição feminina. Para 
evitar partir de antemão sobre quem tem ou é desprovido de poder15, que 
muitas análises sobre prostituição compartilham de uma perspectiva 
construtivista de gênero em oposição a uma perspectiva "essencialista" das 
relações de gênero que concebe sexo e gênero de forma estreitamente ligada 
à biologia, desconsiderando as dimensões socioculturais em jogo16. 

Deslocando comportamentos tidos socialmente como femininos ou 
masculinos do sexo de homens e de mulheres, gênero não possui uma base 
natural e orgânica (biológica), mas deve ser encarado enquanto perspectiva 
construída a partir de valores, práticas e significados culturais e históricos 
que podem ser ressignificados e que flui em diferentes corpos (de homens e 
de mulheres). Trabalhar com uma concepção de gênero (não 
essencializada), é importante para (re) pensar a “dominação masculina” e o 
lugar do feminino nas análises sobre gênero e poder. Pierre Bourdieu em “A 
dominação masculina” (1999) analisa o processo de masculinização do 
corpo masculino e feminilização do corpo feminino, mostrando como esse 
processo se dá de forma social, ou seja, socialmente e culturalmente 

                                                 
15 É interessante lembrar que, para Michel Foucault (1998), as correlações de força de onde 
provém o poder são, em grande parte, heterogêneas, desequilibradas, instáveis e tensas. 
Mas para compreender as estratégias de poder, não podemos ficar apenas restritos na 
procura de quem tem o poder e de quem é privado dele. Devemos ir adiante buscando "o 
esquema das modificações que as correlações de força implicam através de seu próprio jogo 
(...) pois as relações de poder-saber não são formas dadas de repartição, são 'matrizes de 
transformações'" (FOUCAULT, 1988, p. 94). 
16 De acordo com Benedetti (2005), até os anos 60, quando o movimento feminista passou a 
ter força reivindicatória, sexo e gênero eram equivalentes nos paradigmas científicos das 
humanidades (BENEDETTI, 2005, p. 24). 
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construído. Mariza Corrêa (1983) faz um interessante contraponto, 
dessexualizando a dominação e desta forma relativizando o sentido da 
dominação masculina através de uma análise mais fluida dos deslocamentos 
do poder, pois para essa autora o princípio da dominação pode ser exercido 
tanto por homens como por mulheres.  

A prostituição, quando vista como um mercado, um negócio 
econômico, nos faz problematizar noções de trabalho, mercado, dinheiro e 
exploração, onde a lógica capitalista (simbólica) se liga a questões de 
gênero, que complexificam o tema no sentido de uma “desnaturalização” 
(cultural) dessas relações. A partir de discursos envolvidos em 
representações de gênero e relações de poder podemos avançar nas formas 
de entendimento do comércio sexual, especialmente quando seus 
trabalhadores cruzam fronteiras nacionais/regionais.  

Assim é necessário sempre contextualizar as trocas econômico-
sexuais em tempos e espaços, não cristalizar de antemão gênero (nem 
dominação/sujeição) em corpos e estar atento às práticas e concepções de 
seus agentes.  

Metodologia da pesquisa: aspectos gerais 

Como grande parte da pesquisa orientou-se pela busca e análise de 
significados e representações, as metodologias utilizadas foram qualitativas. 
Métodos qualitativos de coleta e análise de dados são mais adequados para 
observar, em níveis microssociológicos, processos de construção de sentido 
cuja extensão e características ainda não conhecemos inteiramente. Vários 
autores na Sociologia e Antropologia já pensaram sobre o processo que leva 
dados informalmente adquiridos entre sujeitos selecionados a serem 
absorvidos como informações pertinentes a uma contribuição científica. Nas 
ciências humanas, a realidade é “reconstruída” a partir de determinados 
procedimentos, e cada um deles têm uma história e pressupostos 
constituídos desde o momento em que foram incorporadas como métodos 
válidos de pesquisa nas ciências sociais. 

Um pressuposto central indica que nenhuma aproximação com a 
realidade social é objetiva por si mesma (e por isso os dados obtidos não 
“falam por si”), porém ela deve ser fruto de um processo de objetivação, que 
constitui a própria metodologia. Logo, as técnicas a serem empregadas 
devem estar de acordo com um determinado conjunto de preocupações 
teóricas, que fornecem um determinado enquadramento. Na pesquisa 
qualitativa só há sujeitos, ou seja, o pesquisador é sempre parte da análise, o 
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que coloca questões sobre a relação estabelecida entre pesquisador e 
informantes no trabalho de campo e sobre a maneira como a subjetividade 
do pesquisador interfere na pesquisa, reaparecendo na construção do próprio 
texto.  

