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CAPÍTULO II 

HABITANDO O TRECHO: GARIMPO COMO 
LUGAR DE SE PASSAR E DE SE VIVER 

Neste capítulo pretendo trazer, a partir de minha etnografia mais 
demorada nos garimpos do Tapajós e de uma ampla e disponível literatura 
sobre garimpos (e “de garimpo”)98, elementos para adensar o que alguns 
autores chamam de uma “cultura de pequena mineração” gestada em regiões 
dedicadas à garimpagem do ouro por pessoas que para ali se deslocaram e 
“se demoraram” por algum tempo, constituindo-se alguns em moradores ou 
“de-moradores”, para utilizar a expressão de André Dumans Guedes (2011). 
É nesta imagem do garimpo enquanto um lugar de passagem (uma 
temporalidade finita) bem expresso na palavra nativa “febre” (como um 
estágio passageiro de uma condição de enfermidade) que se colocam meus 
questionamentos: 1) sobre o quão passageiro possa ser uma estrutura social 
que tem, no entanto, suficiente tempo para forjar uma cultura99 e 2) sobre o 
quanto é possível nesse lugar tido como “temporário” demorar-se criando 
“comunidades” de pessoas que se demoram ou mesmo nascem nesses 
lugares.  

Não podemos deixar de ressaltar que a ideia de uma “lei do 
garimpo” relaciona-se estritamente a uma “cultura de garimpo” (LESTRA; 
NARDI; CARDOSO, 2002; RODRIGUES, 1994; entre outros) ou “cultura 
de pequena mineração” (THEIJE; HEEMSKERK, 2009), caracterizada, em 
resumo, por um modo de vida próprio desses espaços. A noção de fronteira 
é chave para pensar essa cultura. Assim postulamos que o garimpo pode ser 
visto como uma cultura de fronteira e na fronteira, tendo em vista pelo 
menos duas noções de fronteira intrinsecamente relacionadas: 1) a fronteira 
geográfica e econômica do avanço territorial de estruturas econômicas e 
políticas ligadas aos ciclos econômicos. 2) fronteira simbólica: lícito e ilícito 
na fronteira entre o legal e o ilegal perante o que é assim definido pelo 
Estado. Essas noções são inseparáveis na análise da cultura garimpeira. A 

                                                 
 
99 Dialogo aqui com alguns dos estereótipos presentes na literatura de garimpo e no senso 
comum a partir dos quais os garimpos seriam sempre provisórios, violentos e sem lei, 
junção de bandidos ou indivíduos desacreditados que viriam apenas “predar”.  
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expansão da fronteira geográfica e econômica na Amazônia traz a tônica 
para entender a especificidade do urbano em “cidades na floresta” 
(CASTRO, 2009) onde os ciclos econômicos ligam-se a migração e a 
grandes projetos de desenvolvimento da região (tais como a construção de 
rodovias, hidrelétricas e os projetos de colonização) e a lei “de fora” demora 
às vezes para se implantar.  

É como se os garimpos, ao mesmo tempo em que seguissem as 
linhas traçadas pelo Estado e/ou abertas pelos grandes ciclos econômicos, 
desviassem-se dessa rota, na medida em que fogem do controle e dos 
interesses governamentais, bem como se diferenciam em seu modo de 
trabalho (e de vida) de um regime estritamente racional capitalista, cujo 
elemento central é o trabalho assalariado. Desta forma, os garimpos parecem 
ocupar os interstícios do processo de territorialização do espaço que o 
Estado propicia através dos grandes projetos. Uma fronteira, seja qual for, é 
continuamente negociada. Geográfica e economicamente o Estado vai 
avançando com seu ordenamento jurídico, objetivando dar conta, controlar 
ou rechaçar essas formas não estatais de organização produtiva, gerando 
respostas desses coletivos. Assim se tem a composição espalhada de um 
modo de vida a partir de uma forma de produção econômica, a exploração 
de um recurso natural/mineral, mas ao mesmo tempo essa forma de 
produção desenvolve um modo de vida particular, e a chamada “cultura de 
garimpo” ou “cultura de pequena mineração” é uma das faces mais 
importantes desse modo de vida em sua relação tensional com o Estado.  

