
VU Research Portal

No trecho dos garimpos: mobilidade, genero e modos de viver na garimpagem de ouro
amazonica
da Luz Tedesco, Leticia

2015

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
da Luz Tedesco, L. (2015). No trecho dos garimpos: mobilidade, genero e modos de viver na garimpagem de
ouro amazonica. [, Vrije Universiteit Amsterdam]. Faculteit der Sociale Wetenschappen.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 24. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/09664907-cebe-42bf-a638-2108963e6497


65 

CAPÍTULO I 

JOGOS DE SORTE E AZAR NA FLORESTA: OS 
GARIMPOS NA AMAZÔNIA BRASILEIRA 

- E os garimpos? – indaga Cassiano. – Onde 
ficam? 

- Ainda está longe. Falta voar um pedaço. 
Passamos Belterra, Aveiro, Fordlândia, o rio 
Cupari, afluente do Tapajós (...). Há muitos rios 
por aqui que para nós são pequenos, mas se fossem 
no nordeste seriam imensos. O igarapé São 
Florêncio seria um rio no Ceará. Agora vamos 
passar pelo Itapucurá Grande, depois do 
Itapucurazinho, aquele grande afluente desemboca 
perto de São Luíz do Tapajós, um fim de mundo. 
Grande mesmo é o Jamanxim, mais adiante, nosso 
destino. E depois o Crepori, o rio da Tropas (...). 
Mas por aí tudo há garimpos, longe uns dos outros, 
como no Bom Jardim, no Cuiú-Cuiú, no rio 
Cabeça, em toda a parte se pode encontrar ouro, é 
preciso saber procurar. (Silvio Meira, O Ouro do 
Jamanxim, 1974, p. 31) 

 

Quando se fala em garimpagem na Amazônia o estado do Pará se 
destaca especialmente por duas regiões: Serra Pelada no Sul do Estado e a 
Reserva Garimpeira no Vale do Tapajós, no oeste paraense. A expansão do 
fenômeno da garimpagem foi notável na década de 70 e 80 na Amazônia 
brasileira, momento a partir do qual tais regiões destacaram-se na economia 
e no cenário midiático nacional e internacional. Serra Pelada atualmente é 
considerado um “garimpo morto”, cuja história mais recente, de início dos 
anos 80 caracterizou-se por um “surto garimpeiro”, “corrida” ou “febre” do 
ouro de pouca, mas de intensa e dramática duração. Por sua vez, o Vale do 
Tapajós é ainda uma região de garimpagem viva de longa duração resistindo 
ao tempo e às modificações advindas com seu curso e consagrando-se como 
uma área tradicional de garimpagem no Brasil denominada de reserva 
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garimpeira desde 1983,29 embora essa atividade marque a região pelo menos 
desde fins dos anos 50 (GASPAR, 1990; LE MOAL, 2007; MATHIS; 
BRITO; BRÜSEKE, 1997). 

Isto quer dizer que há mais de meio século essa região é marcada 
pela garimpagem de ouro, mantendo-se como sua principal atividade 
econômica mesmo em períodos de mais ou menos efervescência e migração 
de pessoas para seus garimpos, aqui e ali (re)descobertos e esquecidos, alvos 
de “febres” que vão e vêm ao sabor das mais diversas circunstâncias, que 
vão desde o esgotamento das jazidas, a descoberta de outra área mais rica 
nas proximidades, decisões políticas locais e o impacto de algum grande 
projeto (como a construção da rodovia Transamazônica) às flutuações do 
mercado internacional do ouro.  

Neste capítulo veremos como 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 
despontar como centro dos garimpos, especialmente após a corrida do ouro 
de Serra Pelada. Veremos também 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 e atualizada pelo relato de um 
antigo garimpeiro-empresário que traz novos elementos para pensarmos as 
noções de interioridade/exterioridade na questão econômica, mas também 
política, do garimpo.  

Para tanto, traremos um rápido panorama sobre o garimpo de Serra 
Pelada especialmente no que ele nos permite compreender sobre as maneiras 
de entender os garimpos e suas relações com outros espaços e os modos de 
conceber a garimpagem e seu tratamento dado pelos agentes estatais 
brasileiros.  

A partir daí nos debruçaremos sobre Itaituba e os garimpos da região 
do Vale do Tapajós, cuja história, anterior e duradoura, parece transcender 
de forma abrangente o episódio dramático da corrida do ouro de Serra 
Pelada, mas que foi também definitivamente marcado por ela.  

                                                 
29 Ver BRASIL,1983.  
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1.1 Serra Pelada: garimpo atípico, arquetípico e paradigmático.  

- (...) Você tem experiência, com bico jato e 
maraca? 

-Tenho sim. Já sou garimpeiro manso, já trabalhei 
até na Serra Pelada e ganhei muito ouro, mas 
infelizmente não soube segurar. Não foi só você 
não, meu filho. – Disse Dona Hagá. – O importante 
é que você saiu com vida. E o meu Chicão? Que 
saiu no caixão. Me deixou viúva e com nove 
filhos. Isso é o pior.  

- Sinto muito Dona Hagá. – Disse seu Boca Rica. – 
Mas eu acho que quem morreu em Serra Pelada, 
morreu feliz, morreu tentando realizar sonhos de 
uma vida melhor. Quem morreu por lá, morreu de 
tanto sonhar.  

(Atiana Gomes, Pepita I, s/data, p.12) 30. 

 

Quando falamos em garimpo no Brasil, não por acaso, a primeira 
imagem que vem à mente da maioria das pessoas é Serra Pelada. Serra 
Pelada localiza-se no Sul do Pará, próximo da cidade de Marabá31 e da 
cidade de Curionópolis32, esta última formada (e denominada) em função do 
próprio garimpo e de uma personagem que, embora já fosse bastante 
conhecida naquela região,33 marcou (e foi marcado) pela descoberta de 
grandes quantidades de ouro na área: Sebastião Rodrigues de Moura ou 
simplesmente “Major Curió”, como era normalmente chamado. Desde sua 
descoberta, em 1979 até os dias de hoje, Serra Pelada mudou muito.  

Do frenesi inicial ao quase esquecimento dos dias atuais, a mídia 
também fez história junto daquela serra, que enriqueceu pessoas, mas 

                                                 
30 Atiana Gomes é uma jovem escritora nascida no Maranhão e moradora de Itaituba/PA, 
onde adquiri alguns de seus livros (poesias e romance). Embora não conste no livro sua 
data de publicação, é possível inferir, pelos dados biográficos da autora e de outras 
informações adicionais, que ele foi escrito entre 2005 e 2009.  
31 Cuja população atual é de 233.669 habitantes, segundo dados do IBGE/Censo 2010. 
32 Cuja população atual é de 18.288 habitantes, segundo dados do IBGE/Censo 2010. 
Desmembrado da cidade de Marabá, Curionópolis tornou-se município em 1988. 
33 Curió foi um agente secreto do Serviço Nacional de Informação durante a Ditadura 
Militar brasileira, e entre suas missões estava o combate à Guerrilha do Araguaia, também 
no sul do Pará, entre 1967-1975. 
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também revistas e telejornais com as imagens do que seria na época, o 
“maior garimpo a céu aberto do mundo”. Com Serra Pelada estava dado o 
segundo ciclo do ouro brasileiro34 e a abertura oficial da grande corrida de 
ouro na Amazônia. Não obstante, já existia ouro, garimpo e garimpeiros na 
Amazônia brasileira35, mas foi a partir de Serra Pelada que o garimpo 
tornou-se uma questão e um problema a ser visibilizado, analisado, 
controlado e disputado. Elmer Prata Salomão, geólogo fundador da 
CONAGE36 em um texto onde parece fazer uma revisão de alguns de seus 
escritos anteriores destaca o papel da mídia de massa nesse processo de 
visibilização (que tomou ares tanto de propaganda como de denúncia) de 
Serra Pelada: “(...) não é exagero afirmar que foi a comunicação de massa o 
mais importante agente mobilizador deste moderno rush tupiniquim em 
direção ao oeste. (...) marca o tempo em que se começou a desvendar, para 
toda a sociedade, o garimpeiro e seu habitat (SALOMÃO, 1984, p. 60). 

Imagens fortes e marcantes, riqueza excepcional representada 
por pepitas gigantes pesando dezenas de quilos, euforia oficial, 
tudo isso deu a Serra Pelada o glamour que transformou-a em 
vedete internacional. O mass media tornou-a o arquétipo do 
garimpo. (...) Os meios de comunicação pela primeira vez 
destacam o garimpo – um garimpo atípico, diga-se – como 
notícia nacional, mostrando o modo de produção de um grupo 
marginal. (ibidem, p. 59). 

Para Salomão (1984) Serra Pelada, apesar de ser um garimpo 
extremamente rico, sempre foi marcado por um caráter de transitoriedade, 
devido à grande quantidade de ouro estar concentrada em um espaço 
restrito, o que acarretaria uma cava insegura para o trabalho manual e por 
isso este trabalho teria que ser, necessariamente, transitório. Além disso, o 
ouro é “grosseiro, palpável, e a ocorrência de grandes pepitas é frequente”, o 
que o difere da maioria dos outros garimpos amazônicos, onde o ouro é fino 
e as grandes pepitas, raras. Entre outras diferenças de cunho geológico, há 
diferenças que são fruto da história específica de Serra Pelada, sendo o 

                                                 
34 O primeiro ciclo do ouro no Brasil data do século XVIII no atual Estado de Minas 
Gerais. 
35 A região do Vale do Tapajós no Pará já estava produzindo ouro pelo menos desde o 
início dos anos 60. 
36 CONAGE - Coordenação Nacional dos Geólogos, atual FEBRAGEO – Federação 
Brasileira de geólogos. Disponível em <http://www.jusbrasil.com.br/diarios/1443314/dou-
secao-3-20-09-2000-pg-75>, acesso em 03/06/2011.  
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controle governamental e a maneira como este foi realizado, sua principal 
especificidade, fazendo de Serra Pelada um garimpo atípico frente a outros 
já conhecidos e por conhecer da região amazônica. De acordo com diversos 
autores como Elmer Prata Salomão e Guerreiro (1984)37 o principal 
parâmetro de comparação utilizado para atestar a especificidade de Serra 
Pelada é a interferência ou não de fatores externos/exógenos ao garimpo, 
tais como a presença do governo e de grandes empresas.  

O isolamento ou abertura de um garimpo são, de acordo com esse 
sistema de classificação, determinantes para caracterizá-los como típicos ou 
atípicos e a medida de comparação são os garimpos da região do Vale do 
Tapajós, mais antigos e “isolados”, cujas características estudadas deram 
origem ao chamado “modelo tapajós” de garimpo, proposto por Salomão.38 
Veremos como autores como Lima (1994) fizeram críticas à pretensa 
estabilidade interna desse modelo que dá pouco peso às trocas comerciais 
realizadas com elementos externos ao garimpo, além de pautar-se em uma 
dicotomia entre selva e civilização. De qualquer forma, pela especificidade 
própria de Serra Pelada (e por ela nunca ter estado isolada e por 
caracterizar-se/constituir-se mesmo, desde o princípio, pela interferência 
externa) outros autores, tais como Guerreiro (1984), contrapõe-na aos 
garimpos do Tapajós e outros:  

Em Serra Pelada temos um fenômeno novo marcado por fatores 
distintos daqueles que comandaram a evolução do Tapajós. Em 
Serra Pelada os fatores determinantes são: a extrema riqueza em 
ouro concentrada em uma área muito pequena; o acesso fácil ao 
local do garimpo; um enorme contingente de mão-de-obra 
disponível, fruto da intensa imigração para o Sul do Pará, a 
partir de todos os cantos do país; o rápido enriquecimento dos 
“donos de barrancos”; direitos minerários adquiridos antes da 
instalação do garimpo e finalmente, a ostensiva intervenção do 
Governo Federal no processo, através do Conselho de 
Segurança Nacional”. (GUERREIRO, 1984, p. 88). 

                                                 
37 Manoel Gabriel Guerreiro é geólogo e foi um dos principais opositores declarados da 
intervenção comandada por Sebastião Rodrigues de Moura (Curió) em Serra Pelada. 
Ambos seguiram carreira política.  
38 Este geólogo foi responsável pela delimitação teórica do que hoje se cohece por “modelo 
Tapajós”, que será discutido aqui em muitos pontos. O texto original ao qual toda a 
discussão acadêmica sobre o assunto faz menção é: SALOMÃO, Elmer Prata. Garimpos do 
Tapajós: uma análise da morfologia e da dinâmica de produção. Revista Ciência da Terra, 
nº. 1, p. 38-45, Nov-dez 1981. Não tivemos acesso direto a esse texto. 
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Para este autor, a evolução dos garimpos do Tapajós (e de outros 
garimpos amazônicos) aconteceu de modo espontâneo, isto é, sem a 
participação de órgãos governamentais e por isso seu desenvolvimento é 
tido como lento e natural, ao contrário de Serra Pelada, cujo 
desenvolvimento (episódico) foi rápido, drástico e “artificial”, pois fruto de 
interferência estatal forte e direta. A diferença de Serra Pelada em relação 
aos outros garimpos amazônicos também pode ser lida através de uma linha 
temporal, no qual este garimpo é caracterizado como o início de uma nova 
fase na garimpagem amazônica. Elizete dos Santos Gaspar (1990) traz essa 
perspectiva:  

Parece-me que existem duas fases históricas bem delineadas, no 
que diz respeito à compreensão que se tem da garimpagem na 
Amazônia. Na primeira fase, o garimpo como o do Tapajós, se 
desenvolveu naturalmente e, segundo os garimpeiros mais 
velhos, produziu toneladas de ouro e mesmo assim se manteve 
desconhecido por quase 20 anos para a maioria do país. Não 
havia interesse em divulgá-lo. Enquanto que, na outra fase que 
começa a partir de 80, com a abertura de Serra Pelada, os 
jornais e revistas lançavam notícias fantásticas da extensão e 
riqueza do garimpo e todo o país tomou ciência. (GASPAR, 
1990, p. 19).  

Desta forma, podemos dizer que tivemos dois ciclos do ouro no 
Brasil (o das Minas Gerais no século XVIII no Brasil colônia) e a moderna 
corrida ao ouro na Amazônia, esta última dividida em duas fases que 
podemos sintetizar como pré e pós Serra Pelada. O simples fato de ser um 
“divisor de águas” por si só já atesta a importância deste garimpo na história 
da pequena mineração brasileira. Mesmo representando uma nova fase na 
garimpagem, Serra Pelada tem reflexos do passado: 

Serra Pelada destaca-se ainda pelo retorno do Estado fiscalista 
(que buscava) controlar a produção, reprisando um 
comportamento típico da Coroa do século XVIII. Rapidamente 
foi montado um verdadeiro sistema nacional de controle de 
garimpos, implementado através do controle de entrada e saída 
de pessoal, distribuição de catas (datas) e monopólio de 
aquisição da produção. Surgia o dono da cata (senhor), o 
formiga (escravo) e o furão, aquele que penetrava 
clandestinamente no garimpo (o “grimpeiro”) e ali ficava até ser 
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descoberto e expulso pela Polícia Federal (os “capitães-de-
mato”). (SALOMÃO, 1984, p. 60). 

De acordo com o autor, “Guardadas as características peculiares a 
cada época, a similaridade da ação e da evolução de curto prazo 
decorrente ilustra como o controle do espaço e a apropriação da produção 
são os componentes dominantes da visão desenvolvida pelo poder 
constituído com relação ao garimpo, em qualquer tempo” (idem, p. 60). 
Este modelo de controle, chamado de modelo induzido por Guerreiro (1984) 
opõe-se ao modelo Tapajós, caracterizado por uma autogestão desenvolvida 
muito provavelmente na sua trajetória de marginalidade em relação ao 
Estado (e não apenas como fruto de simples isolamento espacial e condições 
adversas).  

É senso comum entre os autores consultados que o caminho para a 
corrida do ouro na Amazônia já estava sendo preparado no início dos anos 
1970 pela política desenvolvimentista e de segurança nacional do governo 
militar aplicada no sul do Pará, palco da Guerrilha do Araguaia (1967-
1975), de grandes conflitos de terra, e de projetos como o projeto de 
colonização do INCRA39 e o “Projeto Grande Carajás”40. Assim, de acordo 
com Salomão (1984) e outros autores, a explosão garimpeira do final da 
década de 70 e início dos anos 1980 vincula-se às consequências das 
políticas de ocupação acelerada da Amazônia, em suma, com o contexto 
global de expansão da fronteira econômica e política de exploração dos 
recursos naturais.  

                                                 
39 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) foi criado em 1970 a 
fim de organizar a política de terras no Brasil segundo critérios vigentes à época, isto é, 
grandemente orientados pelo Plano de Integração Nacional (PIN), criado no mesmo ano. 
Para Le Tourneau e Bursztyn (2010), isto se refletiu em uma opção pela abertura de novas 
áreas de ocupação, distribuindo terras públicas em territórios inabitados (colonização) em 
detrimento da promoção de uma mudança na estrutura fundiária em locais de conflito 
(reforma agrária). Tal política é apontada pelos autores como crucial na explicação da 
dinâmica territorial brasileira desde então.  
40 Projeto (ou Programa) Grande Carajás (PGC) é um grande projeto de exploração mineral 
iniciado em 1980 pela Vale (antiga estatal CVRD, privatizada em 1998) na considerada 
maior reserva polimetálica do mundo (ferro, ouro, estanho, bauxita, manganês, cobre, 
níquel, etc.) que engloba uma das maiores áreas de exploração de minérios do planeta, 
estendendo-se por 900 mil Km2 em terras do sudeste do Pará, norte do Tocantins e 
sudoeste do Maranhão. Sua Infraestrutura inclui a usina hidrelétrica de Tucuruí/PA, a 
estrada de ferro Carajás e o Porto de Ponta da Madeira em São Luís/MA, desenvolvidos em 
seu esteio.  
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Nesse processo, fatores como a crise financeira da época (e suas 
altas taxas de desemprego e inflação) e a alta do preço do ouro no mercado 
(em 1979), são vistos como importantes indutores da migração de pessoas 
de todas as partes do Brasil para os garimpos amazônicos em geral, e para 
Serra Pelada em particular, mas não podem explicar, sozinhos, uma 
conjuntura que deve ser entendida dentro de um quadro geral amplo no qual 
a política governamental da época desempenha papel central.  

 Já antes de 1970, os grandes vazios amazônicos e sua 
desvinculação com o conjunto da nação estimulavam estudos 
sobre os perigos de internacionalização e sobre segurança 
nacional (...). Parece não haver dúvida de que o caminho 
político escolhido consubstanciava-se na ocupação pela 
colonização oficial, de forma a abrir espaço para os excedentes 
populacionais do Nordeste e de outras regiões do país. 
(SALOMÃO, 1984, p. 53). 