Sobre o caráter de construção do conhecimento na antropologia, 
Clifford Geertz ressalta que na nossa ciência os estudos constroem-se sobre 
outros estudos "não no sentido de que retomam onde outros deixaram, mas 
no sentido de que, melhor informados e melhor conceitualizados, eles 
mergulham nas mesmas coisas" (1989, p. 35). E isto porque cada estudo 
parte de um local próprio e de um pesquisador singular que mergulha num 
mesmo tema, mas cujas interpretações são bastante peculiares na mistura 
entre os dados e a subjetividade do pesquisador. Essa "mistura" entre dados 
e subjetividade aparece em todos os momentos da pesquisa, desde a coleta 
dos dados até na análise e na escrita. Vagner Silva (2000) nos alerta sobre 
isso no momento mesmo da redação de um diário de campo:  

Ao redigir o diário de campo e lê-lo depois, o antropólogo, além 
de "esboçar" o outro "esboça-se" também como personagem de 
seu empreendimento etnográfico, pois a forma pela qual a sua 
sensibilidade foi afetada pelo processo de imersão no conjunto 
de significados que investiga, possui, ela mesma, múltiplos 
sentidos, dos quais o antropólogo escolhe alguns e os privilegia 
na escrita. A presença do antropólogo em campo já é um "dado" 
em si mesmo que aparece "misturado" aos fatos observados. 
(SILVA, 2000, p. 64).  

Em todas as etapas do trabalho de campo, as entrevistas foram 
abertas (não-diretivas) ou semi-diretivas17. O pressuposto básico deste tipo 
de entrevista é de que “o informante é capaz de exprimir-se com clareza 
sobre questões da sua experiência e comunicar representações e análises 
suas” (GUIZZOTTI, 1991, p. 93). Aqui cabe salientar a influência dos 
métodos psicanalíticos da “atenção flutuante”, em que o pesquisador (assim 
como um analista) “não deve privilegiar a priori qualquer elemento do seu 
discurso (do entrevistado), o que implica que deixe funcionar a sua própria 
atividade inconsciente e suspenda as motivações que dirigem habitualmente 
a atenção” (LAPANCHE; PONTALIS apud THIOLLENT, 1981, p. 92). 

A canalização informacional, direcionada por categorias previamente 
estabelecidas e operada pelo pesquisador não pode ser realizada a ponto de 

                                                 
17 No anexo I há um quadro com todas as pessoas contatadas durante a pesquisa. 
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que não haja espaço para o surgimento de novos conhecimentos acerca do 
grupo18. Por isso Mâitre (1981, p. 222) sugere uma “estratégia de 
retardamento da categorização”, no intuito de fazer com que o entrevistado 
emita o maior número de informação possível (verbal e não verbal). Desta 
forma é que o registro constante das impressões e sentimentos do 
pesquisador em um diário de campo torna-se uma ferramenta fundamental 
para a construção das primeiras reflexões (e mesmo para a construção dos 
dados qualitativos) advindos da etnografia. É por isso que na maior parte 
dos casos, à entrevista gravada foi acrescido um pequeno diário de campo, 
com o relato do contexto da entrevista, anotações úteis e as impressões e 
sentimentos suscitados no momento.  

O uso do gravador, quando presente, sempre esteve condicionado à 
autorização dos participantes dessas conversas ou entrevistas. Optei aqui por 
trocar o nome da maioria das pessoas envolvidas na pesquisa, apenas 
mantenho o nome de pessoas muito conhecidas, com as quais mantive mais 
contato e para as quais o sigilo seria impraticável ou mesmo ofensivo. De 
qualquer forma, prefiro, sempre que possível, não sinalizar de forma 
explícita entre estes e aqueles. 

Quanto às fontes utilizadas nesse trabalho, utilizo informações 
provenientes de fontes primárias, isto é, obtidas em primeira mão a partir do 
método etnográfico e das entrevistas realizadas por mim, mas também de 
fontes secundárias, tais como informações trazidas por reportagens 
jornalísticas, anúncios de jornal e histórias romanceadas inspiradas em fatos 
(e personagens) reais. Para além de complementar informações ou preencher 
alguma lacuna na etnografia ou na bibliografia especializada (especialmente 
quando tratam de um tempo pretérito ou aspecto pouco abordado 
academicamente), essas fontes secundárias mostraram-se muito 
interessantes, podendo no futuro vir a serem ampliadas constituindo-se em 
alvo de um tratamento mais cuidadoso e específico.  