Por isso (e inspirados pela análise de BARTH, 1997) não estamos 
tratando de uma noção de cultura nos moldes culturalistas. Não nos 
interessa o mapeamento exaustivo da “essência” do que seja um garimpeiro, 
pois assim correríamos o risco de incorrer em estereótipos e representações 
congeladas pela literatura. Essas representações são do conhecimento dos 
próprios garimpeiros, que as manipulam e negociam sua identidade frente 
aos diferentes atores com os quais interagem e de acordo com os objetivos 
de cada situação. A própria multiplicidade étnica no interior do campo já 
levantaria objeções suficientes em relação a uma noção culturalista do ethos 
garimpeiro. A mobilidade espacial dos atores também é outro empecilho. 
Nesse sentido a cultura de garimpo pode ser vista como um modo de vida 
desterritorializado, podendo ultrapassar limites políticos entre regiões e 
Estados nacionais, como parece ser o caso dos garimpeiros brasileiros no 
Suriname (THEIJE; HEEMSKERK, 2009).  

Pesquisas sobre a migração de brasileiros para esse país não apenas 
destacam o papel central da garimpagem enquanto fator de atração da mão 
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de obra brasileira e a organização econômica, social e política desses 
migrantes no seu entorno (em atividades direta ou indiretamente ligadas aos 
garimpos), como também sinalizam o trânsito por diferentes garimpos 
amazônicos como um denominador comum da maior parte desses 
migrantes. Ao analisar a imbricação entre fronteiras locais, nacionais e 
pessoais que mineradores brasileiros atravessam em sua busca por ouro nos 
garimpos do Suriname, Marjo De Theije & Marieke Heemskerk (2009) 
levantam a possibilidade de se pensar em uma “cultura de mineração de 
pequena escala”, uma cultura própria gerada nas particularidades desse 
espaço denominado “garimpo” sem, contudo esquecer a especificidade de 
cada caso concreto e a interação entre os diferentes agentes presentes neste 
espaço.  

Veremos então primeiramente como na Amazônia brasileira uma 
propalada “lei do garimpo” articula-se com essa “cultura” a partir de regras 
e sanções mais ou menos distantes da lei formal que dizem respeito a 
direitos de propriedade da terra, regulação de conflitos e organização das 
relações sociais. Posteriormente abordaremos o próprio movimento das 
pessoas que transitam pelos garimpos em suas conexões com o campo e/ou 
com as cidades, bem como seu perambular por entres diversas atividades de 
trabalho nesses espaços. Acreditamos que esses dois enfoques nos possam 
aclarar simultaneamente os garimpos como “lugares de se passar e de se 
viver”.  

2.1 As “fofocas do ouro” e a chegada dos exploradores 

Conforme a narrativa usual a descoberta de um novo garimpo se 
dava a partir da exploração, um tipo de pesquisa aleatória desenvolvida 
individualmente, em dupla ou por pequenos grupos de garimpeiros 
chamados de exploradores. Essas explorações eram rotineiras e tinham o 
objetivo claro de identificar baixões potencialmente mineralizados. Este tipo 
de prospecção foi responsável pela localização de jazidas importantes, como 
a de Serra Pelada no Sul do Pará. Uma matéria de 1983 do Jornal do Ouro 
intitulada “O geólogo e o garimpeiro na Amazônia” destaca a importância 
desse trabalho inicial dos garimpeiros-exploradores: “As informações 
resultantes dos garimpeiros representam um imenso esforço no tempo e no 
espaço, envolvendo grandes contingentes humanos perambulando na mata 
em condições adversas. Seria praticamente impossível obtê-las a partir do 
trabalho de geólogos (...)” (JORNAL DO OURO, 1983 p.11).  