Análises posteriores mostram como os vazios amazônicos eram 
quase nada mais que uma ideologia vaga, mas oficial (e oficiosa) através da 
qual se atestava (e isto sim) a pouca presença do Estado na região na forma 
de políticas públicas para as populações que aí viviam e que não eram 
vistas. O discurso estatal de um modelo de autossustentabilidade viria bem 
depois (e muitas vezes apenas no nível do discurso). Na época o que se dizia 
ter era uma “terra sem homens” que deveria servir para os “homens sem 
terra” de outras regiões, tais como o Nordeste. Grandes obras, tais como a 
construção da rodovia Transamazônica (BR-230), constituem-se na 
materialização deste pensamento, que objetivava a expansão da fronteira 
econômica, através do estímulo ao desenvolvimento agropecuário e mineral, 
como forma de aumento da demanda de mão-de-obra. Neste contexto o 
garimpo aparece com catalisador de um grande contingente de “deserdados 
da sociedade”, “posseiros sem terra, vindo aos enxames de todos os cantos 
do país, atrás das ‘terras sem homens’, mas não sem ‘donos’”. 
(GUERREIRO, 1984, p. 94).  

Para este autor, o processo de ocupação da Amazônia, através de 
métodos intervencionistas, engendrou os mecanismos de futuros conflitos 
políticos e sociais, tais como as “disputas entre posseiros e fazendeiros; 
entre madeireiros e os castanheiros; entre os garimpeiros e mineradores; 
enfim, entre os latifúndios castanheiros tradicionais e os novos latifúndios 
fazendeiro-madeireiros (...). A ação no garimpo de Serra Pelada faz parte 
desse contexto e integra o mesmo conflito” (GUERREIRO, 1984, p. 93). Em 
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última análise, disputas entre velhos e novos poderes, no meio das quais, 
para o autor, os pobres ficariam, novamente, senão à margem do processo 
(visto que eles participariam ativamente como mão-de-obra barata), ao 
menos de forma conclusiva, à margem da riqueza.  

Há muitas estórias sobre a descoberta de ouro em Serra Pelada, mas 
a mais aceita é que o ouro foi encontrado em 1979 no igarapé da Grota Rica, 
na fazenda Três Barras que pertencia a um homem chamado Genésio 
Ferreira da Silva. Contudo, antes disso já havia pesquisas minerais na região 
e em 1976, o geólogo Edvaldo Amaral do DNPM já havia encontrado 
amostras de ouro na região de Babaçu, no sul do Pará. Além disso, já se 
sabia do potencial mineral da região há algum tempo, especialmente da 
existência de minério de ferro, além de outros minerais como o cobre, a 
platina e o paládio.  

O vazamento da notícia da descoberta de ouro na fazenda de Genésio 
foi rápido e atingiu em cheio a população que já estava em Carajás (a ponto 
das fazendas locais esvaziarem), além de atrair muitas pessoas de todas as 
partes do Brasil, não apenas contingentes populacionais migrantes “sem 
alternativa de sobrevivência” (leia-se nordestinos castigados pela seca), 
como também pessoas de todos os estratos sociais e profissões, tais como 
profissionais liberais41 e empregados do setor formal de diferentes 
atividades comerciais. Ricardo Kotscho (1984), repórter, em um premiado 
trabalho de reportagem, destaca essa “nova figura do garimpeiro”: “que em 
nada faz lembrar o estereotipo do homem analfabeto, ingênuo, rude caboclo 
do fundo do sertão” (ibidem, p. 55). Até então inovação e especificidade de 
Serra Pelada frente a outros garimpos amazônicos conhecidos, mas típico 
das grandes corridas do ouro pelo mundo.  

Serra Pelada produziu personagens heterogêneos e variados que 
conviviam entre as cercas de arame farpado, em um garimpo a céu aberto 
que se assemelhava, para o observador de fora, a uma mistura singular entre 
quartel, prisão, fábrica ou formigueiro (entre outras imagens que despertava 
em diferentes pessoas e que podemos encontrar de forma explícita ou 
subentendida em diferentes textos), dirigido por figuras tão controversas 
quanto carismáticas. Além disso, este garimpo produziu termos de 
linguagem próprios para designar esses diferentes personagens que 
encarnam funções diversas e hierarquias mais ou menos sutis. Assim, o 
correspondente ao nível mais baixo na hierarquia do garimpo, o “diarista”, 

                                                 
41 Como por exemplo, um paraense de 40 anos, que viveu boa parte da vida em São Paulo, 
engenheiro químico e ex-professor de colégios e cursinhos pré-vestibulares renomados, que 
trocou o carro por uma porcentagem de 2% em um barranco (KOTSCHO, 1984). 
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trabalhador que recebia uma quantia fixa diária, era chamado de “formiga”, 
numa alusão clara ao seu movimento ininterrupto de descer e subir com 
sacos cheios de terra nas costas, as escadas da grande cava que leva aos 
barrancos42. 

Ao ver-se a cava central onde estava os barrancos, a imensa 
quantidade desses homens cobertos de terra e lama43, ao se julgar pelas 
imagens dessa época, lembrava de fato um formigueiro, pelo qual o apelido 
de “formigueiro humano” foi um dos mais utilizados para se referir e 
descrever Serra Pelada. Muitos analistas, descreviam os “formigas” também 
como “paus-de-arara de ouro”, “bóias-frias do ouro” e 
“ lumpemproletariado do garimpo”, numa clara alusão não apenas ao seu 
papel mais baixo na hierarquia social do garimpo, mas também numa 
referência às origens e condição (nordestinos migrantes) da grande maioria 
desses homens. Mas entre as diferenciações internas, os “formigas” 
adquiriam vários nomes: “A terra e os homens se confundem: cutias (os que 
carregam o cascalho de barro e ficam com a pele vermelha), porcões 
(pintados de preto, trabalham na lama negra), melexetes (sempre 
encharcados, trabalham nos alagados do fundo do tilim)” (KOTSCHO, 
1984, p. 40-41). 

Para a “classe alta” do garimpo não se encontra na literatura e na 
bibliografia a mesma variedade de denominações, mas sabe-se que estes 
seriam os donos-de-barrancos, que tanto podiam ser garimpeiros pobres que 
teriam encontrado uma significativa quantidade de ouro e adquirido grandes 
porcentagens em muitos barrancos (e aí uma amostra de ascensão social no 
garimpo), quanto empresários do garimpo, ou seja, pessoas de classe média 
ou alta que conseguiriam barrancos através da compra de porcentagens de 
garimpeiros blefados, ou então que lucrariam intermediando tais 
negociações. Além disso, havia a classe dirigente, denominada pelos 
garimpeiros como simplesmente “a coordenação”, composta por militares e 
agentes do Serviço Nacional de Informação, cuja expressão máxima era o 
Major Curió, além de técnicos e altos funcionários do Departamento 
Nacional de Pesquisa Mineral e da DOCEGEO, uma subsidiária da 
Companhia Vale do Rio Doce à época. Já a classe média do garimpo seriam 
os “meia-praças”:  

Entre os “capitalistas” e os “diaristas” ficam os “meias-praças”, 
a classe média do garimpo que joga na loteria: eles têm direito 

                                                 
42 Essa escada era chamada pelos garimpeiros, instrutivamente, de “adeus mamãe”. 
43 Ver fotos de Sebastião Salgado.  
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de 1 a 5% do que for apurado em ouro no barranco e, enquanto 
isso não acontece, trabalham em troca de comida fornecida pelo 
dono-da-cata. (KOTSCHO, 1984, p. 19). 

Além disso, nesse micro-cosmo confinado, havia os elementos 
“marginais” que entravam de forma clandestina furando as cercas, e por isso 
eram chamados de “furões”. Uma vez dentro do garimpo os furões tinham 
que mesclar-se à “população local” de garimpeiros, mas eram quase sempre 
descobertos e expulsos do garimpo, o que não impedia muitos deles de 
tentar (e conseguir) novamente entrar, apesar da vigilância, mais ou menos 
atenta44 dos “fedecas” ou “homens das botas”, como eram chamados os 
policiais federais que faziam o papel de segurança e porteiro do garimpo.  

Mas estar sob a “taca da federal”, apesar da negatividade do 
significado dessa expressão, que, do que se desprende do romance realista 
de Lestra, Nardi e Cardoso (2002) quer dizer, grosso modo, estar sujeito à 
violência e o arbítrio policial, também traz algumas vantagens, pelo menos 
em Serra Pelada. Muitos autores, mesmo os mais críticos da maneira como 
foi feita a intervenção federal em Serra Pelada reconhecem que, ao menos 
no início desta, priorizou-se uma distribuição equitativa e igualitária dos 
barrancos: “Os barrancos eram sorteados (...) se procurava retirar do 
garimpo os ‘bamburrados’ para dar vez a outros ainda não afortunados. 
Embora tudo sob regime de ameaça e força ostensiva” (GUERREIRO, 
1984, p. 96) 

No começo, é certo, ainda havia uma preocupação com a 
distribuição da renda no garimpo e Curió chegou a ser chamado 
de “socialista”. (...) estudava-se uma forma de tirar do garimpo 
os que bamburravam, sem violência, para evitar que aumentasse 
a desproporção entre dono-de-catas e empregados. (KOTSCHO, 
1984, p. 18). 

Entre outros pontos considerados pelos autores como positivos da 
intervenção, estão as melhorias sociais no local (mesmo que insuficientes 
para uma população que chegou a 80.000 pessoas), como atendimento 

                                                 
44 Durante a candidatura de Curió para deputado federal, a vigilância tornou-se mais 
branda, o que era compreensível como estratégia para ganhar a simpatia e principalmente, 
aumentar o número de eleitores garimpeiros. Alguns críticos diziam que, durante sua 
campanha política, o título de eleitor era a senha de passe para o garimpo. 
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médico, e a diminuição do descaminho/desvio do ouro através da compra do 
ouro autorizada, realizada pela Caixa Econômica Federal.  

Por outro lado, há relatos de que a Caixa (e a DOCEGEO, também 
por um tempo responsável por essa função) em Serra Pelada compraria 
apenas o ouro, desprezando outros metais descobertos junto dele, como o 
paládio (um metal também muito valioso), por exemplo. Kotscho (1984) 
traz a fala denunciadora de Antônio Mineiro, garimpeiro e filho de 
garimpeiro, líder da Delegacia Regional do Sindicato Nacional dos 
garimpeiros, sobre essa questão: “Graças a Deus, eles (DOCEGEO) vão 
embora até o fim do ano. Chegaram a descontar até 30% do ouro que a 
gente entregava, alegando impurezas. Mas essas impurezas são paládium, 
que vale mais do que o ouro. Ninguém sabe para onde foi esse paládium. O 
garimpeiro não faz questão de ser descontado, desde que esse dinheiro seja 
para o governo pagar a nossa dívida externa”. (KOTSCHO, 1984, p. 74)45 

O que fica patente nesse relato, além da desconfiança do garimpeiro 
nas instituições oficiais, é uma disputa entre os garimpeiros e a Cia Vale do 
Rio Doce (na figura da DOCEGEO), que, detentora dos direitos legais sobre 
a área, precisou suportar a invasão garimpeira durante uma “guerra de 
nervos” em que as datas para o fechamento do garimpo eram cada vez mais 
adiadas em nome da declarada “válvula de escape”46 para conflitos sociais 
no qual se converteu Serra Pelada, além de interesses políticos de Curió e de 
uma nova elite que surgia com (ou em função)47 dos bamburros48. Para além 
destes, havia empresas privadas (nacionais e multinacionais) que tinham 

                                                 
45 Os descontos realizados em cima do ouro apurado pelos garimpeiros desencadeou uma 
questão judicial, que, ao que tudo indica, ainda foi resolvida, entre associações de 
garimpeiros de Serra Pelada e a Caixa Econômica Federal. De acordo com as últimas 
notícias divulgadas na mídia digital (ver: <http://cd.jusbrasil.com.br/noticias/256894/cef-
diz-que-recursos-de-serra-pelada-chegarao-aos-garimpeiros>) as associações reivindicam a 
devolução dos recursos (que somam em torno de R$220 milhões) sob a forma de 
investimento na aposentadoria dos garimpeiros e/ou em obras destinadas a melhorar a 
garimpagem manual, mas o Ministério Público Estadual solicitou a suspensão do processo 
alegando o descompasso entre os interesses das cooperativas e os dos garimpeiros.  
46 De acordo com grande parte da bibliografia consultada, inicialmente deixar os 
garimpeiros extrair ouro de Serra Pelada era uma maneira de controlar e agradar homens 
pobres e potencialmente desordeiros (muitos já estavam envolvidos em conflitos de terra no 
Pará e no Nordeste).  
47 Refiro-me, entre outros, a empresários e investidores que injetavam dinheiro no garimpo.  
48 Bamburrar: tirar a sorte grande no garimpo, achar muito ouro, enriquecer. O contrário do 
bamburro é o blefe, ou seja, ter azar no garimpo. Estar blefado ou no blefo significa estar 
sem ouro, em uma situação financeira ruim. Meus interlocutores no garimpo também 
utilizam a variante brefo, com o mesmo significado.  
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todo o interesse em ver os garimpeiros fora de Serra Pelada para entrar com 
a mecanização (as quais foram explicitamente nomeadas por Curió).49  

Em meio a estes embates, começaram a circular boatos sobre as 
tentativas do governo de retardar ao máximo a extração de ouro através dos 
episódicos fechamentos do garimpo para obras de terraplanagem a fim de 
proporcionar condições de segurança para os garimpeiros. Dizia-se entre 
estes que a ordem do governo era “água no tilim e segurança nos homens”, 
ou seja, não mais tirar a água do fundo do tilim e mandar fazer a segurança, 
o rebaixamento das encostas, ambos para impedir a constância do trabalho 
dos garimpeiros (KOTSCHO, 1984).  

É através destas tensões que se pode entender melhor o prestígio 
adquirido frente aos garimpeiros de Sebastião Rodrigues de Moura ou 
simplesmente “Major Curió”, como era normalmente chamado. Enquanto 
agente secreto do Serviço Nacional de Informação (SNI) durante a ditadura 
militar, Curió foi escalado para uma série de missões em áreas de tensão 
social em diferentes partes do Brasil.50 Tendo participado do combate à 
Guerrilha do Araguaia51 na mesma região de Serra Pelada, Curió foi o 
homem escolhido pela ditadura para controlar este garimpo considerado 
questão de “segurança nacional” em função de seu rico subsolo52.  

Para além da instalação de um regime militarista em um garimpo 
cercado, Curió foi mais que um comandante de quartel ao centralizar a 
principal reivindicação dos garimpeiros em suas mãos. “O garimpo para os 

                                                 
49 Ver a entrevista de Curió concedida ao jornal Folha de São Paulo em Kotscho (1984).  
50 Segundo ele mesmo em entrevista concedida a Ricardo Kotscho (1984), missões em 
Alagamar, na Paraíba, Encruzilhada Natalino, no Rio Grande do Sul e Serra Pelada no Pará.  
51 Movimento guerrilheiro do Partido Comunista do Brasil (PcdoB) existente na região 
amazônica brasileira, ao longo do rio Araguaia, entre 1972 e 1975. Ver Alves Filho (2000).  
52 Durante a pesquisa de campo tive a oportunidade de conversar com um militar 
aposentado (“Lucídio”) que também trabalhou para o SNI e conheceu pessoalmente Curió, 
tendo sido designado para atuar na guerrilha do Suriname iniciada em 1986: Lucídio esteve 
em muitos garimpos amazônicos, testemunhando e fazendo parte mesmo do crescente 
sistema de intervenção do governo federal nessas áreas tidas como de segurança nacional 
em função de seu rico subsolo. Estrategicamente calculadas, como se antevê pelo próprio 
envolvimento de agentes secretos, essas intervenções não ocorriam em qualquer garimpo, 
mas apenas nos que fossem considerados uma ameaça à segurança nacional. Seja qual for o 
significado de “segurança nacional” em uma ditadura, a questão é que Serra Pelada estava 
em uma área desde algum tempo tensa, alvo de conflitos e projetos, na qual a descoberta de 
toneladas de ouro só fez aumentar disputas e pretensões. Pelo próprio caráter do serviço 
realizado por Lucídio no SNI pouco pude saber sobre os detalhes de sua atuação no 
Suriname durante a guerrilha, mas esta parecia estar de alguma forma, atrelada aos 
garimpos daquele país.  
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garimpeiros”, bandeira exibida por ele, inicialmente bem vista pelo governo 
militar (o controle sobre o garimpo e o prestígio frente aos garimpeiros), 
tornou-se um problema a partir do momento em que Curió toma o lado dos 
garimpeiros (e da nova elite do garimpo), comprometendo-se a lutar para a 
manutenção da abertura do garimpo e indispondo-se necessariamente, com a 
Companhia Vale do Rio Doce/DOCEGEO e de pessoas e empresas 
interessadas na mecanização e que exerciam grande pressão. O governo, na 
figura do então presidente Figueiredo, num malabarismo de quem precisa 
agradar tanto a grande empresa, de um lado, quanto os pequenos e grandes 
garimpeiros, de outro, mudou de opinião e comportamento diversas vezes.53 
Tal oscilação parece ter fortalecido Curió como mediador (e advogado dos 
garimpeiros) nas questões do garimpo, tendo sido seu nome definitivamente 
associado a Serra Pelada e este garimpo à sua pessoa. Ao se referir a Curió, 
Manoel Guerreiro dá ênfase aos aspectos estruturais que explicariam seu 
prestígio e poder, ou seja, a existência de toda uma rede de controle e 
intervenção estatal já presente na região:  

(...) o novo poder representado pelo Major Curió não é pessoal e 
nem surgiu apenas da intervenção no garimpo de Serra Pelada. 
A intervenção no Sul do Pará se fez através de um conjunto de 
órgão e programas comandados pelo Governo Federal, com 
centro decisório no Conselho de Segurança Nacional. O caso da 
intervenção em Serra Pelada é apenas mais um episódio no 
processo intervencionista que inclui as ações do INCRA, do 
GETAT, da PF, do Programa Grande Carajás e outros. 
(GUERREIRO, 1984, p. 93) 

Como já foi dito, esses aspectos foram extremamente importantes, 
mas sozinhos não explicam a popularidade, o prestígio e o poder de Curió 
frente aos garimpeiros. O repórter Ricardo Kotscho (1984), ao entrevistá-lo 
sugere que ele teria instaurado uma espécie de “militarismo populista”, do 
que este autor pôde depreender dos inúmeros garimpeiros entrevistados que 
concluíam: “Para nós, é Deus no céu e Curió na terra” (KOTSCHO, 1984, p. 
43). Poderíamos pensar que ele foi um líder carismático54 que entrou no 
garimpo (e na política) por vias burocráticas (e autoritárias). Mas o mais 
importante é que Curió aglutinou sob si próprio demandas populares (e 
também de uma nova classe bamburrada) e foi responsável em grande parte 

                                                 
53 Como por exemplo, quando prometeu em visita a Serra Pelada que iria manter o garimpo 
aberto para logo em seguida propor fechá-lo.  
54 Ver, para o conceito de carisma e dominação carismática, Max Weber (2000).  
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pela formação da principal organização de garimpeiros da região. Tal 
entidade, mesmo tendo sido denunciado por alguns críticos como 
“aparelhado” pelo Estado, (e, portanto, tido como pouco representativo da 
massa de garimpeiros pobres) e tendo sido inegavelmente instrumental para 
a carreira política de Curió, pode ser pensado como um marco para a luta 
política dos garimpeiros frente às investidas de grandes empresas. A 
existência e proliferação de associações, cooperativas e sindicatos de 
garimpeiros pela região norte do Brasil podem ser lidas como um emblema 
da consolidação política na luta entre a garimpagem (manual ou semi-
mecanizada) e a mineração empresarial.55  

Acredito que os sindicatos, a partir de sua principal reivindicação de 
garantir o direito de garimpar, marquem, de certa forma, uma nova fase, não 
apenas enquanto movimento de luta mais ou menos atuante, mas enquanto 
indício de uma nova interferência crescente (e mais ou menos oportuna, sob 
o ponto de vista dos garimpeiros) do Estado nacional na garimpagem. Nesse 
sentido, Serra Pelada foi emblemática para mostrar como o Estado pode 
desempenhar diferentes papéis e aliar-se a diversos interesses, ora dos 
garimpeiros, ora das grandes empresas. Frente a essa inconstância e a fortes 
interesses, formar sindicatos foi um dos caminhos possíveis para que um 
ator sempre visto como individual, o garimpeiro ou o faiscador, mostrasse 
sua força coletiva, e que como coletivo pudesse mais facilmente negociar, às 
vezes pela lei, às vezes pela (ameaça da) força através da imposição de sua 
presença. A fala do presidente da União das Associações de Garimpeiros da 
Amazônia Legal em 1987 exemplifica sucintamente como os garimpeiros 
percebiam, naquele momento, sua luta: “Nós fizemos a reforma mineral 
antes da reforma agrária. Sem recursos da lei, com recursos da ocupação” 
(José Altino, então presidente da União das Associações de Garimpeiros da 
Amazônia Legal em 1987, apud GASPAR, 1990, p. 20).  