Por ora, o importante a ressaltar é que tais fontes, classificadas por 
mim como “literatura de garimpo”, diferem-se da bibliografia acadêmicas 
sobre o tema da garimpagem, analisada por pesquisadores de diversas áreas, 
tais como a Geologia, a História, a Sociologia, a Ciência Política, a 
Economia e a Antropologia, mesmo que muitas dessas análises fizessem 
parte de pesquisas mais ou menos aplicadas ligadas ao planejamento e 
desenvolvimento da região norte brasileira. Tal diversidade de áreas do 
conhecimento é fruto das preocupações colocadas pela expansão do 
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fenômeno da garimpagem no Brasil durante a década de 1980 e cuja 
compreensão parece ter exigido uma abordagem diversificada e 
interdisciplinar orientada para intervenções estatais e políticas publicas. 
Assim chama a atenção a predominância de geólogos (mais que cientistas 
sociais) nos primeiros estudos que tratam da organização social dos 
garimpos, assim como a presença de pesquisadores das áreas supracitadas e 
por ex-funcionários públicos que trabalharam em programas 
governamentais ligados direta ou indiretamente com os garimpos da região 
(FREITAS, 2007) em obras não propriamente acadêmicas, isto é, literárias 
ou jornalísticas.  

Assim, tais fontes secundárias não acadêmicas, foram denominadas 
por mim, na falta de um termo melhor, como “literatura de garimpo”, 
mesmo que produzidas por agentes tão heterogêneos quanto garimpeiros, 
comerciantes, jornalistas, escritores, poetas e geólogos, ou em parcerias 
aparentemente inusitadas entre esses, como foi o caso do Jornal do Ouro, 
uma publicação com matérias jornalísticas, propagandas e uma variedade de 
informações de cunho econômico, político, social e ambiental, que girava 
em torno da exploração e comercialização do ouro (específica desse mineral 
e de mais nenhum outro) realizada a partir de garimpos (e não de grandes 
empresas mineradoras). Tal enfoque parecia atestar a sintonia do jornal com 
o momento vivido na Amazônia no início da década de oitenta.  

Já extinto, o jornal era sediado na cidade de Belém/PA e editado em 
nome de “Progeo-Projetos de Geologia e Mineração Ltda” que prestava 
serviços de consultoria e acessória para empresas e garimpeiros. Sua 
diretoria era formada por Alain Daniel Lestra, José Inácio Stoll Nardi e 
Rubens Santos Cardoso, também autores do romance realista “Ouro no 
Barraco”, do qual utilizo trechos ao longo desse trabalho. Lestra é geólogo, 
nasceu na França e naturalizou-se brasileiro. Nardi é gaúcho de Porto 
Alegre/RS, também geólogo e estudiosos de mitos da Amazônia. Cardoso é 
baiano de Valença/BA, migrante regional, garimpeiro, sem formação 
universitária e um dos redatores do jornal.  

Segundo seus autores, é inspirado nas histórias reais vivenciadas e 
testemunhadas por Cardoso em suas andanças (mas também pelos outros 
autores em seu trabalho enquanto geólogos nos garimpos) que “Ouro no 
Barraco” é escrito em 2002, enquanto que os exemplares do jornal 
encontrados por mim19 vão de 1981 a 1984. É provável que, para além da 

                                                 
19 Trata-se apenas dos exemplares encontrados por mim na sede do DNPM em Belém/PA. 
Seria necessária nova pesquisa nos arquivos do DNPN para verificar quantos exemplares 
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experiência de Cardoso enquanto garimpeiro, a experiência acumulada pelos 
autores na diretoria e redação do Jornal do Ouro, especialmente em 
reportagens produzidas a partir de histórias de vida de garimpeiros e fatos 
ocorridos nos garimpos amazônicos, tenha contribuído para a tessitura do 
livro.  

De forma intrigante, é possível nesta “literatura de garimpo” 
localizar espaços, pessoas e episódios “reais”, (especialmente quando ela é 
ou contém elementos (auto)biográficos). E isto se dá mesmo quando ela se 
apresenta de forma romanceada ou bastante folclórica objetivando a feitura 
de um inventário da memória do lugar, um “resgate” de fatos significativos 
através da memória dos mais antigos20 semelhante ao trabalho de 
historiadores tradicionais ou o de escritores regionais, assim como os pensa 
De Certeau (2010) ao tencionar o trabalho do historiador tradicional e do 
historiador “científico” a partir de duas tendências e modos de lidar com o 
“real”.  