Esta valorização do trabalho de exploração dos garimpeiros na 
descoberta de novas jazidas está de fato atrelada a uma possível 
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complementaridade ao posterior trabalho dos geólogos, com métodos de 
prospecção mais modernos. Inclusive não é raro ver, no referido jornal, 
anúncios de firmas que oferecem trabalhos de análise de amostras de ouro e 
avaliação de minérios. 

Feita a exploração e se descobrindo uma quantidade de ouro 
suficiente para iniciar os trabalhos de extração, inicia-se o processo de 
divisão da terra em baixões ou barrancos e o crescimento do garimpo a 
partir da chegada de pessoas vindas através da chamada “fofoca” do ouro. A 
fofoca é então um termo nativo que se refere à movimentação humana em 
torno de uma descoberta importante de ouro (ou outro recurso mineral 
valioso).100 

                                                 
100 Este termo de uso nativo é descrito por praticamente todos os autores consultados que 
tematizam a garimpagem na Amazônia, sendo de amplo uso e conhecimento na bibliografia 

Figura 12 - Propagandas de empresas que oferecem serviços especializados de 
Geologia para garimpeiros. 

 

Fonte: Jornal do Ouro, 1983. 
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Para além dos direitos legais sobre uma terra e sobre a concessão do 
direito legal de lavra sobre uma área de potencial mineral, muitos autores 
destacam o uso corrente pelos garimpeiros de um sistema de normas 
“próprias do garimpo” a partir do qual os garimpeiros regulariam o direito 
de propriedade, os negócios e os relacionamentos entre as pessoas no 
garimpo. Esse sistema é citado tanto pela literatura de garimpo como por 
acadêmicos e pelos editores do Jornal do Ouro, cuja diretoria, formada por 
dois geólogos e um garimpeiro torna-o uma fonte singular na combinação 
dessas vozes.  

 Assim, de acordo com os editores do jornal, a partir desse sistema 
informal de regras, no que tange à propriedade da terra, os garimpeiros 
consideram que: 

- É dono o cidadão que descobriu, comprou ou construiu a seu 
custo e está assumindo a propriedade em questão. Comprar e não 
assumir não implica em propriedade; a prioridade da descoberta 
vale na medida em que o descobridor tem condições de assumir o 
empreendimento implícito 
– A demarcação do território é válida, sendo respeitada mas a 
condição de que a dimensão da área assinalada corresponda à 
capacidade de trabalho do pretendente. Se esta for muito maior, a 
pressão dos vizinhos será forte demais e o demarcador deverá 
ceder parcelas ou sua área será redimensionada. – (...) boa 
vizinhança é a melhor garantia do direito de propriedade. O 
garimpeiro-descobridor procura resguardar seu quinhão, 
associando com amigos dividindo o bolo, visando consolidar 
forças para garantir suas áreas de atuação. (JORNAL DO OURO, 
1984). 

Armin Mathis (1995), apresenta orientação similar sobre a 
propriedade da terra nos garimpos:  

A posse da terra pode se basear em um título legal de propriedade, 
ou, no caso de terra devoluta, em um direito informal derivado do 
fato da descoberta da área aurífera ou da compra informal da terra. 
Sem o título de propriedade a condição de dono da terra está ligada 
ao poder de estabelecer o seu direito de proprietário, que implica 
no direito de excluir outros do uso dela. (MATHIS, 1995, p. 4). 

                                                                                                                            
sobre o tema. Poderíamos dizer, nesse contexto, que a “fofoca” sobre o ouro movimenta a 
migração.  
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Mathis (1995) aponta a presença de um direito de propriedade 
informal orientado pela descoberta de ouro em uma terra devoluta, o mesmo 
indicado pelo Jornal do Ouro, embora este descreva com detalhes os meios 
para se garantir - legítima, mesmo que informalmente – tal direito.  