Portanto, talvez pareça justo dizer que Curió tanto usou como foi 
usado pelo governo militar, da mesma forma como usou e foi usado pelos 
garimpeiros, embora seja difícil saber em que medida. De toda forma, 
mesmo na cidade em que deu nome, “Curionópolis”, ele continua polêmico. 
Lembro de ter sido advertida por entrevistados próximos para que, ao chegar 
ao Sul do Pará, não pronunciar esse nome em demasia, a fim de evitar 
polêmicas e mal-entendidos que poderiam causar (ainda hoje) problemas.  

 

                                                 
55 Embora esse não seja seu único significado. Veremos, no decorrer deste capítulo, como, 
especialmente a partir da Constituição Federal de 1988, a sindicalização de garimpeiros 
tomou o caráter de obrigatoriedade em sua relação legítima com o Estado brasileiro.  
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Atualmente Serra Pelada é considerada um “garimpo morto”, onde 
remanescentes associações de garimpeiros locais criadas no esteio do rush 
dos anos 80 negociam com uma mineradora canadense, porcentagens quanto 
a um ouro apurado de forma altamente mecanizada56. Antigos garimpeiros 
associados (bem como os descendentes de muitos que já faleceram) ainda 
lutam para receber sua parte, em um contexto onde muitas vezes nem as 

                                                 
56 Em 2007 a maior cooperativa de garimpeiros de Serra Pelada (Coomigasp) obteve do 
governo federal o direito minerário para pesquisar ouro em Serra Pelada. A partir daí 
formou junto com a mineradora canadense (Colossus mineração Ltda), a Serra Pelada 
Companhia de Desenvolvimento Mineral (SPCDM). (Ver: 
<http://www.cprm.gov.br/imprensa/Site/pdf/Clipping/serra.pdf>). O contrato inicial previa 
porcentagens de 49% para os garimpeiros e 51% para os canadenses, mas foi 
posteriormente alterado para 25% e 75% respectivamente, o que resultou em atuais 
discussões e desentendimentos entre as partes. Segundo informações disponíveis na mídia 
Atualmente a Coomigasp luta na justiça para a alteração do contrato para o que foi previsto 
inicialmente e a empresa canadense parou grande parte das atividades na mina (Ver: 
<http://www.diarioonline.com.br/noticias/para/noticia-274776-mineradora-de-serra-pelada-
vai-a-falencia.html>).  

Figura 03 – O lago que era serra 

 
Fonte: Acervo pessoal, 28/09/2010. 
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associações e nem sindicatos parecem convergir57. Garimpar com técnicas 
rudimentares na profunda cava alagada que já foi serra, tornou-se totalmente 
inviável para antigos garimpeiros que ficaram no vilarejo sobrevivendo de 
pequenas quantidades de ouro retiradas de seus quintais, de atividades 
informais, e mais recentemente, ao ligeiro florescimento econômico ligado a 
retomada mecanizada da mina.  

Finalmente, por tudo o que foi dito até aqui, apesar de Serra Pelada 
ser um garimpo “atípico” (especialmente em comparação com o 
desenvolvimento e gestão dos garimpos do Vale do Tapajós, como veremos 
a seguir), sua história dramática e meteórica traz elementos emblemáticos e 
de longa duração para pensarmos a complexa relação entre o Estado 
brasileiro e a garimpagem: carrega elementos de um passado colonial ao 
mesmo tempo em que se reflete nas principais questões que envolvem 
garimpos e garimpeiros ainda hoje. Gestão e auto-organização, conflitos 
com a lei formal e disputas com o setor formal de mineração não parecem-
nos apenas questões práticas com as quais os envolvidos nessa forma de 
produção econômica precisam e precisaram lidar cotidianamente. Além 
disso, tais questões parecem ser a base mesma sobre como tais agentes 
percebem-se e são percebidos.  

Nesse sentido, Serra Pelada não foi somente um marco entre duas 
etapas da garimpagem no Brasil, mesmo que sua história tenha marcado em 
definitivo (técnicas de extração de ouro, multiplicidade de agentes – e 
questões sociais - envolvidos) a maneira como se organizaria a garimpagem 
a partir desse episódio limite Simbolizando o auge da corrida do ouro na 
Amazônia brasileira, tornou-se, na memória coletiva, uma espécie de 
arquétipo do ciclo do ouro no país. Ao nível individual, garimpeiros 
entrevistados que buscaram fortuna em Serra Pelada parecem somar status 
pessoal frente a outros que não mesclaram sua trajetória pessoal com a 
história particular desse garimpo. Ter garimpado em Serra Pelada no início 
dos anos 80 provoca admiração e respeito, constituindo-se em uma insígnia 
a mais para a constituição de um sujeito múltiplo e atravessado por muitos 
pertencimentos que extravasam a(da) palavra “garimpeiro”.   

                                                 
57 Ligados à Serra Pelada há muitas entidades de garimpeiros como a Cooperativa Mista 
dos Garimpeiros de Serra Pelada (Coomigasp), a Associação Nacional de Garimpeiros de 
Serra Pelada (Agasp), o Sindicato dos Garimpeiros de Serra Pelada (Singasp) e a Frente de 
Defesa dos Direitos dos Garimpeiros de Serra Pelada (Freddigasp) e em muitos pleitos 
ligados a reivindicações dos garimpeiros tais entidades parecem ora convergir, ora divergir. 
Um exemplo de tais tensões é a alta rotatividade de dirigentes e o assassinato de alguns 
líderes garimpeiros ligados a estas entidades.  
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1.2 O urbano na floresta: Itaituba e o ciclo do ouro na Amazônia 

Se Serra Pelada consagrou-se, nos anos oitenta como emblema da 
corrida do ouro, a história da garimpagem amazônica é mais antiga. 
Inicialmente menos visibilizada e anterior aos grandes projetos e planos de 
ocupação e desenvolvimento da região, a exploração de ouro no Vale do 
Tapajós inicia-se no já no final da década de 1950 (Gaspar, 1990; Maira Le 
Moal, 2007; Mathis, Brito e Brüseke, 1997), quando outros produtos 
extrativos (tais como a Juta e a Pimenta-do-reino pós economia da borracha) 
não conseguiam mais alavancar a economia da região (Guimarães, 2010)58. 

Ao dizer que o início do ciclo do ouro na Amazônia brasileira deu-se 
na região do Vale do Tapajós59, estou considerando o ciclo do ouro da 
mesma forma que o considera a bibliografia existente sobre o tema, ou seja, 

                                                 
58 Antes deste período, as primeiras referências às ocorrências de ouro no Tapajós datam da 
metade do século XVIII, mas são incursões esporádicas e que não obtiveram êxito (Ver 
GASPAR, 1990). 
59 Mathis, Brito e Brüseke (1997) lembram que na década de 60, além da região do Tapajós, 
havia focos de garimpagem em outros municípios paraenses tais como: São Félix do Xingú, 
Altamira, Marabá, Ameirim, Oriximiná, Gurupi, Jacundá, entre outros. 

Figura 04 – Quadro na parede de uma Casa de Compra de Ouro em Itaituba, a orla 
da cidade à noite vista do Rio Tapajós. O título do quadro “Itaituba, Cidade Pepita” 

alude à garimpagem e o brilho das luzes noturnas de tom amarelado parece fazer 
referência imagética ao ouro. 

 
Fonte: Acervo pessoal, novembro de 2012. 
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como a exploração de ouro realizada de forma mais sistemática e intensiva. 
Essa exploração absorveu grande parte da mão de obra que já estava nos 
seringais, formada grandemente por nordestinos conhecidos como “soldados 
da borracha” (GASPAR, 1990), e trouxe, especialmente com o advento da 
descoberta de ouro em Serra Pelada, em fins da década de 70 e início da 
década de 80, contingentes populacionais de diversas regiões do país, 
principalmente da região nordeste, e dentro desta, com destaque para o 
Maranhão.  

 

 

Itaituba, cidade polo da área, localizada na região oeste do estado do 
Pará, é uma cidade muita antiga, que nasceu do extrativismo vegetal, da 
exploração das chamadas “drogas do sertão”60 em 1856 e “figura entre 

                                                 
60 Especiarias tais como: salsaparrilha, cravo, baunilha, puxuri, cacau, canela e pimenta. 

Figura 05 – Monumento na orla de Itaituba representando uma batéia com uma pepita, 
símbolos da garimpagem de ouro. 

 
Fonte: Acervo pessoal, março de 2012. 
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aquelas cidades que fizeram o esplendor da Amazônia, no ciclo da 
borracha” (GASPAR, 1990, p. 30). Além disso, sua paisagem foi 
fortemente marcada pela exploração do ouro no Vale do Tapajós, cujo auge, 
no início dos anos 80, trouxe mudanças significativas com o imenso afluxo 
de pessoas de diversos estados do país, tendo sua população dobrado de 
tamanho entre os anos de 1978 e 198161, pelo que Itaituba ganhou a alcunha 
de “cidade pepita”. 

Em 1991, com a emancipação de Jacareacanga, Novo Progresso e 
Trairão, Itaituba deixa de ser o maior município em extensão territorial do 
Brasil para se tornar o 13º no país e o 5º no Pará (atrás de Altamira, 
Oriximiná, São Félix do Xingú e Almeirim) com território atual de 62.040, 
11 Km2 e população residente de 97.493 pessoas (sendo 49.621 homens e 
47.812 mulheres). Quanto à Educação e à Saúde, Itaituba conta com 149 
estabelecimentos de ensino e 39 estabelecimentos de saúde. Destes, 27 são 
atendidos pelo SUS (BRASIL, 2012).  

Em relação aos transportes, a cidade possui rede hidroviária, 
rodoviária e aeroviária. Banhada pelo Rio Tapajós, da orla de Itaituba saem 
diariamente barcos e lanchas levando cargas, encomendas e passageiros para 
Santarém/PA,62 além de pequenas e rápidas embarcações chamadas 
“voadeiras” que atravessam a outra margem do rio Tapajós para o distrito de 
Miritituba. O acesso pelos rios constitui-se no padrão de ocupação 
populacional característico das cidades mais antigas da Amazônia. Para a 
socióloga Edna Castro (2009) a urbanização da Amazônia configura-se em 
dois momentos que correspondem a dois padrões de ocupação urbana: o 
período da intensificação da exploração da borracha, modelo de expansão 
urbana que se dava através dos rios com a ocupação de seus vales, e o 
período da expansão da fronteira agrícola: 

(iniciado) a partir de 1966, intensificando-se nos anos 1970 e 1980 
com os programas governamentais de expansão da fronteira 
agrícola associados às estruturas urbanas – existentes e planejadas 
– para onde se dirigiam os investimentos públicos, se fortaleciam 
instituições e se concentrava a demanda de trabalho por parte de 

                                                 
61 De aproximadamente 18.000 moradores em 1978, Itaituba passou a contar com 40.000 
habitantes em 1981 (LESTRA; NARDI, 1982). O Censo de 2010 aponta 97.493 habitantes 
(BRASIL, 2012). 
62 De onde seguem, quase diariamente, para Manaus/AM, Macapá/AP, Belém/PA e 
Altamira/PA. A viagem de barco de Itaituba a Santarém demora 17 horas. O mesmo trecho 
pode ser percorrido em 9 horas, por lancha. 
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migrantes que chegavam em fluxos intensos e crescentes 
(CASTRO, 2009, p. 25-26). 

O avanço da fronteira agrícola trouxe mudanças dos padrões de 
organização espacial e se deu a partir das cidades já existentes localizadas às 
margens dos cursos d’água. Do padrão inicial de ocupação de rio-várzea-
floresta (que escoava a produção da borracha) expandiu-se e diversificou-se 
a ocupação territorial pelo padrão estrada-terra firme-subsolo 
(GONÇALVES, 2001 apud ROCHA, 2005). Entre outras cidades 
amazônicas citadas por Edna Castro, este foi o caso de Santarém e Itaituba, 
cujas “práticas tradicionais de organização da economia e das relações com 
o interland rural” (CASTRO, 2009, p. 23) serviram de base ao povoamento 
induzido pelos planos governamentais. 

 

Itaituba é cortada pela BR-230 (Rodovia Transamazônica) e pela 
BR-163 (Cuiabá-Santarém). Construídas na década de 197063 sob a égide do 

                                                 
63 Também na década de 70 (1975) foi inaugurado em Itaituba o 53º Batalhão de Infantaria 
da Selva (53º BIS), órgão militar do Exército Brasileiro. 

Figura 06 – Atoleiro na transgarimpeira. 

Fonte: Acervo pessoal, março de 2012. 
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programa de Integração Nacional do governo militar, as duas rodovias são 
em grande parte não pavimentadas, sendo alguns trechos de difícil trânsito 
na época das chuvas amazônicas (de Outubro a Março). Além disso, a 
estrada Transgarimpeira liga a BR-163 na altura de Moraes de Almeida ao 
Creporizão, ambos distritos de Itaituba. Construída no início da década de 
1980 com recursos do governo federal64 com o claro intuito de escoar a 
produção dos garimpos,65 a Transgarimpeira tem 192 km de extensão e 
importância estratégica no abastecimento dos garimpos da região. Apesar 
disso, nunca foi asfaltada sendo quase intrafegável na época das chuvas.  

Em uma área adjacente à rodovia Transamazônica encontra-se o 
aeroporto de Itaituba, servido por linhas regulares das empresas Trip e Sete 
Linhas áreas, com voos diários para Santarém/PA, Altamira/PA, Belém/PA 
e Manaus/AM, e serviço de táxi-aéreo. Este último, com seus aviões 
monomotores, é grandemente responsável pelo deslocamento de cargas e 
pessoas para os garimpos da região, especialmente aqueles que não têm 
acesso rodoviário ou quando este se torna difícil ou inviável. Na década de 
80 o aeroporto de Itaituba foi considerado o 3º mais movimentado do 
mundo, com uma média de 400 pousos e decolagens por dia, segundo o site 
da prefeitura.66 É desta época um episódio recorrente na memória de antigos 
moradores: quando um avião “pousou em cima de outro” devido o intenso 
trânsito de aeronaves motivado pelo auge da febre do ouro na região.  

A região do Vale do Tapajós, localizada nos atuais municípios de 
Itaituba, Jacareacanga, Trairão e Novo Progresso, e centrada no interflúvio 
dos rios Tapajós e Jamanxim, é considerada o maior Distrito Aurífero do 
Brasil com área superior a 100.000 Km2 (LE MOAL, 2007; AMORAS, 
1991, p. 3). Em 1990 contava com mais de 500 pontos de garimpagem, 
servidos por 320 pistas de pouso, onde estavam distribuídos mais de 100 mil 
garimpeiros (AMORAS, 1991). Os números mais recentes encontrados são 
de 2007 que indicam 2.000 pontos de garimpagem, 500 pistas de pouso e 
70.000 pessoas vivendo em função do garimpo (BRASIL, 2007)67  

Não é a toa que a maior parte dos estudos encontrados sobre 
garimpagem na Amazônia refere-se à região do Vale do Tapajós, já que a 

                                                 
64 Em 2010 a estrada passou para o âmbito Estadual.  
65 Segundo informações de garimpeiros antigos, na época da construção da Transgarimpeira 
o governo federal prometeu colocar uma sede da Caixa Econômica Federal no Creporizão a 
fim de comprar o ouro produzido nos garimpos, mas isso nunca aconteceu.  
66 <http://www.itaituba.pa.gov.br>, acesso em 30/05/2013. 
67 A população de Itaituba em 2007 era de 118.194 pessoas (IBGE, 2007). Assim, em torno 
de 60% da população vivia em função dos garimpos, um número bastante expressivo.  
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região foi berço de uma intensa atividade garimpeira durante quatro décadas 
(1950-1990) e mesmo com o arrefecimento da garimpagem a partir de 1990, 
ainda hoje existem muitos garimpos em funcionamento, caracterizando, 
junto de outras atividades como a pecuária e a extração de madeira, a 
economia da região. 

 

É interessante observar que na fase inicial da garimpagem na região 
do Vale do Tapajós, aos fins da década de 1950 e década de 1960, 
Santarém, mais antiga e mais populosa, conhecida como “pérola do 
Tapajós”, era apontada (de acordo com a bibliografia e a memória de 
garimpeiros mais antigos) como a cidade referência para os garimpos da 
região, em detrimento de Itaituba. Era naquela, mais do que nesta, que se 
concentrava o comércio de gêneros que abasteciam os garimpos, bem como 
era ali que já se encontravam os compradores de ouro particulares, 
independentes ou representantes de agências do sul (KNOPF, 1978).  