Um primeiro tipo de história se interroga sobre o que é pensável 
e sobre as condições de produção; a outra pretende encontrar o 
vivido, exumado graças a um conhecimento do passado. A 
primeira dessas problemáticas examina sua capacidade de 
tornar pensáveis os documentos de que um historiador faz um 
inventário. Ela obedece à necessidade de elaborar modelos que 
permitam constituir e compreender séries de documentos: 
modelos econômicos, modelos culturais, etc.(...) A outra 
tendência privilegiada [sic] a relação do pesquisador com um 
vivido, quer dizer, a possibilidade de fazer reviver ou de 
“ressuscitar” um passado. Ela quer restaurar um esquecimento e 
encontrar os homens através dos traços que eles deixaram. (DE 
CERTEAU, 2010, p. 46) 

De Certeau postula uma relação dinâmica, de tensão, mas não de 
oposição entre essas duas “histórias” presente na historiografia, isto é, na 
relação entre história e escrita21. Assim, essas duas histórias se remetem a 

                                                                                                                            
foram publicados, por qual período e qual a forma e abrangência da circulação desse jornal 
na época.  
20 Tal como parece fazer o jornalista itaitubense Nazareno Santos em seu livro “Tapajós: 
Histórias & Estórias e outras moagens” (2010) e muitos outros que encontrei nessa 
“literatura de garimpo”.  
21 De acordo com De Certeau (2010) a historiografia já traria inscrita no próprio nome 
(“história” e “escrita”) o paradoxo do relacionamento de dois termos antinômicos: o real e o 
discurso. E é sobre a relação e aliança entre eles que recai o interesse de De Certeau (2010) 
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duas posições do real que não podem ser eliminadas nem reduzidas uma a 
outra:  

(...) o real enquanto é o conhecido (aquilo que o historiador 
estuda, compreende ou “ressuscita” de uma sociedade passada) 
e o real enquanto implicado pela operação científica (a 
sociedade presente a qual se refere a problemática do 
historiador, seus procedimentos, seus modos de compreensão e, 
finalmente, uma prática do sentido) (ibidem, 2010, p. 45)  

Para De Certeau, a relação científica que a história produz com os 
historiadores tradicionais “é como a famosa “ruptura” racionalista: sair do 
superficial (“vivido”) em direção ao “mais profundo”, ao “estrutural” ou ao 
“modelo”” (ibidem:47). Mesmo assim “o discurso destinado a dizer o outro 
permanece seu discurso e o espelho de sua operação (científica). 
Inversamente (...) o historiador descobre nelas [em suas práticas] 
”imposições que se originaram bem antes do seu presente e que remontam a 
organizações anteriores, das quais seu trabalho é o sintoma e não a fonte” 
(ibidem: 46).  

Não tenho condições de levar às últimas consequências essa 
discussão, nem a pretensão de ter realizado um trabalho historiográfico 
científico (com estruturas ou modelos) no uso que faço das fontes 
secundárias oriundas da “literatura de garimpo”. Se apresento aqui essas 
considerações, é antes para destacar a complexidade da inserção do real, no 
caso, a realidade dos garimpos, em diferentes textos (mais ou menos 
científicos e com diferentes histórias e/ou lugares de produção de escrita) 
que espelham diferentes discursos e com os quais eu também construo 
minha própria escrita. Uma alternativa fácil visto que tais textos pendem 
para o lado do “vivido”, seria considerar a “literatura de garimpo” um 
discurso êmico, isto é, do próprio campo, produzido pelos “locais”. O 
problema é que nem sempre ela é tão “local”, nem tão “literária” (como uma 
ficção no estrito sentido do termo). Por outro lado, não se pode dar a ela o 
mesmo estatuto e tratamento da bibliografia científica. Por isso, uma 
alternativa simples (mas que, acredito, ainda seja incompleta) é explicitar 
sempre que possível seu lugar de produção, (classificá-la mesmo enquanto 

                                                                                                                            
em questões tais como a oscilação da história entre a referência a uma prática, logo, uma 
realidade, e a produção de um discurso fechado, um texto que organiza e encerra um modo 
de inteligibilidade.  
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“literatura de garimpo”, embora essa expressão não diga tudo sobre ela) 
fazendo dialogar o “vivido” aí expresso com a “realidade” das fontes 
primárias e a cientificidade da bibliografia, isto é, mostrando as 
confluências/coincidências entre esses discursos22.  