Mesmo que na primeira fase do garimpo no Tapajós se tenha notícias 
de garimpos encabeçados por alguém que pioneiramente começou a 
desenvolver a produção de ouro em uma nova área (podendo ser ele o 
próprio descobridor do garimpo, o responsável pela construção de uma pista 
de voo, ou o dono de uma única cantina sem concorrentes comerciais), essa 
“chefia” não se de dava sem prévios acordos com o descobridor da área 
(quando não era ele mesmo) e com grupo de garimpeiros que, informados 
pela “fofoca” de uma nova e promissora descoberta de ouro, aportassem 
nesses garimpos.  

Sendo todos posseiros de terras devolutas, o direito de propriedade 
era garantido tanto pelo critério precedência (quem chegou primeiro na área) 
como pela capacidade de trabalho do requerente, não se podia “cercar 
terras” sem que de fato se estivesse trabalhando nelas. Nessas condições, 
dificilmente alguém poderia monopolizar por muito tempo uma área ou o 
seu comércio, embora pudesse haver tentativas nesse sentido motivando 
conflitos dentro de um novo garimpo recém-descoberto. Nos garimpos 
antigos pelos quais andei, que ultrapassaram a fase da fofoca, não vi 
conflitos desse tipo.  

No ônibus para o Creporizão conheci Anderson, morador de Itaituba, 
líder comunitário de um bairro da cidade e filho do descobridor de uma área 
abandonada desde a morte de seu pai, e que Anderson agora, motivado pela 
alta do preço do ouro, iria ver “como está”, ou seja, se havia pessoas 
trabalhando no local e caso houvesse, me disse que tentaria negociar com 
elas alguma porcentagem pelo uso da terra na extração (os tradicionais 10% 
devido ao “proprietário” da terra). Anderson não parecia ter nenhum título 
de propriedade (e por isso não “entraria na justiça” contra os atuais 
posseiros), assim como as pessoas que porventura estivessem explorando a 
área dificilmente teriam tal título ou mesmo uma PLG que garantissem para 
elas o uso legal do subsolo da terra para extração do ouro, e essa era a 
esperança o movia. Enfim, Anderson esperava que a negociação entre eles 
se desse em termos informais respaldada por um direito tradicional do uso 
da terra. Para isso Anderson contava com a memória de antigos moradores 
que conheceram seu pai e poderiam advogar em sua causa.  

Não foi à toa que Anderson prontamente procurou restabelecer 
contatos com velhos conhecidos (os quais me apresentou) e aceitou meu 
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convite de jantar no restaurante do líder comunitário local a fim de expor 
seu problema e formar alianças, ou no mínimo contar com um árbitro que 
poderia, melhor informado e de uso de seu prestígio local apontar soluções 
para o seu problema. Infelizmente não pude acompanhar o desfecho dessa 
história, mas tudo leva a crer, pelo caráter totalmente informal da questão, 
que o líder comunitário (antes da polícia ou de algum juiz) fosse chamado a 
dar sua opinião caso as partes por si próprias, não entrassem em acordo. 
Paralelo à reivindicação de Anderson, escutei a queixa bastante comum 
entre os donos de serviço, de que depois que estão “em riba do ouro”, ou 
seja, quando encontram uma quantidade significativa de ouro em um baixão, 
os donos da terra querem os tirar de lá para eles próprios tomarem à frente 
na extração.  

Nos garimpos que visitei, embora houvesse uma liderança local (o 
líder comunitário eleito pela comunidade), em geral uma pessoa antiga na 
região, essa pessoa não monopolizava de maneira alguma o comércio, 
podendo ser proprietário de algum estabelecimento comercial e/ou dono de 
serviço e nem era o mais próspero do local. Sua liderança parecia estar 
baseada muito mais na capacidade de solucionar problemas e conflitos (com 
os exemplificados acima) do que em um poder econômico utilizado de 
forma arbitrária e totalizante. 