Foi a partir dos anos 70, com a crescente chegada de migrantes 
propiciada pela construção das rodovias, e grandemente engajados em 
programas de desenvolvimento e povoamento governamentais, tais como as 

Figura 07 – Quadro na parede de um restaurante em Itaituba 

 
Fonte: Acervo pessoal, abril de 2012. 
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agrovilas,68 que Itaituba adquire destaque como cidade polo da garimpagem 
na região. O auge desse processo se daria nos anos 80 e perduraria até o 
início da década seguinte, com o arrefecimento da garimpagem. Veremos 
agora como essas mudanças, relacionadas em grande parte com a 
modificação do padrão de ocupação amazônica, afetaram a garimpagem na 
região e permitiram sua classificação em diferentes períodos de tempo. 

1.3 Do artesanato a manufatura: capital e trabalho nos garimpos 
amazônicos 

A garimpagem na região do Vale do Tapajós passou por 
transformações que nos possibilitam falar em diferentes “fases do garimpo” 
(GASPAR, 1990; MATHIS; BRITO; BRÜSEKE, 1997; MATHIS, 1995a; 
1995b; 1998; SILVA, 2012; entre outros) no que diz respeito a diferenças 
no modo de organização do sistema de extração de ouro, tais como a entrada 
e incremento de maquinário, como o crescente interesse de empresas 
mineradoras nas áreas já tradicionais de garimpagem. Tais mudanças 
refletem-se nas próprias relações sociais entre as pessoas envolvidas na 
garimpagem.  

De acordo com a bibliografia, a primeira forma estabelecida foi o 
que se convencionou chamar de “garimpo manual”. É caracterizado pelo 
uso de instrumentos rudimentares e pouca ou nenhuma especialização da 
mão de obra. Este tipo de garimpo surge de forma “espontânea” em lugares 
como o Vale do Tapajós e absorve grande parte dos trabalhadores do 
seringal, que de longe preferiam o garimpo ao trabalho nos seringais, 
chegando mesmo o garimpo a ser responsabilizado pelo seu esvaziamento: 
“Para os seringalistas, não é o declínio do seringal que leva o trabalhador 
para o garimpo, mas o garimpo esvazia o seringal” (GASPAR, 1990, p. 52).  

A preferência desses trabalhadores pelo garimpo justifica-se não 
apenas pela quantidade de ouro encontrada e com ela o aumento de seus 
ganhos, mas pelo próprio sistema de trabalho, já que os seringueiros 
geralmente não tinham terra (trabalhavam nas terras do seringalista); se as 
tinham, era impossível subsistir nelas e mantê-las. Os novos garimpeiros 
que eram antigos seringueiros viam no garimpo relações de poder menos 
fortes (ou ainda não consolidadas), o que abria a possibilidade de que se 
tornassem trabalhadores autônomos sem patrão. Em entrevistas realizadas 
por Gaspar (1990) aparece clara a divisão realizada por esses trabalhadores 

                                                 
68 Programas de povoamento ou colonização por núcleos de assentamento rural idealizados 
e construídos no interior da Amazônia durante os governos militares na mencionada época. 
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entre o que podemos denominar de um “antes no seringal” e um “depois nos 
garimpos”, sendo o primeiro representado como o “cativeiro” 69 em um 
poder arbitrário e oligárquico, e o segundo como a “liberdade” e a esperança 
do bamburro. A autora calcula, para o caso do Tapajós nessa primeira fase 
do garimpo, que 70% da força de trabalho era formada por ex-seringueiros – 
a grande maioria, como já visto, migrantes ou descendentes de migrantes 
nordestinos (conhecidos como “soldados da borracha”), e 30% tinham 
origem urbana (a maior parte proveniente da cidade de Santarém). Esses 
últimos se autodenominavam “sem profissão” e apresentam elementos 
comuns com o primeiro grupo, tal qual o trajeto por várias atividades de 
trabalho no mercado informal, ou seja, uma situação de instabilidade 
permanente.  

Além disso, a autora fala da vinda para os garimpos do Tapajós 
nessa primeira fase, de estrangeiros conhecidos como “crioulos”, que 
segundo relatos de antigos moradores de Itaituba, vieram de outros 
garimpos “do Oiapoque, Caxambu, Calçoene”, sendo a maior parte 
proveniente da “Guiana Francesa, Holandesa, (...) de Santa Lúcia”. Embora 
não tenhamos dados suficientes para aprofundar essa discussão, considero 
essa uma informação de suma importância para abordar a questão do 
trânsito de brasileiros/as para garimpos do Suriname e da Guiana Francesa, 
pois sugere um “caminho de mão-dupla”70 pouco conhecido ou mencionado 
pela bibliografia. De acordo com Gaspar (1990) até o início dos anos 90 não 
se tinha registro de nenhum deles, mas apenas relatos. 

                                                 
69 Os migrantes entrevistados por Guedes (2011), também caracterizam o período anterior à 
ida para o garimpo como um “cativeiro sem perspectivas”, o que parece reforçar uma ideia 
do garimpo como um espaço de maior autonomia e possibilidade de ascensão social.  
70 Também encontrei relatos dessa situação entre meus interlocutores. Talvez o mais antigo 
desses relatos tenha sido o de Seu Pereira, antigo garimpeiro de ouro e diamantes, morador 
de Itaituba/PA de aproximadamente 80 anos. Pereira relata que em 1962 encontrou em um 
hotel de Santarém/PA um amigo “francês lá das Guianas” que havia conhecido tempos 
antes em Macapá/AP. Este homem, casado com uma brasileira, era ourives em Macapá/AP, 
tinha uma equipe de trabalho em um ponto de garimpagem próximo de Fordlândia/PA e 
estava interessado em extrair diamantes na época. Conhecedor da experiência de Pereira no 
assunto, o convidou para trabalhar em sua equipe. Segundo Pereira, seu conhecido era 
“estudado assim em negócio de tecnologia. Ele entendia de tudo”, mas não possuía 
conhecimento prático na garimpagem de diamantes e por isso havia contratado um 
“encarregado” (gerente) paraibano que estava “dando prejuízo pro preto”. Comento com 
meu interlocutor sobre a presença de pessoas oriundas das Guianas nos garimpos brasileiros 
da época e ele que confirma: “eles já andavam por aqui”. Ainda de acordo com Pereira, no 
início dos anos 60 pouco se falava em ouro, a garimpagem na região (ou ao menos as 
informações que circulavam entre os garimpeiros) era(m) mais voltada(s) para os 
diamantes.  
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Embora o mais comum seja relacionar a garimpagem manual com o 
sistema de meia-praça, alguns autores indicam que em um primeiro 
momento prevaleceu o “sistema de diária” pelo qual os trabalhadores 
receberiam uma quantia diária fixa (em ouro) (MATHIS, 1995b; 
RODRIGUES, 1996). No “sistema de meia-praça”, 

o dono de serviço, baixão ou barranco71 se associa a um grupo 
de peões, estabelecendo que o ouro apurado no 
empreendimento renderá metade para o titular e outra metade 
para os peões. As despesas de rancho72 e ferramenta são de 
responsabilidade do dono do serviço. (LESTRA; NARDI; 
CARDOSO, 2002). 

Assim, metade da produção em ouro fica com os “peões” e a outra 
metade com o dono do barranco, que é responsável pelas despesas 
alimentares e de ferramentas. Esse sistema, também chamado de “sistema de 
participação” apresenta uma forma de remuneração em que o ganho se 
dissocia do tempo de trabalho (salário), e associa-se ao valor do ouro e a 
produtividade da jazida.73 

No início de alguns desses garimpos, quando ainda não havia pista 
de pouso para pequenos aviões, o abastecimento de víveres se dava através 
do lançamento. Trata-se de uma prática bastante utilizada no início da 
garimpagem na Amazônia brasileira, da década de 60 até meados dos anos 
80 através da qual se arremessavam produtos alimentícios, previa e 
cuidadosamente embalados, a partir de pequenos aviões em direção a 
clareiras abertas na mata. Os lançamentos eram previamente acertados pelo 
dono do garimpo com um piloto e “muitas vezes ocorria desses lançamentos 
serem financiados por pessoas ligadas à aviação, que, em contrapartida, 

                                                 
71 Unidade produtiva básica do garimpo. Assim um garimpo pode ter vários “baixões”. 
72 O mesmo que alimentação. O “rancho” é formado por produtos alimentícios 
considerados de necessidade básica, tais como o sal, o óleo, a farinha, a carne seca, etc.. A 
diversidade de itens do rancho pode variar de acordo com a facilidade/dificuldade de acesso 
aos pontos de garimpagem. Garimpeiros antigos relatam que em garimpos recém-
descobertos, relativamente isolados e sem estradas próximas, o rancho era reduzido e 
composto por produtos pouco perecíveis, os quais eram complementados comumente pela 
caça e pela pesca. Atualmente em função da relativa facilidade de acesso a muitos garimpos 
(especialmente os mais antigos e que contam com melhor infraestrutura) o rancho é 
comparativamente muito mais rico e variado.  
73 Esse “sistema de participação” parece aproximar-se ao “sistema de parceria” dos peões 
da agricultura. 
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ganhavam a exclusividade de voo sobre a pista nascente” (LIMA, 1994, p. 
29).  

Lestra e Nardi (1982) destacam o quanto a aviação foi responsável 
pelo desenvolvimento da garimpagem na região, criando uma relação 
simbiótica com os garimpos. Dessa forma, fazia-se chegar itens 
indispensáveis ao sistema de produção do ouro em lugares de difícil acesso 
terrestre ou aquático. Com isso, sucedeu-se a associação dos aviadores com 
os donos de garimpo para a construção das primeiras pistas de pouso de 
pequenos aviões,74 com a participação dos primeiros nos custos e lucros da 
produção aurífera:  

A maior parte dos custos da garimpagem proveio do transporte 
aéreo e os pilotos passaram a ser, ao mesmo tempo, 
transportadores, conselheiros jurídicos e técnicos, financiadores e 
sócios dos garimpos, se integrando ao ciclo o ouro (....). (LESTRA; 
NARDI, 1982, p. 106). 

Em meados dos anos 70, com a entrada de máquinas nos garimpos, 
surge a figura do “dono de par de máquinas”.75 O chamado “par de 
máquinas” é formado por duas bombas, conhecidas como bico-jato (para o 
desmonte hidráulico da terra) e maraca (bomba de sucção de cascalho) 
movidas por motores a diesel. A partir daí surge o que os garimpeiros 
chamam de “sistema de sociedade”, “sistema de comissão” ou 
“porcentagem” no qual o dono do par de máquinas fica com 70% do 
produto da extração e os peões dividem entre si os 30% restantes. Da 
mesma forma que no sistema de meia-praça, o dono do par de máquinas 
aqui continua responsável por todas as despesas do trabalho, tais como a 
compra, a manutenção e o combustível das máquinas, alimentação e 
alojamento dos peões, etc. Neste sistema, embora aparentemente menos 
vantajoso que o sistema de participação caracterizado pela figura do “meia-
praça”, foi bastante aceito pelos garimpeiros pois quando surgiu, o ouro 

                                                 
74 De acordo com Lestra e Nardi (1982), a primeira pista foi aberta em 1960 por Nilson 
Pinheiro, na área do Cuiú-Cuiú. Essa informação concorda com outras fontes bibliográficas 
(e mesmo literárias) e com o relato de antigos garimpeiros.  
75 Para cada par de máquinas (uma equipe de trabalho) em geral trabalham cinco pessoas.  
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estava valorizado no mercado. Portanto o ouro, mesmo em menor 
quantidade,76 valia muito (MATHIS, 1995a).  

No garimpo, a chamada “sociedade” se estabelece entre um dono de 
par de máquinas e seus trabalhadores, que se vêm como sócios do 
empreendimento: 

Sociedade é a interpretação comum que os donos de máquinas e os 
trabalhadores dão ao regime de trabalho para extrair um barranco. 
É um contrato informal que começa com o debreio77 do barranco e 
termina com a despescagem78 do ouro. O trabalhador entra com o 
trabalho e o dono da máquina com os meios de produção e a 
responsabilidade pelos custos da extração, inclusive a comida dos 
trabalhadores. As duas partes recebem uma parcela previamente 
estabelecida no resultado físico da extração (70:30). Depois da 
despescagem são (...) são livres para renovar ou não a sociedade. 
Essas regras são conhecidas pelos dois lados e ninguém as 
questiona. (MATHIS, 1995b, p. 9). 

Para Armin Mathis, um dos primeiros cientistas políticos a teorizar 
sobre a garimpagem de ouro na Amazônia, os trabalhadores não tem relação 
com o dono da terra/dono do garimpo, que se relaciona apenas com o dono 
de par de máquinas através da cobrança de uma taxa pelo uso da terra (em 
geral 10%) ou através da obrigatoriedade de comprar todos os insumos da 
equipe, geralmente em um espaço chamado cantina, um barracão construído 
normalmente na cabeceira da pista de pouso mais próxima do garimpo. Isto 
se dá apenas quando o dono do garimpo é também dono da cantina, o que 
nem sempre acontece. 

O período compreendido entre o final da década de 70 e início dos 
anos 80 é apontado pela bibliografia (LESTRA; NARDI, 1982; MATHIS, 
1995b, etc.) como o início da fase semi-mecanizada do garimpo. Nesse 
período em geral destaca-se a chegada de pequenos empresários do centro-
sul do país e a entrada de máquinas nos garimpos, que viriam a substituir em 

                                                 
76 Referência à menor quantidade que ficava de posse dos peões, pois a produtividade com 
a entrada do chamado par de máquinas aumentou significativamente em comparação com a 
garimpagem estritamente manual.  
77 “Debreio. S.m. Trabalho de remoção da capa de um barranco (barro) com a finalidade de 
expor o cascalho, onde se encontra o ouro” (LESTRA; NARDI; CARDOSO, 2002, p. 256). 
78 Como me foi explicado pelos garimpeiros, a despescagem é a fase final do serviço no 
baixão, quando se faz a apuração do ouro e se divide as respectivas porcentagens dos 
trabalhadores e do dono do serviço.  
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parte, as técnicas manuais de extração de ouro. Esses pequenos empresários 
se transformariam em novos donos de garimpo comprando a terra dos 
antigos donos que adquiriam direitos partir de uma regra informal, que 
definia a propriedade a partir da capacidade de uso da terra e do critério de 
anterioridade (quem descobriu ouro primeiro em uma área). Assim, os 
novos donos reconheciam o direito informal sobre o uso da terra, 
comprando tal direito, mesmo que não se tivessem títulos formais de 
propriedade.  

De forma paradigmática, esse período é marcado pela maior 
intervenção estatal na Amazônia com projetos de desenvolvimento e 
colonização, construção de rodovias, intervenção direta no garimpo de Serra 
Pelada e intensificação da migração, não apenas de pessoas oriundas da 
região nordeste do Brasil, como também de pessoas vindas do centro-sul do 
país.  

Para persistir no tempo tornando-se comunidades, esses garimpos 
tiveram que introduzir e se adaptar às mudanças, tais como o incremento no 
uso de maquinário frente a um ouro cada vez mais difícil (e com maiores 
custos – especialmente nos períodos de queda de preço) de ser retirado de 
forma manual ou com equipamentos rudimentares ou de pequeno porte e 
isso não se deu sem algumas mudanças na organização social do processo 
produtivo, onde atualmente aparece cada vez mais a figura do chamado 
“PCzeiro”, pessoa que pilota as escavadeiras hidráulicas (chamadas de 
“PCs”). Diferente dos demais trabalhadores do baixão, este ganha por hora 
trabalhada (em torno de R$25,00 a R$40,00 por hora), sua função requer 
alguma especialização e seus ganhos significam um aumento na despesa do 
dono do serviço, que além de pagar a diária, precisa comprar ou alugar (esse 
é o caso mais corrente) a máquina de alguém79.  

Em minha última ida aos garimpos do Tapajós, conheci Jonas, um 
jovem “PCzeiro” de vinte e poucos anos, cuja família, relativamente 

                                                 
79 Um PCzeiro de aproximadamente 40 anos, paraense, contou-me que os donos de PCs 
cobram em torno de R$200,00/hora o aluguel da PC para os donos de garimpo ou de 
serviço/máquinas e que, alternativamente ao sistema em que o dono do serviço paga o 
PCzeiro, muitos deles (donos das PCs) responsabilizam-se pelo pagamento deste 
trabalhador. Este operador de PCs também me disse que o valor da hora trabalhada varia 
em função da oferta e procura por esta mão-de-obra e da acessibilidade da região. Assim, 
no Estado de Mato Grosso e na região de Marabá/PA e Parauapebas/PA, mais acessíveis e 
com maior disponibilidade de operadores de PCs em função de grandes obras (estradas, 
construção civil, empresas), a mão de obra é mais barata (em torno de R$25,00/hora): “nem 
se compara com os garimpos daqui” (aproximadamente R$40,00/hora no final do ano de 
2012). Por sua vez, nos garimpos do Suriname este valor parece ser muito superior, como 
observado pela Profa. Marjo De Theije.  



94 

próspera em Itaituba, sempre teve ligações com o garimpo: o pai tem uma 
distribuidora de combustível e alguns tios/tias são ou já foram comerciantes 
de garimpo. Jonas conta que fez curso de enfermagem no Tocantins e 
também “curso de PC” por influência de um amigo engenheiro de uma 
ferrovia com vistas a obter, mais tarde, um emprego na mesma. Ele diz que 
seu patrão já foi “madeireiro e depois garimpeiro, trabalhou primeiro com 
cassiterita,80 hoje “tem algumas PCs e nunca estudou (...) Apanhou até 
aprender (a mexer com garimpo). Ele veio com cinco pessoas para o Pará e 
um avisa para o outro, tão fazendo sondagem.81 Ele já aventurou em tudo na 
vida dele! E às vezes [o investimento] não paga nem o óleo”. Sobre as 
modificações no sistema de extrativo do ouro nos garimpos, Jonas me 
explica resumidamente: “hoje o garimpo além do tradicional Tatuzão (par 
de máquinas), é PC, é química,82 dragas no rio, montanha, filão”. 83 

Jonas está falando da diversidade de formas e técnicas de extração de 
ouro nos garimpos do Tapajós, em que o ouro de aluvião, ou seja, o ouro 
mais próximo do rio e superficial (mais fácil de encontrar e retirar), está se 
esgotando, direcionando a garimpagem para a “jazida primária”. No jargão 
dos geólogos, trata-se de um ouro afastado dos rios e/ou impregnado em 
rochas. Quanto às “dragas no rio”, a bibliografia aponta seu aparecimento 
pouco depois do surgimento dos primeiros pares de máquina, ou seja, na 
década de 80. Nos atuais garimpos do Tapajós é possível encontrar todas 
essas formas: dragas no rio, “tatuzão” (par de máquinas) e montanha/filão.  