Um desses pontos de contato entre diferentes fontes diz respeito à 
própria linguagem, isto é ao uso compartilhado de termos utilizados por 
garimpeiros no garimpo e que não se resumem a palavras de cunho técnico, 
(tais como “batéia” e “despesca” ou seus verbos correlatos “batear” e 
“despescar”), mas de termos que introduzem sentidos muito 
localizados/típicos da garimpagem, tais como “fofoca”, “blefo”, 
“bamburro”, ou que enunciam em si mesmo regras de ação e conduta, tal 
como “rodar peão”23. Esses termos já sinalizam uma linguagem “própria de 
garimpo”, isto é, se remetem a um espaço específico e um modo de vida e 
encontram-se ostensivamente presentes na literatura, e isso por si só já nos 
permite destacar o papel dessa literatura de nos colocar em uma determinada 
paisagem cultural24.  

 
Estrutura da tese: do percurso em campo às inflexões na pesquisa 

 
Tendo em vista as observações da Banca Examinadora da defesa da 

tese no Brasil escolhi reordenar o texto original em cinco capítulos que 
mesclam etnografia, teoria e as falas dos informantes. Como já frisamos 
acima, foi dada na escrita do texto atual da tese ênfase ao trabalho de campo 
desenvolvido nos garimpos da Região do Vale do Tapajós. Não obstante, a 
primeira etapa do trabalho de campo, realizada na cidade de Belém e no 
garimpo de Serra Pelada foram não apenas importantes para o 
desenvolvimento do trabalho de campo posterior e para a compreensão mais 
ampla do contexto atual da garimpagem amazônica, como também para o 
amadurecimento de ideias que conduziram a escrita e análise do texto da 
maneira como ele atualmente se encontra.  

                                                 
22 Um exemplo é o que a literatura chama de “lei do garimpo” e que encontra paralelos no 
que a bibliografia denomina de “pacto de garimpo” (SALOMÃO, 1984) ou “cultura de 
pequena mineração” (THEIJE; HEEMSKERK, 2009) especialmente no que diz respeito a 
um estilo ou modo de vida próprio associado à mineração de ouro.  
23 Ao longo do trabalho apresentarei a definição nativa desses termos. O importante a 
destacar aqui é seu uso extensivo em diferentes fontes.  
24 Poder-se-ia estender essa reflexão para a reflexão sobre o uso do senso comum 
(garimpeiro e trazido pela “literatura de garimpo”) enquanto um sistema cultural, a partir de 
Geertz (1997).  
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Por isso não posso deixar de mencionar que meu alvo original era 
pesquisar a prostituição, stricto sensu, de mulheres nos garimpos. Tal 
objetivo coadunava-se tanto com minha trajetória de pesquisa pregressa25 
quanto com meu envolvimento enquanto pesquisadora (e por vezes, 
militante) do movimento organizado de prostitutas no Brasil26. Foi a partir 
do meu contato prolongado com esse universo que as questões e as 
demandas políticas trazidas por esse movimento organizado colocaram-me, 
em um primeiro momento da pesquisa, frente à discussão sobre a exploração 
sexual e o tráfico de mulheres que atravessam fronteiras regionais e 
nacionais.  

Com o andamento da pesquisa, quando retiro-me da capital paraense 
para adentrar os “garimpos vivos” do interior do Estado, percebo que a 
prostituição, ao menos no cotidiano das mulheres que circulam pelo interior, 
deixa de ser um substantivo de peso e mesmo a palavra “prostituta” seria 
substituída por meus novos interlocutores por outras mais fluídas e 
contextuais. Assim, a atividade sexual remunerada dessas mulheres não 
seria nem o substrato a partir do qual se organiza um movimento de 
afirmação de direitos de uma categoria (tal qual o movimento organizado de 
prostitutas), nem um grave problema moral (sobre o qual muitos discursos 
de combate à prostituição e/ou ao tráfico de mulheres reveste-se), mas algo 
que adquire significado dentro de certo modo de vida, o qual precisei 
minimamente compreender a fim de buscar o papel do feminino (e nele da 
prostituição) nos garimpos. E por isso demoro-me tanto na análise da 
organização social e dos aspectos simbólicos da garimpagem, mesmo que 
para o leitor, em um primeiro momento, essa discussão possa parecer 
desvinculada do papel das mulheres na garimpagem aurífera.  