Desta maneira, os garimpeiros teriam desenvolvido ao longo do 
tempo um sistema de regras próprio dirigido a situações comuns no 
estabelecimento e manutenção de um garimpo, essas regras, informais e 
costumeiras baseiam-se em um sistema de honra em que a palavra dada é 
central para o estabelecimento de acordos.  

A quebra desses acordos através da falta com a palavra dada gera 
sanções que vão desde o isolamento social (e comercial) até a morte. Tal 
conjunto de regras, conhecido vagamente como a “lei do garimpo” 
diferencia-se e muitas vezes contrapõe-se a lei formal: “É público e notório 
que a sociedade do garimpo não segue as leis convencionais seja as das 
cidades ou do campo; tem a sua própria lei que a despeito de suas 
qualidades e problemas está regendo a vida de centenas de milhares de 
homens e de mulheres da Amazônia” (JORNAL DO OURO, 1983, p. 4).  

2.2 As engrenagens da “lei do garimpo"  

A alusão a uma “lei do garimpo” talvez seja uma resposta às 
representações comuns sobre o garimpo no qual este seria uma “terra sem 
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lei”.101 Se considera-se a lei formal, certamente o garimpo, especialmente o 
garimpo manual (que é geralmente uma primeira fase de qualquer garimpo 
que se mantenha no tempo) ou o garimpo semi-mecanizado de pequeno e 
médio porte, está em muitos aspectos distante da lei formal. Esta distância 
em relação à lei formal é comumente justificada pelo relativo isolamento 
geográfico do garimpo, que se traduziria em um isolamento social, posto 
que há ausência ou insuficiência da presença do Estado e de políticas 
públicas em muitos garimpos.  

Não só muitas vezes não há o interesse estatal em interferir no 
garimpo como também algumas vezes não há a vontade desta intervenção 
(enquanto vista como interferência indevida) por parte dos garimpeiros. 
Ireno Lima traz elementos para pensar essa questão: “com respeito à 
intervenção pública, trata-se de um pleito que indistintamente todos 
reclamam, só que pedem a presença do Estado apenas naquilo que entendem 
como ‘direitos’ ficando importunados no que se refere aos deveres. Mesmo 
assim, nesse particular o Estado tem sido bastante omisso” (LIMA, 1994, p. 
11-12). 

De qualquer forma, a “lei do garimpo” ou “pacto de garimpo” como 
este autor o denomina, pressupõe o isolamento de uma população. Lima 
(1994) através de seu estudo acerca da centralidade das cantinas garimpeiras 
para a organização dos garimpos 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. Para 
Lima (1994) o isolamento seria então apenas parcial, o que enfraqueceria o 
argumento de que a lei do garimpo deve-se ao isolamento dessas 
populações. O autor questiona mesmo a própria consistência desse sistema 
de normas:  

Achamos que, na verdade, existem instituições frágeis, não 
acreditamos que os princípios mencionados nos “pactos” sejam 
inerentes ao garimpo, até porque esses garimpeiros são pessoas que 
vieram de outras atividades como o “látex”, drogas do sertão, 
agricultura nordestina, etc... E principalmente, no látex, conviviam 
com processos imobilizatórios e variantes de aviamentos muito 

                                                 
101 “Campo de extermínio humano”, “valhacouto de lupens e marginais”, “favela de 
mineração” e “antro de prostituição de menores”, são, segundo Lima (1994) algumas 
adjetivos imputados ao garimpo.  
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parecidas. (...) o que às vezes aparenta um “pacto”, por dentro é 
uma inesgotável fonte de tensão social (LIMA, 1994, p. 10)  