Podemos sintetizar boa parte do que foi dito até agora, da seguinte 
maneira:  

                                                 
80 Segundo meu interlocutor, debaixo da cassiterita, em geral, se encontra ouro.  
81 Pesquisa geológica para saber a capacidade mineral (no caso aurífera) de determinada 
faixa de terra.  
82 Acredito que meu interlocutor estivesse se referindo ao uso do mercúrio e talvez do 
cianeto, potentes e perigosos elementos químicos utilizados na limpeza e apuração do ouro. 
Embora o primeiro seja grandemente citado na bibliografia sobre garimpos (com uma 
profusão de estudos sobre os níveis de mercúrio encontrados na região), o segundo parece 
ser mais recente.  
83 Garimpagem na rocha, ou extração de ouro primário.  
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Quadro 01 - Esquema elaborado a partir da bibliografia e de dados etnográficos com 
os principais sistemas produtivos nos garimpos do Vale do Tapajós.  

Forma de 
produção 

Pagamento em 
ouro e/ou dinheiro 

Fase da 
garimpagem 

 

Diária Ouro Manual Modelo Tapajós 

Sociedade Meia-
praça (50:50) 

Ouro Manual 

Sociedade (60:40 
e/ou 70:30) 

Ouro Semi-mecanizada 
(par de máquinas) 

Presença de 
fatores exógenos 

ao modelo 
Sociedade com PC 

(80:20) 
Ouro e dinheiro 

(PCzeiro) 
Semi-mecanizada 

(par de máquinas + 
PC) 

Fonte: elaboração pessoal a partir da bibliografia citada. 

1.4 Aprofundando o modelo Tapajós 

Na bibliografia produzida sobre os garimpos da região também 
encontramos a constante referência ao chamado “modelo Tapajós”, 
elaborado pelo geólogo Elmer Prata Salomão para tratar da especificidade 
desses garimpos frente a outros descobertos após a década de 80. A 
premissa básica desse modelo, típico da fase manual da garimpagem, é o 
isolamento espacial e institucional dos garimpos tapajônicos, que teria 
permanecido inalterado até o advento de “fatores exógenos” no final da 
década de 70, tais como o uso de maquinário, a vinda de empresários de 
outras regiões, e a presença estatal nos garimpos:  

Em decorrência desse virtual esquecimento, o domínio garimpeiro 
no Tapajós pôde, ao longo dos últimos 20 anos, evoluir lentamente 
suas estruturas até cristalizar-se com uma morfologia própria, 
amparada em regras de comportamento e em princípios éticos 
tacitamente aceitos pela comunidade e que são os grandes 
elementos equilibradores das relações de produção (SALOMÃO 
apud RODRIGUES, 1996, p. 53)  

De acordo com Rita Rodrigues (1996) entre as condições para este 
modelo estão elementos equilibradores que dizem respeito: 1) às formas de 
acesso a estes garimpos, 2) ao regime de lavra, 3) a propriedade da terra e 4) 
a organização social. O acesso seria exclusivamente aéreo, com pequenos 



96 

aviões responsáveis pelo “lançamento” de mercadorias e posterior 
construção de uma pista. Destaca-se aqui o controle do dono do garimpo 
sobre os trabalhadores que chegavam, cuja entrada era orientada por laços 
de parentesco, compadrio e afinidades. Quanto à lavra, esses garimpos 
caracterizam-se pela garimpagem manual, ou seja, com instrumentos e 
técnicas rudimentares de extração do ouro. O domínio da terra encontrava-
se totalmente vinculado a exploração, assim era dono do garimpo a primeira 
pessoa a descobrir ouro em uma determinada terra. Por fim, a organização 
social era definida e estável, regida pelo binômio liderança-confiança: os 
líderes eram forjados pela comunidade e a confiança era revelada pelo 
respeito aos acordos verbais, que constituiriam um conjunto de normas de 
comportamento que compõem o que Salomão denomina de “pacto de 
garimpo” (e que outros autores se referem como “lei do garimpo”). 
Debruçaremos-nos sobre essa questão no próximo capítulo. 

A estabilidade deste modelo foi criticada por Ireno Lima (1994) a 
partir de sua análise acerca da centralidade das cantinas garimpeiras para a 
organização dos garimpos. Este autor faz uma diferenciação entre o que 
poderíamos chamar de “isolamento espacial” e “isolamento comercial”. 
Com o intuito de contrapor a tradicional divisão entre “selva” versus 
“civilização”, o autor afirma que os garimpos, mesmo isolados 
espacialmente, fazem parte de uma grande engrenagem econômica, sendo a 
cantina o espaço mediador dessas relações.  

A literatura e a bibliografia apontam a presença desse espaço 
geralmente ligado ao início de um garimpo, que somados a pista de pouso, 
tornar-se-iam o embrião de um vilarejo nascente. Assim, a cantina é descrita 
em geral como um grande barracão de madeira localizado ao lado da pista 
de pouso que funciona como um entreposto comercial distribuindo uma 
infinidade de produtos, tais como alimentos, ferramentas, roupas, remédios, 
utensílios. Além disso, a cantina centrava a recepção de ouro, porque os 
produtos (que todos precisavam) eram pagos em ouro, e porque a cantina 
comprava o metal. A cantina compunha com outros estabelecimentos, como 
a boate ou o cabaré, o que se denomina currutela, ou seja, um pequeno 
vilarejo ao redor do qual estão os baixões/barrancos, as unidades produtivas 
do garimpo no qual os peões trabalham. Dito de outra forma, a currutela, 
como conjunto de estabelecimentos comerciais voltados ao atendimento das 
pessoas que estão trabalhando no baixão, é o epicentro do garimpo, e dentro 
deste, a cantina centralizava a quase totalidade de relações de compra e 
venda.  
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A questão, em geral pouco elaborada, que eu colocaria, é que a 
importância e a centralidade de uma cantina variam de acordo com o 
número e diversidade de estabelecimentos comerciais presentes em uma 
currutela. Por exemplo, existem currutelas que possuem farmácia, então os 
medicamentos são vendidos aí e não na cantina; e também depende do tipo 
de relação que o dono do garimpo tem com os demais garimpeiros. Há casos 
em que o dono do garimpo é também o dono de uma única cantina, então é 
provável que haja um monopólio de compra e venda e há casos em que cada 
dono de par de máquinas tem liberdade para comprar e vender onde quiser, 
caso em que existirá certamente mais de uma cantina. É importante observar 
atualmente a multiplicidade de funções dos estabelecimentos comerciais no 
garimpo: em um mesmo espaço que também é a moradia do comerciante, 
pode-se vender confecções, remédios e alimentos (mesmo que em geral um 
tipo de produto predomine). É como se a maioria dos estabelecimentos 
comerciais se inspirasse no modelo da cantina: tendo “um pouco de tudo”, 
ganhariam por todos os lados, no intento de suprir, o máximo possível, a 
demanda dos garimpeiros. 

 

 

Lima (1994) também fala de um “sistema condicionado” em que os 
donos de serviço são obrigados a comprar bens de consumo na cantina do 
dono do garimpo ou usar o avião de sua propriedade caso queiram comprar 
fora do garimpo (obrigatoriedade do frete). Nesse caso o dono do garimpo 

Figura 08 – Balança para compra e venda de ouro num estabelecimento comercial, 
ver remédios ao fundo. 

 
Fonte: Acervo pessoal, dezembro de 2012. 
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monopolizaria totalmente o comércio, acumulando as funções de dono de 
garimpo, dono da cantina, dono do avião e da pista.  

Rita Rodrigues (1996), embora não se contraponha ao modelo 
Tapajós, traz o estudo de caso de um garimpo totalmente monopolizado 
pelo dono do garimpo84, um empresário vindo do sul (paulista) que comprou 
o garimpo de outra pessoa e aplica uma lógica quase empresarial de gestão, 
apesar de não ser formalmente uma empresa e manter o sistema de 
porcentagem (70:30). Nesse garimpo o dono é também o único proprietário 
das máquinas (dono de serviço), do avião/pista de pouso e da cantina. Nesse 
garimpo não há boates e o uso de bebida alcoólica é restrito.  

 

A forma de organização desse garimpo aproxima-se de um dos tipos 
de garimpo analisados por Armin Mathis (1995b) que os classifica a partir 
da razão econômica: 1) garimpos cuja razão é extração do ouro e 2) 
garimpos cujo objetivo é o comércio. Os primeiros caracterizam-se por uma 
racionalidade empresarial comum ao grupo denominado pelo autor de 
empresários modernos, que mantêm o monopólio da extração, sendo eles os 
únicos donos de maquinários. Nesse caso o dono do garimpo seria também 

                                                 
84 A autora não menciona o nome deste garimpo nem de seu proprietário. 

Figura 09 – Foto de estabelecimento comercial no garimpo. No mesmo espaço 
vendem-se alimentos, produtos de limpeza, ferramentas, remédios e compra-se ouro. 

 
Fonte: Acervo pessoal, dezembro de 2012. 
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o único e exclusivo dono de serviço e teria a liderança absoluta dentro do 
garimpo (possivelmente também controlando e monopolizando o comércio 
que existir). Buscando eliminar todos os fatores que se opõem a 
racionalidade de uma administração empresarial, esses donos de garimpo: 

 (...) eliminarão todas as possíveis fontes de distúrbios para o 
processo extrativo. Assim, nesses garimpos a posse de armas é 
vedada e eles não dispõem de boates e, muitas vezes o consumo de 
bebidas alcoólicas é proibido. (...) Ao contrário disso, os donos de 
garimpo, que se concentram no comércio, têm na prostituição e na 
venda de bebidas alcoólicas duas importantes fontes de lucro. 
Violência para eles é somente um problema quando coloca sua 
liderança em risco. (MATHIS, 1995b, p. 14). 

Além disso, o autor aponta a existência de garimpos onde não há 
mais o monopólio da propriedade da terra e que tem características de 
pequenas comunidades. Sobre esses afirma: 

Os garimpos que se transformaram em comunidades, e sobretudo 
onde o Estado ainda não é presente com as suas instituições de 
segurança, mostram o nível mais elevado de violência devido a 
falta de uma liderança e a concorrência de pequenos e médios 
proprietários de capital. Porém essa concorrência não impede que 
os donos de capital, nessas comunidades, se organizem para 
defender o seu patrimônio, seja na forma de uma segurança 
particular ou em colaboração com os órgãos da segurança pública. 
(MATHIS, 1995b, p. 14). 

1.4.1 Garimpos Fechados e garimpos abertos 

 A classificação acima parece se aproximar a uma diferenciação 
nativa que encontrei no trabalho de campo, entre “garimpos fechados” e 
“garimpos abertos”. Assim um garimpo fechado se aproximaria do garimpo 
cuja razão econômica central é o ouro. Nesses garimpos, conforme relatado 
por garimpeiros, uma pessoa, dono do garimpo, mantém o controle de tudo 
que entra e sai do garimpo (mercadorias, máquinas e pessoas). Boates e 
bebidas alcoólicas não são permitidas normalmente. Apenas em raras 
ocasiões, como nas festas de final de ano, prostitutas e bebidas entram no 
garimpo, sob a autorização e controle do dono.  
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Encontrei menção a um garimpo desse tipo. Em geral, quando as 
pessoas queriam mostrar quão generosos eram os antigos donos de um 
garimpo cuja organização atual é a de comunidade, diziam que o antigo 
dono nunca havia “fechado” o garimpo dele, ou que “o garimpo sempre foi 
livre, podia entrar qualquer um”. Isso significa que o dono não colocava 
empecilhos para o trabalho de extração ou o comércio de outrem, desde que 
reconhecida sua autoridade pelo pagamento do direito de uso da terra (em 
geral 10% sobre o valor apurado), para o caso da extração. Para o comércio, 
é possível que existissem alguns acordos desse tipo (porcentagem ou 
alguma espécie de benefício para o dono), embora não fique claro como se 
davam exatamente essas transações. Esse tipo de garimpo foi claramente 
organizado em função do comércio, e a presença de boates e 
estabelecimentos comerciais era forte e diversificada, embora não parecesse 
haver um monopólio nem da extração e nem do comércio por parte do dono, 
por isso as pessoas diziam serem abertos, apesar de ter um dono claramente 
reconhecido.  

Todos os garimpos que visitei eram chamados por seus moradores de 
“comunidades” e basicamente correspondem à classificação de Mathis 
(1995b) para esse tipo, com algumas diferenciações: quase todos contavam 
com algum nível de presença policial (posto ou destacamento da polícia 
militar) e havia pelo menos uma liderança local, um líder comunitário eleito 
pela comunidade. No Creporizão, garimpo cuja sede é um distrito de 
Itaituba, havia, além dessa liderança, um subprefeito, nomeado pelo 
prefeito. Apesar de serem filiados a partidos políticos diferentes, não havia 
aparentemente nem um tipo de disputa violenta nem entre eles e seus 
partidários, nem entre os pequenos e médios proprietários de capital. Os 
embates me pareceram mais direcionados a algumas ações de órgãos 
estatais, vistas pela imensa maioria dos moradores desses locais como 
“tentativas de fechar os garimpos”, para as quais todos pareciam se unir 
contra85. 

                                                 
85 Um exemplo disso foi a preocupação geral provocada pelas mais recentes tentativas de 
regulamentar o garimpo com as pressões de órgãos ambientais como veremos mais adiante 
no depoimento de Zenon, um antigo dono de garimpo. Unir-se a partir de um receio comum 
(o fechamento dos garimpos do Tapajós) não significa suplantar as tensões (concorrências, 
disputas ideológicas, políticas e/ou econômicas, etc.) entre a heterogeneidade de atores que 
retiram seu sustento e seus lucros da garimpagem, mas apenas parece direcionar as 
iniciativas de grande parte desses sujeitos para uma preocupação comum em momentos de 
crise. Em função disso é que durante o período de trabalho de campo no Tapajós 
rapidamente donos de garimpo, de casas de compra de ouro e comerciantes buscavam 
organizar-se para registrar uma cooperativa de garimpeiros no (e própria do) Creporizão. 
Esta lógica grupal, com seus devidos limites e em seu próprio contexto, não deixa de evocar 
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A menção à figura de um garimpeiro-empresário aparece na 
literatura (KOTSCHO, 1984; SALOMÃO, 1984; LESTRA; NARDI, 1982, 
etc.) estreitamente relacionada à explosão do garimpo em Serra Pelada, que 
pela enorme repercussão midiática atraiu pessoas de todos os lugares e 
estratos sociais, profissionais liberais e empresários (a maior parte “sulista”) 
que, sem nenhuma experiência anterior com o ouro, garimparam lado a lado 
com migrantes pobres oriundos a maior parte do nordeste. Enquanto os 
primeiros dispunham de capital inicial para investir em máquinas e 
equipamentos, os segundos contavam de saída apenas com sua força de 
trabalho, ao menos até conseguir um bamburro, menos raro em Serra Pelada 
e mesmo no Tapajós nos anos 80, do que nos indicam visões desabonadoras 
da garimpagem enquanto meio real de obter mobilidade social disponível às 
classes populares.  

Não podemos esquecer o quanto a figura do dono de par de 
máquinas (pequeno empresário oriundo do centro-sul do país) nos garimpos 
do Tapajós, em meados da década de 70, se aproxima da figura desse 
garimpeiro-empresário, podendo inclusive se fundir a essa. Mas o que 
gostaria de chamar a atenção aqui é como esses aviadores pioneiros no 
Tapajós se aproximaram de uma gestão mais empresarial do garimpo, 
anterior à descoberta de Serra Pelada preponderantemente associada à figura 
do empresário vindo do sul86 (KOTSCHO, 1984). Além disso, a literatura 
pouco menciona que ainda antes do incremento da aviação no Tapajós já 
existiam empresários de garimpos, em geral homens (e mulheres) que, mais 
pelos rios que pelos ares, já centralizavam uma série de relações comerciais 
em parceria com os primeiros garimpeiros descobridores e trabalhadores de 
novas áreas de garimpagem. 

1.4.2 Capital, trabalho e (des)igualdade 

Em sua autobiografia Sally Knopf (1978) conta sua vida nos 
garimpos do Tapajós para onde partiu após ter contato com compradores de 
ouro em Santarém e decidir-se ela também comprar o metal garimpado na 
região. Para isso ela freta em Santarém um barco cheio de gêneros 

                                                                                                                            
a lógica Nuer segmentária de organização política entre o conflito e a cooperação a partir da 
qual conhecidos grupos de tensão próximos unem-se temporariamente frente a uma ameaça 
ou adversário externo (EVANS-PRITCHARD, 1993). Para aprofundar essa perspectiva, 
seria preciso uma análise detalhada do relacionamento entre essa cooperativa nascente e 
organizações de garimpeiros mais antigas e amplas, tais como a sediada em Itaituba/PA, 
mas tal empreendimento ultrapassaria nossos interesses imediatos.  
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alimentícios comprados por ela em Belém a fim de revender nos garimpos, 
pois assim ela “ganharia dos dois lados” (ibidem, p. 99), ou seja, comprando 
ouro e vendendo (trocando por ouro) insumos nos garimpos. No porto de 
São Luís, perto de Itaituba, ela vende parte dos produtos e trava relações 
com um Joselino, um garimpeiro dono de serviço no garimpo do Pacú, que 
negocia o restante da mercadoria com Sally, prometendo pagá-la dali um 
mês. Ele se propunha voluntariamente a ser o intermediário entre Sally e 
outros garimpeiros, adquirindo a mercadoria a crédito em uma relação que 
aparentemente se assemelha ao aviamento, apontado por muitos autores 
como sistema econômico tradicional no extrativismo Amazônico, 
especialmente ligado à extração do látex.  

De acordo com Mikel Aramburu (2009) o aviamento é um sistema 
de adiantamento de mercadorias a crédito que consiste no adiantamento de 
bens de consumo e instrumentos de trabalho ao produtor que pagará a dívida 
com produtos extrativos ou agrícolas. O aviamento é formado por uma 
espiral de acumulação, cujo topo são grandes empresas financiadoras e o 
próprio sistema bancário. Este sistema começou a ser utilizado na Amazônia 
durante o período colonial, mas foi intensificado e consolidado como 
sistema de comercialização durante o ciclo da borracha, constituindo-se 
mesmo em “senha de identidade da sociedade amazônica” (ARAMBURU, 
2009).  

Embora este autor não mencione os garimpos ou as transações com 
ouro, ele analisa as transformações e permanências desse sistema, que 
embora menos explorador e mais diversificado, ainda persiste, em alguma 
medida (e para alguns produtos), na Amazônia. Observemos como Mathis, 
Brito e Brüseke (1997) contrapõem o aviamento ao regime de trabalho nos 
garimpos, visto como menos explorador e com maior possibilidade de 
mobilidade espacial e social para o trabalhador. 

De acordo com Mathis, Brito e Brüseke: 

O processo da formação de preço do ouro é muito mais 
transparente do que o da borracha. As possibilidades de enganar 
o trabalhador, no ato do pagamento, são menores, sobretudo 
quando o garimpeiro recebe o ganho em ouro. O aviamento não 
tinha um mecanismo de ascensão para o seringueiro, e na 
sociedade não se estabelece uma relação de dívida permanente, 
uma peça fundamental do aviamento. Isso aumenta a 
mobilidade do trabalhador. Também pelo fato de que o dono da 
máquina é responsável pela alimentação do trabalhador, fica 
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este livre da necessidade de plantar e de se fixar na terra. 
(ibidem, 1997, p. 115). 