Foi assim que além da mobilidade das mulheres que vão até os 
garimpos e das atividades de trabalho por elas ali exercidas (onde estavam 
minhas preocupações iniciais sobre trabalho sexual e tráfico de mulheres), 

                                                 
25 Tedesco (2005) e Tedesco (2008)  
26 O movimento organizado de prostitutas no Brasil (também conhecido por Rede Brasileira 
de Prostitutas) é formado por grupos e associações de prostitutas e entidades colaboradoras 
comprometidas com a promoção e a defesa da cidadania e dos direitos humanos da 
categoria, cuja missão é “Promover a articulação política do movimento organizado de 
prostitutas e o fortalecimento da identidade profissional da categoria, visando o pleno 
exercício da cidadania, a redução do estigma e da discriminação e a melhoria da qualidade 
de vida na sociedade” (<http://www.redeprostitutas.org.br/>). A Rede é formada em sua 
maioria por Organizações Não Governamentais distribuídas por todas as regiões brasileiras 
e entre elas estão o NEP (Núcleo de Estudos da Prostituição) em Porto Alegre/RS e o 
GEMPAC (Grupo de Mulheres Prostitutas do Estado do Pará) em Belém/PA com as quais 
travei contato mais direto durante minha trajetória acadêmica.  
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ampliei meus objetivos para a compreensão do feminino a partir, também, 
das normatividades, a fim de compreender o modo de vida dos garimpos 
através da dinâmica dos relacionamentos entre homens e mulheres nesses 
espaços. Desta forma, saio momentaneamente da dimensão do espetacular, 
tanto no nível dos estereótipos sobre o garimpo (violento, predador, sem lei) 
quanto no nível de alguns discursos sobre a prostituição de mulheres 
migrantes (tráfico ou escravidão sexual27), para mergulhar nas práticas e 
experiências de pessoas concretas. É a partir disso, que, melhor informada, 
posso retornar a eles.  

Nos parágrafos seguintes apresento então os principais 
questionamentos que me conduziram ao conteúdo de cada capítulo, abaixo 
também apresentados, tendo em vista as reflexões e inflexões da pesquisa 
comentadas acima. 

O primeiro capítulo, “Jogos de sorte e azar na floresta”: os garimpos 
na Amazônia Brasileira” parte do postulado sobre o início do ciclo do ouro 
na Amazônia Brasileira na região do Vale do Tapajós, apresentando, a partir 
de levantamento bibliográfico e das falas de informantes que trabalham 
nesses garimpos, as características da garimpagem semi-manual28, com foco 
nas relações sociais e de produção desenvolvidas nos garimpos e suas 
aproximações e afastamentos frente ao sistema de produção da borracha, 
com o qual a garimpagem amazônica é geralmente comparada. A discussão 
sobre o isolamento e abertura (social, política, legal e econômica) dos 
garimpos dessa região será abordada a partir do aprofundamento do 
chamado “modelo Tapajós” (SALOMÃO, 1984) e de alguns de seus críticos 
(LIMA, 1994), bem como da análise das diferentes fases da garimpagem na 
região (MATHIS, 1995ª, 1995b, 1998), trazendo elementos para pensar o 
“surgimento espontâneo” desses garimpos cujas atividades são mais antigas 
e diferentemente organizadas das do garimpo de Serra Pelada. Desta forma 
abordo contrastivamente Serra Pelada a partir de um variado levantamento 
bibliográfico de autores oriundos das mais diversas áreas (jornalismo, 
literatura, ciência política, geologia, etc.) para destacar a especificidade de 
Serra Pelada a partir de sua história singular, expondo os motivos pelos 
quais este local foi considerado ao mesmo tempo um garimpo “atípico” e 
emblema da garimpagem no Brasil.  

                                                 
27 Refiro-me aqui, tanto no caso dos garimpos quanto no caso da prostituição, 
especialmente aos discursos propagados pela mídia, onde o espetáculo adquire muitas vezes 
as tintas de pânico moral ou terror.  
28 A garimpagem semi-manual também é alternativamente denominada garimpagem semi-
mecanizada, pois combina técnicas manuais com o uso de máquinas na extração aurífera.  
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A expansão da fronteira econômica na Amazônia a partir de uma 
crescente intervenção estatal nos anos 70 modificou o padrão de ocupação 
territorial, fazendo a cidade de Itaituba, já antiga e marcada por outras 
atividades extrativas em ciclos econômicos anteriores, despontar como 
centro dos garimpos. Veremos como o somatório dessas modificações 
afetou as relações de produção e trabalho na garimpagem, complexificando 
a definição de garimpo e de garimpeiros por parte do Estado e das próprias 
pessoas envolvidas com essa atividade econômica. A relação entre a 
garimpagem e o Estado brasileiro, historicamente marcada pela 
ambiguidade, como veremos, é apresentada através da análise de David 
Cleary (1992) e atualizada pelo relato de um antigo garimpeiro-empresário 
que apresenta novos elementos para pensarmos as noções de 
interioridade/exterioridade na questão econômica, mas também política, do 
garimpo.  