Na verdade, Lima está contrapondo-se à pretensa estabilidade interna 
do chamado “modelo Tapajós”, elaborado por Salomão, o qual apresenta 
uma visão dualista de dois universos distintos, a mundo da selva, 
representado pela comunidade garimpeira, e a sociedade envolvente. Assim, 
de acordo com Salomão, existiram fatores desestabilizantes do “pacto do 
garimpo”, invariavelmente fatores externos que afetariam o equilíbrio 
interno. Lima não partilha a ideia de “duas sociedades distintas” e irá 
defender sua tese através da análise do funcionamento das cantinas 
garimpeiras, como o principal domínio de articulação entre a esfera da 
produção e a esfera da circulação, ponto privilegiado de interseção entre a 
“selva” e a “civilização” e que está dentro do garimpo. 102 

De qualquer forma, é difícil pensar na existência de um espaço sem 
códigos (formais ou informais) mínimos de regulação de suas relações 
sociais. Por outro lado, pleitear a homogeneidade e fixidez da cultura de um 
grupo cujos indivíduos podem ter diferentes histórias de vida e origens 
diversas também não parece frutífero para o entendimento dessa realidade. 
Mas antes de seguir com esse raciocínio, e sem a pretensão de ter alguma 
resposta definitiva para uma realidade tão complexa, é importante procurar 
saber como funciona o código ético que rege as relações e quais as 
estratégias e táticas dos diferentes atores para “bem viver” no garimpo. 

 

2.3 Uma currutela e vários baixões: espaços de trabalho, espaços de 
lazer 

Para entender quais são as regras que regem as relações entre as 
pessoas dentro de um garimpo é importante saber quais funções 
desempenham quais pessoas e como se relacionam entre si. Nesse sentido 
penso ser útil fazer uma pequena distinção entre baixões e currutela. Um 
garimpo é normalmente formado por uma currutela e vários baixões que 
ligam-se àquela numa relação de produção (baixões) e reprodução 
(currutela). Um baixão é a unidade produtiva básica, formada por um dono 

                                                 
102 Vimos no capítulo anterior, como a importância e centralidade de uma cantina variam de 
acordo com o número e diversidade de estabelecimentos presentes em uma currutela e 
também depende do tipo de relação que o dono da cantina tem com os demais garimpeiros.  
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de par de máquinas que é geralmente o responsável pelo serviço naquele 
espaço (dono de serviço), 5 ou 6 trabalhadores, também chamados de peões 
e uma cozinheira.103 

 

No espaço do baixão há um barraco grande utilizado para as 
refeições, para guardar os instrumentos de trabalho e para o descanso dos 
trabalhadores e um barraco menor, normalmente acoplado àquele,104 
chamado “fuscão da cozinheira” ou “fuscão preto”.105 Este espaço é de uso 
exclusivo da cozinheira, mas também pode ser destinado a encontros 
íntimos, mas falaremos mais disso num momento posterior. 

                                                 
103 Em casos raros pode haver um cozinheiro homem, que é chamado de “cuca”. Talvez 
numa alusão jocosa a “mestre-cuca”.  
104 Semelhante ao “puxadinho” das classes populares. 
105 Esse último nome alude aos sacos plásticos pretos utilizados para a confecção do 
barraco, junto de outros materiais como madeira, cipós, etc. 

Figura 13 - Fuscão da cozinheira 

Fonte: Acervo pessoal, março de 2012. 
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Assim, cada baixão conta com uma equipe de trabalho que passa a 
maior parte do tempo ali, trabalhando, indo para a currutela 
esporadicamente em busca de atividades, serviços ou produtos ligados à 
manutenção do trabalho nos baixões. Já vimos como a cantina tem papel 
central em uma currutela, mas a currutela também é um espaço de lazer, 
contrapondo-se aos baixões onde praticamente passa-se a maior parte do 
tempo trabalhando. É na currutela que as pessoas interagem com outras 
além dos integrantes de sua equipe de trabalho, onde têm notícias de outros 
baixões, da própria currutela, de outras currutelas ou das cidades próximas.  