Se o aviamento é um sistema de adiantamento de mercadorias a 
crédito caracterizado 1) pela obrigatoriedade do pagamento da dívida com 
os frutos da produção (o débito depende do resgate da produção) e 2) pela 
formação de uma espiral de acumulação cujo topo são grandes empresas 
financiadoras e o próprio sistema bancário, na relação entre Sally e Joselino 
não estamos nem diante do financiador e nem do produtor final e talvez nem 
dentro de uma cadeia progressiva que caracterizaria o aviamento.  

Sally era uma empresária autônoma que contava apenas com seus 
próprios recursos em sua arriscada empreitada comercial pelos garimpos da 
região, nos quais, mais tarde, ela também se tornaria dona de serviço, como 
Joselino, tendo inclusive comprado produtos a crédito de outros 
comerciantes. Mesmo vendendo o ouro que adquiriu nos garimpos a 
compradores de ouro do RJ e SP, Sally não tinha nenhuma relação de 
trabalho e nem era financiada por eles. Por sua vez Joselino era dono de 
serviço e tinha interesse na mercadoria que Sally dispunha por dois motivos: 
1) suprir sua própria frente de serviço e 2) tornar-se ele também um 
comerciante no garimpo, ou seja, um parceiro de Sally, pois negociaria a 
mercadoria de Sally na currutela mediante uma porcentagem, ou seja, uma 
participação nos lucros.  

Nesse caso, quem teria a obrigatoriedade de entregar a produção (o 
ouro) como forma de pagamento? Jocelino entregaria à Sally o ouro que 
arrecadou no suprimento de insumos para outros donos de serviço que, 
assim como ele, fornecem gratuitamente (e não vendem) esses insumos para 
os trabalhadores de suas próprias frentes de serviço. O pagamento do 
produtor final não é um salário fixo (seja em gramas de ouro ou em 
dinheiro) do qual deve ser descontado os gastos com alimentação e 
ferramentas de trabalho fornecidos pelo dono do serviço. O pagamento do 
produtor é uma porcentagem na extração do ouro, cujo valor final, bem 
como os ganhos de todos os envolvidos, é instável, pois dependente da 
quantidade de ouro encontrada. Os exemplos dados parecem evocar mais 
um sentimento de solidariedade entre peças, em alguma medida 
intercambiáveis, do que uma rígida hierarquia baseada numa diferenciação 
de papéis intransponíveis.  

Embora a obtenção de mercadorias a crédito fosse e ainda seja 
bastante comum nos garimpos parece difícil falar em empresários do 
garimpo nos moldes do aviamento (ao menos da maneira como ele foi 
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caracterizado na extração da borracha) ou restritos a uma casta fechada e 
distante, responsabilizada unicamente pela exploração do garimpeiro. Isso 
pressupõe a figura de garimpos e garimpeiro isolados e marginais ou 
marginalizados, devedora em grande parte da ideia do garimpo enquanto um 
território (espacial, social e economicamente) fechado, penetrado, quando 
muito, por uma elite supostamente autoritária e exploradora que pela 
violência confinaria todos às suas regras.  

Por outro lado, alguns autores enfatizam a contradição entre capital e 
trabalho na garimpagem:  

Mesmo que a garimpagem, como é organizada hoje, se 
enquadre dentro de uma relação de trabalho capitalista, o 
regime de trabalho lá existente (porcentagem – nota minha) 
consegue encobrir a contradição entre capital e trabalho porque 
cria uma ilusão de uma igualdade entre capital e trabalho, evita 
que o trabalhador se defina como parte de um coletivo, sustenta 
a possibilidade de ascensão social e apresenta-se como salto 
qualitativo em relação ao aviamento. (MATHIS, 1995b, p. 10). 

Além disso, o autor destaca que a vivência das mesmas condições de 
trabalho e de vida, em geral difíceis, reforça o sentimento de igualdade entre 
os donos de máquina ou donos de serviço e os trabalhadores, que muitas 
vezes provêm do mesmo background social. Diferente do que ocorria com a 
extração da borracha nos seringais, vimos como na garimpagem os 
endividamentos na maior parte das vezes (quando o dono do garimpo não é 
o único dono de máquinas) não envolvem os produtores diretos 
(trabalhadores), mas os donos das máquinas (donos de serviço).  

Salomão já enfatizava a possibilidade de ascensão social na 
garimpagem, dizendo serem os donos de garimpo, pelo menos durante a 
fase manual, garimpeiros descobridores de uma área mineralizada ou 
enriquecidos com a extração (quase sempre pela descoberta de uma grande 
quantidade de ouro). Para uma fase posterior, Mathis (1995) traz uma 
classificação interessante para os grupos que representam o capital na 
garimpagem:  

• pioneiros, eles começaram nos anos 60, na maioria das vezes sem 
capital; ao longo do tempo passaram a deter o maior conhecimento 
dessa atividade e entre todos é o que possui menor grau de 
escolaridade dentro do grupo de donos de garimpo  
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• ascendentes sociais, a maioria veio para a Amazônia no início dos 
anos 70, em consequência das políticas de integração nacional, 
possuem experiência como empregados na garimpagem e detêm maior 
grau de instrução do que os pioneiros, muitos trabalhavam em 
profissões artesãs e não tem muito conhecimento de administração 
empresarial.  
• empresários modernos: a maioria vem dos estados do centro-sul, já 
trazem capital para investir no garimpo, ou conseguem o capital em 
atividades empresariais na Amazônia, se organizam dentro de um 
padrão de atividade empresarial, que eles conhecem devido a 
experiência em relações de trabalho formais ou como empresários fora 
da garimpagem. (MATHIS, 1995b, p. 6, grifos do autor). 

Acredito que a heterogeneidade desses grupos e a convivência 
conjunta no mesmo espaço e tempo, bem como a diversidade de formas de 
organização da garimpagem (“garimpos fechados” e “garimpos abertos”) 
complexifique uma separação dicotômica e estática entre trabalhadores e 
donos de garimpo (capital e trabalho), presente direta ou indiretamente em 
algumas análises acadêmicas (RODRIGUES, 1996; SOARES, 2009), 
utilizada em geral por pessoas de fora dos garimpos, para denunciar a 
exploração da mão de obra. A premissa de que os verdadeiros garimpeiros 
seriam apenas aqueles que estão envolvidos diretamente na extração do ouro 
por si só é alvo de disputas: seriam os donos de garimpo e os donos de 
serviço (máquinas), garimpeiros? Ou apenas o trabalhador braçal, o “peão”, 
sendo seus superiores responsabilizados por mais uma forma de exploração 
do trabalhador, mais eficaz quanto mais distante da função protetora do 
Estado eles se encontram? E mais: Seria possível uma cooperativa de 
garimpeiros sem donos de serviço ou donos de garimpo? Até que ponto a 
imposição de um regime de trabalho assalariado com a garantia de direitos 
trabalhistas aproximaria a garimpagem de uma empresa de mineração?  

É possível que com o incremento de maquinário e a presença de uma 
lógica empresarial de alguns donos de garimpo (especialmente os de tipo 
“fechado”) apareçam mais definidos os contornos da relação entre capital e 
trabalho, com aumento da tensão entre trabalhadores e donos de garimpo. 
Não obstante, essa forma de produção ainda se identifica como garimpagem, 
diferenciando-se de empresas mineradoras, que também estão presentes na 
região. Entre essas diferenças podemos citar o estatuto legal, o trabalho 
assalariado, o nível de especialização da mão de obra e a natureza dos 
acordos e regras de conduta de uma e outra forma.  
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Veremos, na próxima seção, como o Estado brasileiro relacionou-se 
com a garimpagem desde seu surgimento no Brasil colônia até os dias de 
hoje. A análise de algumas das principais leis minerarias nos permitirá ver 
as concepções oficiais do que seja “garimpo” e as possibilidades de diálogos 
e tensões entre os garimpeiros e as políticas públicas orientadas por tais 
concepções.  

1.5 Da clandestinidade à marginalidade: o papel do Estado 

Art. 18. É instituído o Dia Nacional do Garimpeiro 
a ser comemorado em 21 de julho. 

Art. 19. Fica intitulado Patrono dos Garimpeiros o 
Bandeirante Fernão Dias Paes Leme. 

Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

(Estatuto do Garimpeiro, Brasília, 2 de junho de 
2008 – grifo meu). 

 

O garimpeiro, segundo uma série de estereótipos, é em geral visto 
negativamente como aventureiro, livre, rebelde, sem família, “farrista”, que 
tendo obtido dinheiro fácil, não teria racionalidade no uso do mesmo (e mais 
recentemente poderíamos acrescentar: “ecologicamente incorreto”). O 
sociólogo João Carlos Barrozo (2007) ao analisar a história dos garimpos do 
Alto-Paraguai diamantino em MT também aponta uma visão negativa sobre 
o garimpeiro e que remonta a própria origem da garimpagem no Brasil: 

No período colonial as minas atraíram muita gente, principalmente 
os “despossuídos”, que corriam atrás da “ilusão” da riqueza fácil. 
Todavia, ali a maior parte da força de trabalho ou era escrava, a 
serviço de um senhor, ou de “grimpeiros” livres e, por isso, 
clandestinos. (BARROZO, 2007, p. 26).  

São esses garimpeiros livres que permeiam boa parte do imaginário 
social sobre o garimpeiro: 

No século XVIII, os homens livres, que não eram senhores, eram 
os pobres, mestiços, mamelucos e brancos em dívida com a justiça. 
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Esses homens, que viviam no limite entre a liberdade e a 
escravidão, foram denominados por Laura de Mello e Souza (1990) 
como os “desclassificados sociais” (Carvalho Franco, 1969; Prado 
Jr., 1980). (ibidem, p. 143).  
Furtado (1980: 75) diz que, na economia mineira, até os escravos 
podiam trabalhar por conta própria, pagando uma quantia fixa ao 
seu dono, com “possibilidade de comprar a própria liberdade”. 
Embora alguns historiadores discordem dessa opinião, há 
testemunhos do período da escravidão que a confirmam. (ibidem, 
p. 33). 

É interessante observar a relação da garimpagem com a escravidão. 
Para além da mineração de ouro nas Minas Gerais no século XVIII onde a 
mão de obra era totalmente escrava, basicamente composta de escravos 
africanos, a história do garimpo de diamantes de que trata João Carlos 
Barrozo (2007), cuja extração foi proibida pela Coroa Portuguesa desde a 
sua descoberta até 1805, foi realizada em grande parte por homens que, não 
sendo senhores nem escravos, foram utilizados pelos administradores 
coloniais para povoar locais distantes, entrar “mato adentro”, realizando 
tarefas que não podiam ser cumpridas pelos escravos, pois se temiam as 
fugas. Sendo desclassificados socialmente e representando um ônus para a 
Coroa, esses homens que “não tinham nada a perder” se dedicavam 
facilmente à busca do Eldorado, mesmo quando a garimpagem era proibida, 
vivendo na clandestinidade e na marginalidade eles “passaram a viver nas 
brenhas, nas ‘grimpas’ das serras, motivo pelo qual os exploradores 
clandestinos de ouro e diamante passaram a ser chamados de 
‘grimpeiros’”  (BARROZO, 2007, p. 144).  

David Cleary (1992), antropólogo norte-americano, em livro que, ao 
julgar pela frequência de citações em obras posteriores, já se tornou clássico 
nos estudos sobre a garimpagem brasileira, mostra como a garimpagem 
manual de ouro foi utilizada por quilombolas no Maranhão durante as 
primeiras décadas do século XIX, evidenciando que se não fosse por tal 
atividade realizada por esses escravos fugidos, talvez sua capacidade de 
resistência não fosse tão significativa, uma vez que trocavam ouro por 
mantimentos, armas e mercadorias, desenvolvendo uma significativa rede de 
relações com as populações do entorno. Dados como esses nos permitem 
visualizar a antiguidade do envolvimento de escravos e “desclassificados 
sociais” com a garimpagem, além de atestar uma margem de mobilidade 
social ou ao menos de empoderamento econômico a esses sujeitos que 
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garimparam, na maior parte das vezes, de forma clandestina, ou seja, não 
autorizada e/ou permitida por lei.  

O importante a ressaltar aqui é que antes da garimpagem ser 
reconhecida e definida por lei ela foi durante quase toda a sua história uma 
atividade clandestina, marcada como sendo desempenhada pelas camadas 
mais baixas da sociedade, “desclassificados” tais como “desocupados, 
vadios os foragidos da justiça”.  

A própria origem da palavra “garimpeiro”, derivada do antigo 
“grimpeiro”, carrega algo de clandestino, à margem, fora, da lei. Uma 
“imagem fundadora” do garimpo e do garimpeiro e que pela maior parte do 
tempo, desde o século XVIII até hoje, refletiu-se nas normas que 
regulamentam a exploração mineral no Brasil, sendo assim, a própria 
palavra/definição de “garimpeiro” foi um produto indireto da ação do 
Estado.  

Estes eram vistos de forma negativa (em suas aproximações com a 
bandidagem), ora de forma algo positiva, seja através de uma visão 
condescendente, cuja “redenção” vem através do trabalho árduo e da 
declarada predominância de uma origem nordestina camponesa e pobre87 ou 
a partir de um ufanismo nacionalista que os associa com os bandeirantes, a 
partir dos quais os garimpeiros seriam corajosos desbravadores do interior 
do Brasil, responsáveis pela povoação e desenvolvimento de regiões 
esquecidas e/ou inóspitas. Obviamente tais visões não são intrinsecamente 
certas ou erradas e podem mesmo coexistir na maior parte das vezes, mas o 
predomínio de tal ou qual perspectiva varia em função do momento e da 
conjuntura história, em que pese o interesse e os objetivos dos grupos 
envolvidos na questão da extração mineral no Brasil. O garimpo de Serra 
Pelada e as questões políticas desencadeadas por ele, ilustram bem esse 
ponto.  

David Cleary (1992) foi um dos primeiros autores a debruçar-se, de 
forma surpreendente e cuidadosa, sobre o relacionamento entre a 
garimpagem e o Estado brasileiro, afirmando que 

embora a garimpagem em grande escala exista no Brasil desde o 
final do século XVII, não foi senão somente bem adentro do século 
XX que ela foi definida legalmente como um tipo de produção 

                                                 
87 Em boa parte da bibliografia consultada sobre a garimpagem de ouro na Amazônia 
(GASPAR, 1990; GUERREIRO, 1984; MARTINS, 2012; etc.) destaca-se a origem 
nordestina (em geral camponesa) e pobre de grande parte dos garimpeiros.  
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mineral e que o Estado brasileiro realizou esforços formais no 
sentido de construir com ela um relacionamento institucional. 
(CLEARY, 1992, p. 177-178).  

Foi apenas no governo de Getúlio Vargas que a garimpagem foi 
legalmente definida pela primeira vez no Brasil e em 1934 foi criado o 
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), e redigido o 
primeiro Código de Mineração, que regulava todos os aspectos da extração 
mineral, inclusive a garimpagem. David Cleary (1992) destaca o caráter 
inovador do Código de Mineração implantado pelo Estado Novo não apenas 
no reconhecimento da importância da contribuição dos garimpeiros na 
produção mineral nacional, mas também no reconhecimento da natureza 
semi-mecanizada da garimpagem, mesmo que à época esta estivesse em 
estágio bastante inicial. Esta legislação que exigia o registro (gratuito) dos 
garimpeiros nas agências do governo, também dava direitos de pesquisa e 
exploração mineral em todas as terras públicas, além de criar zonas 
reservadas (exclusivamente) para a garimpagem. Estas mais tarde foram 
denominadas de “reservas garimpeiras”, tal qual a Reserva Garimpeira do 
Vale do Tapajós, oficialmente instituída apenas em 1983.  

Em 1957 foi criada, pelo então presidente Juscelino Kubitschek, a 
Fundação de Assistência ao Garimpeiro (FAG)88, seus objetivos de dar 
suporte técnico aos garimpeiros e fomentar projetos de bem-estar social nos 
garimpos, assim como os objetivos iniciais do DNPM quando de sua criação 
(informação, assistência técnica aos garimpeiros e monopólio público de 
compra de ouro), não tiveram largo êxito nem continuidade. O Código de 
Mineração de 196789 que substituiu o de 194090 é apontado por Cleary 
(1992) como um claro retrocesso nas relações Estado-garimpo, embora o 
regime militar tenha se visto obrigado a fazer concessões a partir do 
episódio extremo de Serra Pelada. Como vimos no início deste capítulo, 
Serra Pelada foi um caso excepcional não apenas de garimpo (militarizado 
e, portanto, distinto da organização social tradicional dos garimpeiros no 
Tapajós), mas também em função de uma política de exceção que permitiu 
ganhos temporários aos garimpeiros em uma disputa velada entre esses e a 

                                                 
88 Lei nº3295 de 30/10/1957. A FAG esteve sob a jurisdição do então intitulado à época 
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Posteriormente, o Decreto nº 75208 de 
10/01/1975 extinguiu a FAG.  
89 Decreto-lei nº 227, de 28/02/1967.  
90 Decreto-lei nº 1985, de 29/03/1940.  
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mineração formal capitalista (pública e/ou privada) cujo Código implantado 
no regime militar buscava favorecer.  

O principal retrocesso apontado pelo autor no Código de 1967 foi a 
caracterização da garimpagem como exclusivamente feita através de 
“maquinaria simples e manual”, o caráter individual do trabalho e a 
possibilidade de fechamento de certas áreas à garimpagem. Uma das 
consequências disso foi a “construção de uma dicotomia completa entre a 
garimpagem mecanizada, a mineração capitalista, e a manual, sem quaisquer 
categorias intermediárias” (CLEARY, 1992, p. 184), como é cada vez mais 
o caso dos garimpos atualmente no Tapajós, com mecanização progressiva 
no trabalho de extração do ouro, especialmente com o aumento do uso das 
localmente chamadas “PCs” (escavadeiras hidráulicas) em algumas bocas de 
serviço, embora estas não tenham alterado drasticamente a organização 
social do sistema de trabalho tradicional dos garimpeiros na região, como 
visto anteriormente. Sem relação com a realidade da garimpagem: não 
totalmente manual e nem completamente solitária, o Código de Mineração 
de 1967 marginaliza, colocando novamente na clandestinidade, o 
garimpeiro:  

Por sua vez, isto significava que as companhias de mineração 
dispunham de um instrumento legal poderoso do qual elas 
podiam lançar mão a qualquer momento em que se 
desenvolvesse um conflito com os garimpeiros na Amazônia, 
promovendo a resolução das disputas através do confronto e 
não da negociação, como poderia ser possível se a legislação 
tivesse alguma relação com o que estava realmente acontecendo 
na prática. Este Código institucionalizou uma hostilidade 
doutrinária com relação à garimpagem no topo das agências de 
mineração do Estado. O Código não era compatível com a 
função deles (DNPM) de fornecer assistência técnica aos 
garimpeiros e de tentar aumentar a produção nos garimpos 
estabelecidos. Interpretado ao pé da letra, o Código os teria 
obrigado a confiscar grande parte da maquinaria utilizada pelos 
garimpeiros em vez de aumentar sua eficiência. (CLEARY, 
1992, p. 184). 