Nossas perguntas iniciais aqui buscavam compreender 1) a definição 
de garimpagem e garimpeiros por parte do Estado e das pessoas envolvidas 
nessa atividade econômica. 2) a especificidade da garimpagem frente ao 
setor mineral formal e frente a outras economias extrativas amazônicas, 
especialmente com a economia do látex, da qual muitos antigos garimpeiros 
parecem ter advindo, e 3) o relacionamento entre os garimpos e a sociedade 
abrangente a partir do envolvimento da garimpagem com economias locais e 
da relação capital/trabalho aí presente.  

No segundo capítulo: “Habitando o trecho: garimpo como lugar de 
se passar e de se viver” características específicas da garimpagem serão 
aprofundadas a partir do que a bibliografia chama de “pacto garimpeiro” 
(SALOMÃO, 1984) conformado na denominada “cultura de pequena 
mineração” (THEIJE; HEEMSKERK, 2009). Das representações correntes 
do garimpo como uma “terra sem lei”, a bibliografia e a literatura apontam 
um “pacto garimpeiro” ou uma “lei do garimpo” gestada nas culturas dos 
garimpos, permitindo-se falar de uma “comunidade garimpeira” construída 
na tensão entre um relativo isolamento espacial e a abertura do garimpo para 
uma variedade de pessoas que transitam por diferentes espaços de terras e de 
regulações normativas (formais e informais) no rumo das notícias sobre as 
novas descobertas de ouro.  

O binômio mobilidade/fixação será analisado a partir das trajetórias 
de pessoas que “habitam” pontos e/ou linhas do continuum 
campo/cidade/garimpo. No perambular por diferentes espaços (de terras e de 
leis) e por diferentes atividades produtivas, veremos como uma “identidade” 
garimpeira é atravessada por esses trânsitos, inserida na figura do “peão de 
trecho” que percorre a rota dos grandes projetos, mas cuja mobilidade 
parece ultrapassar esse circuito, na medida em que se habita as margens do 
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processo de expansão da fronteira econômica aberta pelos poderes 
constituídos.  

É na imagem do garimpo enquanto um lugar de passagem (uma 
temporalidade finita) bem expresso na palavra nativa “febre” (como um 
estágio passageiro de uma condição de enfermidade) que se colocaram meus 
questionamentos: 1) sobre o quão passageiro possa ser uma estrutura social 
que tem, no entanto, suficiente tempo para forjar uma cultura e 2) sobre o 
quanto é possível nesse lugar tido como “temporário” demorar-se criando 
“comunidades” de pessoas que se demoram ou mesmo nascem nesses 
lugares.  

No terceiro capítulo “Ouro de garimpo: extração, produção e 
consumo nas representações garimpeiras”, as representações simbólicas 
locais sobre o ouro são analisadas a partir de autores como Theije (2008), 
Lestra, Nardi, e Cardoso (2002) e David Cleary (1992) mostrando como 
essas representações, marcadas por crenças mágicas e religiosas, permeiam 
as relações sociais de produção e de consumo no garimpo. À ideia de um 
consumo conspícuo que correlacionado à representações mais antigas a 
partir do qual o gasto com mulheres e bebidas é valorizado socialmente, 
soma-se uma mais recente perspectiva religiosa de cunho protestante, 
constituindo-se em diferentes moralidades através das quais se 
operacionalizam as relações de dádiva no garimpo e pelas quais as pessoas 
parecem conviver e transitar. O ouro no garimpo, enquanto agente 
operacionalizador de uma série de relações sociais agrega sentidos e 
significados, e por isso o chamamos de “ouro de garimpo”, ou seja, 
produzido e significado no contexto da garimpagem.  

Aqui estivemos interessados nas ideias correntes sobre o ouro para 
aqueles que se dedicam à sua extração nos e como essas podem dar o 
sentido do que seja um garimpeiro.  