As disposições legais, segundo o autor, produziram distorções. 
Tendo em vista o que já se fazia na realidade da produção de ouro de muitos 
garimpos, os anos 80 “colocariam o governo brasileiro na posição 
constrangedora de ter que subverter suas próprias leis a fim de executar 
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programas nos garimpos” (ibidem, p. 185). Este foi o caso da intervenção 
em Serra Pelada, através da bem sucedida campanha para sua manutenção 
como garimpo pelo máximo de tempo possível.  

Serra Pelada expressou como a política mineral do regime militar 
colocou-se numa armadilha ao apoiar o projeto de Curió inviabilizando a 
atuação da Companhia Vale do Rio Doce (CRVD), que tinha os direitos de 
pesquisa da área.  

O aumento do preço do ouro no mercado internacional, a explosão 
da garimpagem na Amazônia e a forte crise econômica que assolava o país 
em 1979 forçaram uma reavaliação do governo à época, embora essa não 
refletisse na elaboração de uma política consistente para a garimpagem, 
sendo suas ações reativas, pouco coerentes tanto para a garimpagem como 
para a mineração formal: 

Desde 1967 (até início dos anos 90) os vários órgãos do Estado 
envolvidos no setor de mineração disseram coisas diferentes em 
diferentes momentos, ou até mesmo coisas diferentes no mesmo 
momento, dependendo de qual escalão destes órgãos é examinado. 
A ação do Estado frequentemente tinha pouca relação ou com os 
motivos declarados ou com a legislação mineral. (CLEARY, 1992, 
p. 189). 

Alain Lestra e José Nardi (1982), em um livro com orientações para 
geólogos, também apresentaram opinião semelhante à de Cleary (1992), que 
caracterizou como “caótica” a situação da garimpagem após os 
acontecimentos do início da década de 80, em grande parte fruto da 
desastrada atuação estatal, receosa em contrapor-se aos interesses do setor 
formal e hostil à garimpagem:  

O que se têm observado é uma total ausência de regras de jogo; 
cada situação é analisada em separado, e as soluções diferem 
conforme o momento, a predisposição dos técnicos que estudam a 
situação, o número de garimpeiros e a força política ou policial da 
empresa ou dos garimpeiros envolvidos. (LESTRA; NARDI, 1982, 
p. 351). 

Vimos como a garimpagem no Brasil se originou historicamente à 
margem do poder estatal desde o Brasil colônia. Foi com o estabelecimento 
de um setor de mineração capitalista radicalmente diverso da mineração 
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escravista (iniciado com a primeira legislação, de 1817, que permitia a 
criação de companhias de mineração no Brasil) que “ironicamente a 
garimpagem enquanto categoria legal torna-se criação indireta do próprio 
setor de mineração capitalista com o qual ele está agora envolvido em 
combate por toda a Amazônia” (CLEARY, 1992, p. 178).  

1.5.1 Da teoria à prática: a dificuldade de implementar leis efetivas 

Frente a este quadro exemplarmente compreendido e sintetizado pela 
análise de David Cleary, apresento um diário de campo e longos trechos de 
uma conversa que tive com Zenon, um antigo garimpeiro da Região do 
Tapajós, a fim de nos aproximarmos das mudanças e permanências da 
situação dos garimpos da Amazônia brasileira em geral e em específico da 
região do Tapajós a partir das queixas e demandas mais comuns dos 
garimpeiros dessa região.  

Garimpo do Tapajós. Manhã do dia 21.03.12 – uma Quarta-feira. 
Enquanto eu e Judith esperávamos pelo transporte “popular” 
local (uma caminhonete de um particular que faz frete) que nos 
levaria até outro garimpo. 
Possivelmente movido pela curiosidade a respeito de nosso 
trabalho por ali, (e pensando sermos representantes de alguma 
entidade governamental ou não governamental), Zenon começa a 
nos contar espontaneamente uma conversa que teve com uma das 
“meninas do ICMBio” na última vinda delas ao garimpo. Por 
sinal, a presença delas parece ter causado repercussão por aqui, 
no que se pode inferir dos diversos comentários (em geral 
negativos e temerosos) que escutamos de muitas pessoas que de 
início pensávamos que nós também éramos do ICMBio ou mesmo 
nos confundiam com as próprias.  
Foi com algo disso em mente que Zenon se aproximou da gente. 
Nosso primeiro contato foi em um mercadinho dias antes. Ele se 
dirigiu a nós enquanto falávamos com a dona do mercado a 
respeito dos questionários com os moradores (momento em que ela 
reclamava enfaticamente das condições de vida no garimpo: falta 
de infra-estrutura, carestia de produtos e serviços, etc.). Naquele 
primeiro momento, falamos rapidamente e ele se mostrou um tanto 
quanto irônico (provavelmente movido pela profunda desconfiança 
em relação às “pessoas que vêm de fora”, a qual agora tenta nos 
fazer compreender). Nesse segundo momento ele se mostra mais 
aberto e franco e centraliza a conversa tematizando sobre as 
dificuldades do garimpeiro tradicional (incluindo aqui 
trabalhadores e alguns donos de garimpo) que tem que lutar 
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sozinho “contra tudo e contra todos”. Teriam também que “se 
defender” de nós, pesquisadores? Isso é o que ele parece se 
perguntar, habilmente “tateando (e ganhando) terreno” Para isso 
ele inicia fazendo alusão a um diálogo que teve com uma das tais 
“meninas do ICMBio”: 
Zenon: Aí no hotel eu conversei com elas, assim como eu tô 
conversando com vocês “Moça você foi muito firme. Você falou 
que tanto os proprietários de máquina como os próprios 
garimpeiros, poderiam ser presos. Essa palavra, ‘preso’ é muito 
forte”. Ela disse: “ah, mas eu não quis falar”, “mas você falou, não 
falou? Só que é o seguinte, nós não somos bandido, nós somos 
pessoas que estamos trabalhando pela nossa sobrevivência. Todo 
mundo aqui tem família, eu tenho seis filhos fazendo faculdade em 
Belém, então eu tô aqui para manter eles, então usar o termo 
‘prisão’”... E ela: “pelo amor de deus você está me sufocando”. 
“Não, eu não estou sufocando, eu tô querendo que você entenda”. 
Eu tenho uma área aqui, a minha área não é do outro lado (do rio 
Crepori onde estão as áreas de conservação ambiental) mas...  
L: mas poderia ser!  
Zenon: Exatamente! Poderia ser! Então nunca usar esse termo 
(prisão). E ela: “mas a lei, realmente vem a lei e isso vai 
acontecer”. “Olha você tá falando de novo, isso nunca pode 
acontecer de prender o garimpeiro porque ele tá trabalhando numa 
área que vocês acham que é ilegal! (e ele frisa a palavra “vocês”) 
Então eu acho que tem que ter um acordo, vamos conversar, 
indenização, alguma coisa, não chegar logo “senão sair vai preso”. 
Garimpeiro é uma pessoa muito rústica, muito rudimentar, não 
consegue... quando fala “preso” pra ele é uma coisa muito firme. 
Um senhor inocente que trabalhou tentando ganhar um dinheirinho 
e agora chega aí uma entidade, representante do governo. “Você 
trabalha no governo, não?!”, “Sou” (do governo, ela disse). Ela 
trabalha no ICMBio. Então, é complicado.  

Zenon está se referindo ao que é, atualmente, aos olhos de quem vive 
e trabalha no garimpo, um dos maiores desafios nos garimpos do Tapajós: a 
legislação ambiental e o difícil diálogo desta com o modo de produção dos 
garimpos. Para extrair ouro em sistema de garimpagem de forma legal é 
preciso preencher uma série de requisitos burocráticos dentre os quais está o 
encaminhamento de uma Permissão de Lavra Garimpeira (PLG) junto ao 
DNPM e a obtenção de uma licença ambiental. Esta licença parece ser o 
maior entrave para a legalização das áreas de garimpagem. Sem pretender 
entrar em detalhe sobre procedimentos burocráticos, o importante a frisar 
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aqui é a sobreposição de áreas de conservação ambiental com áreas 
anteriormente reservadas à garimpagem. 

A Reserva Garimpeira do Tapajós (RGT) é uma área reservada para 
a garimpagem pelo governo brasileiro oficializada em 1983, no auge da 
visibilidade da garimpagem no Brasil e logo depois do fechamento de Serra 
Pelada. No texto da lei, ainda em vigor, fica claro o objetivo de evitar 
conflitos entre os garimpos e as empresas de mineração:  

O Ministro de Estado das Minas e Energia, usando de sua 
competência (...) e considerando a necessidade de serem evitados 
conflitos entre mineradores, garimpeiros, faiscadores ou catadores, 
decorrentes da incompatibilidade legal de execução de trabalhos 
sob os regimes de Autorização de Pesquisa e de Concessão em 
áreas que se apresentem tecnicamente viáveis; 
Considerando que a garimpagem de ouro na região do Médio 
Tapajós é tradicional, resolve: 

 
Figura 10. Reserva Garimpeira do Tapajós. 

O polígono delimita os limites da reserva. Legenda: Azul: Áreas de conservação 
ambiental (vários tipos) Branco: Zona de Consolidação, área descoberta por 

qualquer área de conservação ambiental.  

Fonte: Google Earth. 
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 I – Fica destinada ao aproveitamento de substâncias minerais 
exclusivamente por trabalhos de garimpagem, faiscação e cata, a 
área de aproximadamente 28.745 km2 situado no Município de 
Itaituba, Estado do Pará, delimitada por um polígono (...) 
II – Na área descrita do item anterior serão respeitados, nos termos 
do Decreto-lei 227/67, os atuais Pedidos de Pesquisa, Alvarás de 
Autorização de Pesquisa e Decreto de Lavra e suas evoluções 
legais. 
III – No eventual decaimento desses títulos, as áreas respectivas 
serão incorporadas à área da presente Portaria. (BRASIL, 1983) 

 

 

Figura 11 - Reserva Garimpeira do Tapajós. 

 

Legenda:  
Verde: Área de Proteção Ambiental (APA) do Tapajós 

Amarelo: Floreta Nacional (FLONA) do Jamanxim 
Rosa: Parque Nacional (PN) do Rio Branco (ou FLONA do Tapajós)  

Cinza: FLONA do Crepori 
Vinho: PN do Jamaxim  

Branco: Zona de consolidação (área descoberta por qualquer área de conservação ambiental) 
Fonte: Ministério do Meio Ambiente, in Silva (2012, p. 150). 
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Aparece também implícito o reconhecimento (itens II e III) de que as 
empresas dispunham de mecanismos legais (Pedidos de pesquisa, 
autorizações, etc.), geralmente fora do alcance dos garimpeiros. As figuras 
acima mostram a área da RGT. 

Como se pode observar a grande maioria da área destinada à 
garimpagem encontra-se atualmente coberta por Áreas de Conservação 
Ambiental (ACA) de diferentes tipos, o que legalmente impossibilita ou 
dificulta (o que varia de acordo com o tipo de áea de conservação) a 
garimpagem nesses espaços. É importante destacar que as ACA são mais 
recentes e sobrepõem-se a RGT. Em conversa informal com um geólogo do 
DNPM, ao questionar sobre a questão, obtive simplesmente a resposta de 
que “os interesses do governo mudam”. É sobre as mudanças na legislação 
que Zenon segue falando:  

L: pois é, a gente tá tentando entender como funcionam essas 
questões de terra, lei, situação social também, as dificuldades, 
uma análise bem global mesmo... 
Zenon: Olha, quando a gente decide viver aqui nós abrimos 
mão... Eu, tenho apartamento em Belém, minha família é de lá. 
Vim pro garimpo com 18 anos de idade, mas eu conquistei 
alguma coisa aqui, família e tal tudo direitinho, e hoje eu moro 
em Belém, tenho uma família como outras pessoas. Só que 
como meu trabalho sempre foi garimpo, pra mim manter a 
minha família, eu tenho que me sacrificar, eu tô me 
sacrificando, senão lá eu não consigo.... Se eu tivesse lá em 
Belém eu não tinha 6 filhos na faculdade, eu não tinha como 
manter, cê tá entendendo? Por isso eu tenho que vir aqui, ficar 
distante da mulher, dos filhos, e tudo, então isso aí tem que ter 
respeito, não é chegar e dizer “ah tu é um bandido”, não é bem 
assim.  
L: e as leis também, mudam muito... 
Zenon: É a própria legalização. Por exemplo, há 30 anos atrás 
eu conheci um geólogo, os geólogos normalmente são muito 
mal intencionados. Eles chegam conversando e criam situações 
com os garimpeiros. Por exemplo, na época eles chegavam aqui 
e aliciavam os garimpeiros. Garimpeiro fulano de tal tava 
fazendo ouro, “Ah garimpeiro, você precisa se legalizar”. Aí pra 
se legalizar você vai precisar pagar aqui pro geólogo, 2Kg, 3Kg, 
4Kg (de ouro). Até 10kg teve gente que chegou a cobrar pra 
legalizar uma área. Aí aconteceu o seguinte, eles eram tão 
desinformados (os garimpeiros) na época, não tinham GPS 
ainda, e eles pegavam, o garimpeiro contratava pra legalizar 
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essa área e eles flotavam91 com o aparelho e legalizava uma 
área 700 Km dessa que era pra ser legalizada. 
L: não legalizavam aquela? 
Zenon: Não legalizavam aquela, cobrando tudo taxas.  
L: O garimpeiro nunca conseguiu legalizar? 
Zenon: Nunca conseguiu. Então na época, inclusive o próprio 
DNPM, junto com alguns geólogos, que tem um certo apoio do 
DNPM, na época os geólogos pregava pra nós que o certo era 
tirar uma matrícula e tal e tal pra resolver a situação. 15 anos 
depois os mesmos geólogos vieram aqui, mais outros, que a 
demanda ficou maior, dizendo que a matrícula não era tão 
interessante, que o interessante seria um pedido de Permissão de 
Lavra Garimpeira, um pedido de requerimento, que esse era 
mais fácil e tal, o custo era menor, pegava uma área maior, tal, 
tal. Eu já entrei nesse segundo, no primeiro eu não entrei. “Ah, 
pedido de requerimento que é o certo, tá, vou fazer, dois Pedido 
de Requerimento!” Cinco anos depois já não é mais 
interessante, o certo é outra coisa, vai mudando em cima da 
gente... 

Zenon fala das dificuldades para legalizar uma área de garimpagem. 
Refere-se ao regime de matrícula substituído pela PLG (BRASIL, 1989; 
1990). Entre os problemas da nova legislação instituída pela Constituição 
Federal de 1988 (da qual o regime de PLG deriva), estão os seguintes 
pontos, levantados pelo próprio DNPM em documento de avaliação da 
referida lei, componente do plano plurianual do órgão:  

•A obrigatoriedade de associação imposta ao garimpeiro, 
que se tornou refém de cooperativas ilegítimas; 
•A descaracterização do garimpeiro como trabalhador, 
com perda de direitos, como aposentadoria e pensão. 
•A exigência de licenças ambientais para legalização de 
áreas de garimpagem e concessão de permissão de lavras 
garimpeiras, as quais quase nunca estão ao alcance dos 
garimpeiros. 
•A criminalização da produção mineral feita sem 
autorização governamental.  
•O bloqueio à ação do DNPM, que, em função da 
criminalização do garimpo, perdeu a competência para 
interferir nos garimpos não legalizados.  

                                                 
91 Plotar: demarcar uma área por meio de GPS. 
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•A indefinição quanto à questão da prioridade das 
cooperativas, motivada por redação dúbia do artigo 
correspondente. (DNPM, 2005).  

O referido artigo, apesar de interessante, é um tanto quanto dúbio: ao 
mesmo tempo em que parece defender o garimpo dizendo que os 
garimpeiros foram (novamente) jogados na ilegalidade pela Constituição 
Federal, apregoa o fim do garimpo, que teria que ser transformado em 
“mineração organizada”, em uma transição para uma forma empresarial de 
gestão. Quanto à aposentadoria do garimpeiro esta é uma questão antiga e 
uma das principais demandas da categoria (especialmente dos garimpeiros 
que trabalharam em Serra Pelada). Atualmente existem muitas propostas de 
lei,92 mas parece que ainda nenhuma foi implementada. Nem mesmo o 
Estatuto do Garimpeiro (a mais atual lei sobre garimpos, de 2008), aborda 
essa questão.93 

Zenon: Uma outra coisa, não sei se já falaram pra você. O 
garimpeiro, todo garimpeiro é desconfiado, ele é meio desconfiado, 
não sei se você já percebeu? Por quê? Eu sou garimpeiro há 40 
anos aqui na região. Até hoje não chegou ninguém da cidade pra 
trazer algo que favoreça o garimpeiro. Todas as pessoas que 
chegam aqui dizendo que trazem algo que favorece na realidade 
eles querem é sugar um pouco do garimpeiro, porque o garimpeiro 
é visto como uma pessoa que tem dinheiro, que pega muito 
dinheiro, mas tem pouca cultura, que tem pouco conhecimento, 
então é um dinheiro fácil, é uma presa fácil. Então o cara chega de 
lá “não, a minha ideia é formar um sindicato porque vai ser muito 
bom, todo mundo vai se legalizar, não sei o quê” Aí convence aí 
uma boa parte, aí todo mundo dá aquela parte pro sindicato, aquela 
pessoa vai lá, some e nunca mais aparece, o sindicato nunca 
funcionou. Isso acontece desde... Quando eu cheguei no garimpo já 
tinha uma coisa chamada FAG. Já ouviu falar da FAG? Na época 
que eu cheguei em 76 tinha a FAG. Então é muito difícil a vida que 
as pessoas aqui têm, socialmente falando, é muito difícil por isso, 
porque normalmente, quando a gente vê gente assim (de fora), a 
gente já pensa: “é mais um malandro aí querendo botar na gente”. 
Uma ideia de malandragem, mas vocês normalmente tão 
conversando com a gente e no fim não termina em dinheiro  

                                                 
92 PEC 405/09, PL 5227/09, PL 6974/10.  
93 Para Estatuto do Garimpeiro na íntegra, ver anexo II.  
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L: Não! E nem vamos! – respondo atônita e pega de surpresa por 
aquela colocação. 
Zenon: Porque os outros normalmente conversa, conversa e no fim 
o garimpeiro tem que dar um pouquinho de dinheiro. Tu tá 
entendendo? (risos) É companheira! É verdade! Então a gente aqui 
é muito levado, só vem a malandragem de lá e aplica na gente, a 
gente já é desconfiado, de tanto ser enganado, nós somos 
enganados demais! Os órgãos do governo que pinta aqui é só pra 
enganar nós, nunca vêm um ajudar.  
L: E daí vocês ficam com papel que não sabe se vale, que não sabe 
o que fazer... 
Zenon: Eu por exemplo, esses dias eu tava olhando lá nos meus 
pertences lá, eu tenho 4 carteiras de garimpeiro, nenhuma vale 
nada! O cara vai lá e tal e chega até a dar carteira pra gente! 
Registro, associação, Éééé. L: essa carteira como é que tira?). Não, 
a carteira é o seguinte: o próprio sindicato cria um mecanismo lá, 
um slogan lá, do nome, do sindicato fulano de tal, como eu falei 
FAG, o outro é Comércio não sei o quê. Em Itaituba tem um tal de 
AMOT, esse tem legalidade, não tem é ação! Não tem ação 
nenhuma a favor do garimpeiro. Tem um rapaz que se diz dessa 
AMOT lá, em Itaituba e no fundo também prejudica o garimpeiro, 
inclusive, até eu vou falar isso aí  
L: mesmo os donos de garimpo? 
Zenon: Mesmo os donos de garimpo  
L: porque falam que é só para os donos de garimpo e tal. 
Zenon: Só que os donos de garimpo geralmente não têm boa 
cultura. O pessoal da AMOT andou aqui vendendo direitos de 
aposentadoria, enquanto que no estatuto do garimpeiro ainda não 
existe legalidade para aposentadoria, é o mesmo que o cara vender 
a salvação, cê tá entendendo? (risos) O cara pode se aposentar pelo 
fundo rural. Se chegar uma pessoa aqui, com um sindicato de 
agricultor junto ao fundo rural, tem legalidade, mas garimpeiro não 
tem legalidade pra aposentar garimpeiro. Aí o cara chega aqui e 
diz: “Olha, vocês vão fazer aqui, se associar e se vocês se associar 
e pagar 300 reais e pela inscrição e ficar pagando mais 30 por mês, 
50 por aí”, não é barato não, “vocês vão ter direito de 
aposentadoria”. Como é que ele vende isso se ainda não tem lei?! 
Tá dependendo da lei. Aí alguém veio “mas eu fiquei sabendo 
que...”. Eu mesmo fiz essa pergunta pra ele “Eu fiquei sabendo que 
ainda não foi legalizada a aposentadoria pra garimpeiro”, “Não, 
ainda não foi legalizada, mas se você se associar agora e pagar 
direitinho quando legalizar você já tá associado”. Então ele tá 
vendendo promessa. 
L: tem que contar com a sorte. 
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Zenon: Com a sorte. E se nunca legalizar?  
L: aí você perdeu o seu dinheiro. 
Zenon: Legalizar, isso pode ir como pode não ir. Então é sempre 
assim.  
(e fica pensativo, pensando se deveria ter dito isso... No fundo da 
gravação se ouve um longo assovio de outra pessoa que nos 
escuta, como que numa implícita advertência de que “não se deve 
falar demais”).  

Em sua profunda desconfiança sobre todas as pessoas e instituições 
“externas ao garimpo”, Zenon chega a colocar no mesmo plano, ou seja, na 
mesma categoria de valor e (in)eficácia, instituições como a FAG (Fundação 
governamental já extinta) o DNPM (como visto mais acima) e os sindicatos 
de garimpeiros, estes últimos que, a rigor, deveriam representar a categoria. 
A Associação dos Mineradores de Ouro do Tapajós (AMOT), sediada em 
Itaituba, foi criada em 1991, possui 4.000 associados,94 é uma das dezenas 
de sindicatos, associações e cooperativa de garimpeiros espalhadas pelo país 
e criadas no esteio da exigência de associativismo da CF/88. Em Serra 
Pelada as tensões entre ex-garimpeiros e essas associações (existe pelo 
menos duas ali) já geraram troca de acusações e muitos conflitos, 
especialmente em função dos direitos minerários de ex-garimpeiros e a 
negociação destes com empresas de mineração da área. Este não parece se o 
caso da AMOT, a qual os garimpeiros não questionam a legalidade nem 
entram em confronto, a queixa parece ser a falta de ação ou agilidade no que 
diz respeito às demandas coletivas95.  

L: não é fácil... 
Zenon: Não é fácil não. Aqui é muito individualismo. Você 
trabalha sozinho contra tudo e contra todos. O garimpeiro é contra 
tudo e contra todos. Porque chega no garimpo, eu sou garimpeiro, 
esse aqui (se referindo aos comerciantes do entorno), qualquer um 
que chega lá no meu garimpo, esses de comércio tudinho, ele só 
quer me vender uma mercadoria aqui que ele comprou por 10 reais, 
que ele poderia vender por 15 ele quer me vender a 25, cê tá 
entendendo? Todo mundo só quer atrapalhar o garimpeiro! O 
garimpeiro é tradicional! Esses caras aí não são garimpeiro, esses 
são dono de comércio. O garimpeiro que eu chamo é o que produz 
ouro, que produz, esse é garimpeiro! Esses aí são comerciante do 

                                                 
94 Ver site: www.amot.org.br 
95 Quando terminei o trabalho de campo, em Dezembro de 2012 já se estava fundando uma 
nova associação de garimpeiros no Creporizão.  
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garimpo. Na cabeça deles é trazer alguma coisa, por exemplo: o 
rapaz ali se sente um cara importante com esse negócio, só que ele 
tem aquela calça pra vender, aquela calça ele comprou por oito 
reais ele vai vender por 30. Não sei se ele tá servindo ou se ele tá 
extorquindo. Então eu tenho que me defender dele, eu tenho que 
me defender da dona da pensão, tenho que me defender do dono do 
bar, tenho que me defender do pessoal que chega de fora com 
sindicato (risos). 
L: Dos pesquisadores também? ‘O que eles querem agora?! (risos)  
Zenon: Se eles não querem fechar os garimpos, às vezes vêm 
pesquisar socialmente, mas por trás é participante de alguma ONG, 
né companheira, é difícil! (risos) (NA: Zenon espertamente me 
provoca, no fundo ainda desconfia que sejamos de alguma ONG 
ambientalista) Eu, por exemplo, tenho 40 anos aqui só fazendo 
isso, lei do mais forte, isso aqui é um capitalismo selvagem! Você 
tem que passar por um, dois, três, pra sobreviver.  
L: mas ainda tem regras tradicionais que as pessoas mais ou 
menos respeitam, senão seria impossível a vida, não?! 
Zenon: Por exemplo? O que você quis dizer?  
L: por exemplo, tem toda essa questão de se defender, de ser 
individualista, mas por exemplo, do cara que chegou primeiro na 
terra e tal, o pessoal respeita não? 
Zenon: De garimpeiro pra garimpeiro se entende, só que 
ultimamente tem muito pouco garimpeiro tradicional. Tem mais é 
pessoas que querem se dar bem. Chega aqui e aí já começa a não 
respeitar aquela cultura que a gente tem, que eu já conquistei 
aquilo ali. Aí o cara diz “não rapaz, isso daí, perante a Constituição 
do país tá errado”, e de repente você até tá errado, só que na lei 
nossa aqui que nós conhecemos, tá certo, entendeu? Tá certo. Tá 
certo que eu digo assim... Esse terreno aqui de cá, por exemplo, 
nenhum tem documento. Aí tem o terreno baldio, aí o cabra lá 
pagou, a pessoa pagou por ele e os outros respeitam. Não tem um 
outro que vai chegar e fazer uma casa em cima, entendeu? Então 
esses direitos que você falou ainda existe. Só que ultimamente 
“tem mais cacique do que índio!” (risos) Aqui tem mais gente 
querendo se dar bem nas costas de garimpeiro do que o próprio 
garimpeiro. Pra auxiliar garimpo, difícil. Todo mundo quer meio 
que se dar bem!  
Chega nosso transporte. Despedimos-nos. Em nossos próximos 
encontros Zenon se revelaria um excelente interlocutor, com uma 
profunda vontade de me fazer entender (e me ensinando 
pacientemente) os códigos do garimpo.  
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O relato-depoimento de Zenon ao contrastar uma auto-organização 
dos garimpos por sujeitos mais direta e tradicionalmente envolvidos na 
garimpagem na região a uma intervenção de agentes estatais (geólogos do 
DNPM, da antiga FAG, funcionários do ICMBio, etc.) ou provocada por ele 
(sindicatos de garimpeiros mais ou menos representativos e atuantes que 
buscam responder e fazer frente a estas intervenções), manifesta uma 
profunda desconfiança por qualquer ação caracterizada como vinda “de 
fora” dos garimpos (inclusive a dos sindicatos de garimpeiros). Poderíamos 
nos perguntar sobre os diferentes níveis de exterioridade/interioridade de 
tais organismos, em uma escala de proximidade/distância dos garimpos 
sempre relativa, pois que em grande parte dependente de alianças políticas 
bastante móveis e instáveis. Não é por outro motivo que a fala de Zenon é 
tão pessimista e acaba por isolar o garimpeiro, enquanto homem simples 
que, alienado da lei formal, apenas luta por sua sobrevivência.  

Zenon não está negando toda estrutura social, econômica e política 
que permeia (e engendrada nos e para os) garimpos. Ao contrário, quando 
denuncia a resistência deste garimpeiro que “luta contra tudo e contra 
todos”, ele está descortinando as contradições de uma engrenagem 
complexa da qual ele, enquanto pequeno-médio dono de um garimpo, 
também não pode se abster ou mesmo prescindir. Zenon depende dos 
comerciantes que vendem maquinário e insumos a crédito (e de maneira 
bastante pessoalizada) para ele e seu garimpo, mesmo que critique os altos 
preços dessas mercadorias. Em sua reivindicação sobre quem é o verdadeiro 
garimpeiro e que o “garimpo é (ou deveria ser) de quem produz ouro” (e não 
os/dos comerciantes) ele traz à tona uma cisão entre elementos altamente 
dependentes (garimpeiros e comerciantes) e dificilmente separáveis na 
prática, já que muitos comerciantes são também (ou já foram) donos ou 
sócios de garimpo.  

Estando ha quase 40 anos trabalhando nos garimpos da região, 
Zenon já enfrentou “febres” e crises na produção do ouro, com a 
possibilidade de perder e adquirir patrimônio fazendo bons e maus negócios 
em marcos legais distintos (“na lei do garimpo e na lei do governo”) e 
muitas tentativas de legalização de sua atividade (com as inúmeras etapas 
que ele mesmo descreve) que o fazem distantes da imagem um tanto 
romantizada, mas inúmeras vezes acionada, com os mais diferentes 
propósitos e pelos mais diversos atores, do garimpeiro isolado (e por 
extensão: simples, pobre, explorado e marginal). Mesmo que Zenon sinta-se 
pressionado por pessoas e agentes mais ou menos externos, ele busca 
conhecer as regras fazendo de sua desconfiança, de seu atual status enquanto 
dono de garimpo que possui crédito (e de sua curiosidade pessoal que os fez 
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se aproximar de “forasteiros” como eu e Judith), táticas na manutenção de 
sua atividade, reivindicando para si (e para outros donos de garimpo como 
ele) a denominação de “garimpeiro”.  

1.5.2 Uma “comunidade garimpeira” 

Embora não seja novidade que os garimpos constituem-se de uma 
população que vai muito além de quem trabalha diretamente no baixão 
(comerciantes, prostitutas, pilotos de avião ou de barcos e voadeiras, donos 
de cantina, etc.) a expressão “comunidade garimpeira” parece ser cada vez 
mais utilizada com fins políticos e de auto-organização na reivindicação de 
direitos, especialmente à medida que as currutelas de garimpo (e seus “de-
moradores96”) envelhecem e ganham visibilidade tornando-se alvo de 
políticas públicas que, assim como os surtos febris de uma nova descoberta 
de ouro em um garimpo já conhecido, parecem ir e vir em ações 
relativamente descontínuas. Currutelas como o Creporizão, Creporizinho, 
Patrocínio e Água Branca (para citar apenas algumas entre as visitadas na 
região do Tapajós) têm uma história relativamente longa e apresentam hoje 
muito das características de uma pequena vila, com número expressivo de 
moradores, escola, posto de saúde, igrejas, destacamento policial e crianças 
que vivem no garimpo. Não obstante a população garimpeira teria 
características próprias como a diversidade de pessoas que transitam e 
vivem nos garimpos. Em um momento anterior a minha ida aos garimpos do 
Tapajós, Leila Barreto me fala sobre suas percepções das relações sociais 
nesse espaço: 

Leila: Quando tu parte pro garimpo, tu tens uma população 
garimpeira. Todos ali são garimpeiros de alguma forma! Eu não sei 
se eu tô conseguindo deixar claro.  
L: Mesmo as mulheres. 
Leila: Também são garimpeiras.  
L: E como tu falaste, tem uma coesão ali.  
Leila: Não é que eles estão fazendo a mesma função, mas eles são 
garimpeiros, é a mesma regra, por exemplo: a linguagem, as regras, 
vale pra todos. Talvez deve ter algum nível de hierarquia, algum 
nível de diferencial ou de papéis, mas assim, são garimpeiros sabe? 
Vivem o contexto do garimpo. Se tu conversar com o cara do 
baixão claro que talvez tu tenha mais uma profundidade, mas se tu 
conversar com o farmacêutico, tu vai ver que ele tem 

                                                 
96 Expressão de André Dumans Guedes (2011), traremos a análise desse autor no próximo 
capítulo.  
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conhecimento de onde fica o baixão, se bobear ele já foi 
garimpeiro e agora tá na farmácia, entendeu? Na época inclusive 
tava assim uma grande explosão lá de igrejas evangélicas. Então 
tinha muito garimpeiro que tava lá na igreja também, que era 
pastor, tinha tudo né. Então é uma população garimpeira. Não é um 
garimpeiro, uma garimpeira, um dono de ouro, é uma população 
garimpeira! Que flutua bastante. (Entrevista com Leila Barreto) 

Leila fala de uma população diversa e flutuante que vive o contexto 
do garimpo expresso em uma linguagem e regras (em grande parte, 
informais) partilhadas ou pelo menos do conhecimento de todos. A 
alternância de funções (o farmacêutico e pastor que também são ou já foram 
garimpeiros, por exemplo) propiciada pela baixa especialização do trabalho, 
com alto grau de informalidade, parece permitir um relativo abrandamento 
das diferenças sociais entre as pessoas cuja renda depende do garimpo.  

Viver o contexto do garimpo, em sua singularidade que faz de sua 
população uma população única, é compartilhar sentidos e valores, como se 
transitar e socializar-se nas currutelas (“amansando-se” na produção e no 
trato do ouro, isto é, construindo-se social e subjetivamente, no trabalho 
coletivo de produzir ouro no qual elementos aparentemente tão díspares, 
mas intrinsecamente relacionados, empenham-se e constroem sua 
especificidade enquanto “população garimpeira”), desse a própria identidade 
do garimpeiro e o sentido de solidariedade do grupo. Isso não significa que 
não existam e conflitos e tensões práticas nas quais as imagens recorrentes 
sobre garimpo e garimpeiros sejam manipuladas (em geral externamente, ou 
seja por pessoas que não estão vivendo ou trabalhando em uma região de 
garimpo) em um ou outro sentido, isto é, entre a imagem do trabalhador 
pobre explorado e a retórica da marginalidade (enquanto “desclassificação 
social”97) deste espaço e de seus ocupantes.  

Vimos também como as tentativas de regulamentar a garimpagem 
(iniciadas apenas em 1934) não seguiram uma linha coerente, sendo 
marcados por avanços e retrocessos (além de uma enorme ambiguidade) que 
permite, ainda hoje, que diferentes agentes tragam a questão (tão pretérita e 
ainda não resolvida) da regulamentação/legalização dos garimpos 
brasileiros, garimpos quase tão antigos como o início dessa discussão e que, 
não obstante tanta polêmica quando olhares alhures se voltam para ele, 

                                                 
97 Muitas dessas antigas e persistentes imagens, bem como a cuidadosa análise do contexto 
social de onde partiram, podem ser encontradas em trabalhos de fôlego como o de Laura 
Mello e Souza (1986) e o de João Carlos Barrozo (2007). 
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ainda seguem em atividade mesmo que mais ou menos (ir)regulares e 
(não)regulamentadas de acordo com as modificações de uma arena política 
polvilhada de múltiplos interesses em embate.  

Como explícito na fala de Zenon, em meio a isso, muitos 
garimpeiros não sabem no quê ou em quem confiar e percebem qualquer 
orientação que venha “de fora” de seu universo imediato de trabalho mais 
como uma intrusão do que uma ajuda. Isso não impede que muitos deles 
solicitem a presença do governo mais para questões como saneamento, 
energia, saúde e educação, ou seja, demandas sociais relacionadas ao 
processo de povoamento (e fixação de uma população) nas currutelas, do 
que a interferência direta sobre o processo econômico-produtivo. Tais 
interferências parecem tornar-se mais desautorizadas e arbitrárias aos olhos 
dos garimpeiros contatados, quanto menos as questões sociais são levadas 
em consideração (“o Estado só aparece para cobrar” – e não para ajudar no 
que “realmente interessa”).  

 Sob a luz da questão política (e não estritamente econômica) torna-
se mais fácil compreender o significado do modelo Tapajós elaborado por 
Salomão (1984) tendo em vista as críticas de Lima (1994) a esse modelo. Se 
as comunidades garimpeiras do Tapajós nunca foram totalmente isoladas 
economicamente da sociedade abrangente, como destacado na análise das 
cantinas garimpeiras desenvolvido por Lima, (na qual as cantinas aparecem 
como ponto privilegiado de articulação entre a esfera da produção - “selva 
isolada” - e a esfera da circulação - “civilização”), isso não parece negar a 
existência de um “pacto garimpeiro” a nível político de auto-organização, 
mesmo que em contato e influenciado em grande parte, pelas leis do 
mercado, (o “capitalismo selvagem” do qual fala Zenon).  

O garimpo no Brasil nasceu como alternativa (mesmo que necessária 
e marginal) à escravidão e só teve a possibilidade de sair da ilegalidade a 
partir da criação posterior de um setor capitalista de mineração, do qual ele 
se distingue por características próprias que nos permitem falar de uma 
cultura garimpeira não (e talvez nunca) isolada, mas em diálogo com 
influências diversas ao longo do tempo. Nesse sentido, compreendemos a 
estabilidade do modelo Tapajós apregoada por Salomão (1984), como se 
referindo menos a um quadro congelado e acabado de uma normatividade 
que poderia romper-se e desaparecer frente a qualquer mudança, do que a 
apropriações criativas (e às vezes tensas) realizadas por atores que transitam 
(e transgridem) não apenas por diferentes espaços de terras como por 
diferentes espaços de leis, e por isso mesmo sejam tão fugidios a uma 
classificação. 



 