No quarto capítulo “Roda peão: homens e mulheres no código de 
conduta garimpeiro” interessa-nos compreender o modo de vida dos 
garimpos através da dinâmica do relacionamento entre homens e mulheres 
nesses espaços. Na chamada “lei do garimpo” trazida de modo fragmentário 
no bojo da literatura sobre os garimpos, já se pode antever algumas regras 
que buscam disciplinar as relações entre os gêneros, mas é através da 
observação participante, propiciada pelo encontro etnográfico mais 
demorado nas áreas de garimpagem, que podemos ver a dinâmica dessas 
relações in loco, bem como perceber como os diferentes atores negociam 
seus próprios interesses, por vezes conflitantes, no manejo dessas regras, 
acomodando suas experiências em um ordenamento tácito, do senso comum 
garimpeiro, que circula pelas currutelas e pelos baixões e é apreendido pelas 
pessoas na prática ao travarem relações umas com as outras.  
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Veremos como o código de conduta generificado do garimpo parte 
de uma lógica englobante, que estou denominando aqui de “lógica do 
acompanhamento” no qual o “rodar peão” apresenta-se como interdição 
máxima no código de conduta que orienta o bom relacionamento entre 
homens e mulheres. Observaremos como esse código é manejado por 
diferentes atores em espaços variados. Nossa hipótese aqui é que o que os 
atores chamam de “rodar peão” tenha escapado das portas das 
boates/cabarés para orientar, a partir do que é interdito, as interações nos 
baixões, nos bares, nas festas, em uma palavra: nos espaços em que se 
apresenta a virtualidade possível da troca de sexo por dinheiro, que, como 
veremos, extrapola cada vez mais o espaço tradicional das boates/cabarés de 
garimpo e as definições convencionais do que seja prostituição. Essas 
possibilidades de troca de sexo por bens em outros espaços que não a boate, 
relacionam-se especialmente a figura da mulher que faz ploc ou esquemas 
no garimpo, e por isso elas são trazidas com destaque no texto. Além disso, 
mais do que as mulheres de boate, são essas mulheres que “flertam com a 
prostituição”, como me refiro a elas, as que apresentam mais mobilidade 
tanto no desempenho de diferentes (e múltiplas) atividades como entre 
diferentes garimpos. 

Nossa pergunta central aqui dizia respeito à como entender como a 
prostituição (que papel desempenha? Quais seus significados?) no modo de 
vida garimpeiro e quais suas mudanças e permanências em currutelas que 
sobreviveram à grande febre do ouro dos anos 1980.  

O quinto e último capítulo “Mulheres que rodam o trecho dos 
garimpos: entre dívidas, papéis e classificações”, resgato minhas 
preocupações iniciais com a mobilidade espacial das mulheres que chegam 
até os garimpos a partir de discursos que classificam diferentemente o 
deslocamento de mulheres migrantes pobres a partir de atividades inseridas 
nos serviços domésticos e de cuidados ou na prestação de serviços sexuais. 
Na garimpagem essa classificação é facilmente transposta para trabalho das 
“cozinheiras” e das “mulheres de boate”, mas a transitividade no 
desempenho dessas funções, assim como as possibilidades de troca de sexo 
por dinheiro/ouro colocadas em ambas e sintetizadas na figura da “mulher 
que faz ploc ou esquemas”, parece complexificar a rigidez de categorias 
binárias sobre as quais se assentam tais discursos, igualmente rijos e 
polarizadores. Nessa discussão, a dívida adquirida no deslocamento de 
muitas mulheres que migram para o exercício de serviços sexuais, enquanto 
elemento geralmente associado à exploração e/ou ao tráfico de mulheres, é 
problematizada pela bibliografia e pelos entrevistados, em uma dupla visão 
de aprisionamento e liberdade, que se estende sobre seus agentes.  
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Enfim, a partir de uma pluralidade de vozes, busco trazer o que 
mulheres com diferentes experiências de trânsito e de trabalho pelos 
garimpos, pensam sobre os riscos e facilidades ser mulher no garimpo e o 
que isso vocaliza sobre suas relações com os homens, sobre suas 
experiências de “humilhação” tanto dentro como fora dos garimpos e sobre 
os limites e possibilidades no agenciamento de uma mobilidade lato sensu, 
isto é, que ultrapassa a simples transposição de espaços de terras. Dito de 
outra forma, buscamos compreender como as mulheres se movem 
amplamente até chegarem aos garimpos e dentro deles e por entre eles, 
atentos às suas próprias concepções sobre os riscos e as possibilidades 
presentes nesses trânsitos. 



 