A currutela é o espaço da compra e da venda, aonde chegam e saem 
pessoas, produtos e informações. É contígua a pista de pouso e permeada 
por estabelecimentos comerciais como a cantina. Distanciada mas 
intrinsecamente ligada ao processo produtivo imediato dos baixões é o 
espaço do comércio, dos negócios e do lazer. Exatamente por isso este 
espaço está tão associado à bebida alcoólica, aos jogos e à prostituição, 
elementos tidos como essenciais no lazer dos garimpeiros. Vejamos alguns 
relatos:  

Figura 14 - Baixão ao sol do meio-dia 

 
Fonte: Acervo pessoal, março de 2012. 
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Então era normal, o primeiro passo no garimpo era levar mulher. 
Todo garimpo, primeiro passo era fazer um barracão, dividir em 
quartinhos e levar mulher. (Lucídio, 74 anos, militar aposentado). 
 
Nos garimpos existem umas áreas que eles chamam de currutelas, 
que são áreas afastadas, tipo 5, 7, 8 km, às vezes até 10 km do 
baixão, da área que se tá trabalhando. Que é assim, é inadmissível, 
o operário do ouro, o garimpeiro, tá bateando106 ou então tá no 
raque, no motor, e tá visualizando uma mulher que ele tá 
desejando, vai tirar a atenção dele, ele vai perder o minério, alguma 
coisa (risos). Então isso tudo é uma questão de locação afastada, 
até mesmo porque ali é o momento que ele vai extravasar, que ele 
vai tomar sua bebida, vai ter sua relação e depois ele retorna. 
(Paulo, 45 aprox., policial militar, ex-garimpeiro). 

Na fala de Paulo aparece clara a separação entre o local de trabalho e 
o local de lazer. Talvez por isso mesmo “curruteleiro” seja uma expressão 
pejorativa atribuída àqueles garimpeiros que frequentam com assiduidade os 
cabarés da currutela (LESTRA; NARDI; CARDOSO, 2002). Essa 
expressão já demonstra o quanto a currutela está associada com a 
prostituição,107 que, por sua vez, é vista também pelas prostitutas, como uma 
atividade distanciada da área de produção, do pólo produtivo do garimpo: “o 
ouro é daqueles que tão lá tirando, não é daqueles que tão por fora, porque 
nós, as prostituta, estamos lá pra colher” (Naná). A percepção de Naná é rica 
em significados, porque não apenas as prostitutas, mas todos os que vendem 
serviços e produtos estão lá para “colher o ouro”, que pelo trabalho 
despendido, pertence ao “peão”, mas que em última análise pertence à terra, 
na medida em que o garimpo é uma atividade extrativa. Por ora podemos 
simplificar o que foi dito nos últimos parágrafos a partir de um esquema 
simples:  

 

(BAIXÃO/TRABALHO/INTERIOR/EQUIPE (↔) (x) 
CURRUTELA/LAZER/EXTERIOR/COMUNIDADE) 

 

                                                 
106 Utilizando a batéia. Batéia: S. f. Bacia de ferro ou madeira em forma cônica, de tamanho 
variado, usada no processo de apuração de metais pesados, especialmente o ouro 
(LESTRA; NARDI; CARDOSO, 2002). 
107 A venda de serviços sexuais também está presente de forma discreta nos baixões, como 
veremos no capítulo IV. 
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Essa oposição-complementar entre os dois espaços constituintes do 
garimpo é importante para entender uma diversidade de situações como, por 
exemplo, relações de cunho comercial-personal entre os membros de uma 
equipe que trabalha junto no baixão e a importância da honra nessas e em 
outras relações. Paulo relata uma situação que, segundo ele, era bastante 
comum nos garimpos brasileiros em que ele esteve no final da década de 80, 
início da década de 90:  

(...) Então eles bebiam. Como era uma área que literalmente não 
tinha lei, então eles andavam armado. Aí às vezes um camarada um 
pouco entusiasmado dava tiros, tiros pra cima, furava todos os 
telhados, quebrava garrafa, fechava o estabelecimento, pegava o 
whisky mais caro, dava banho de whisky nas mulheres (risos) E aí 
e às vezes já sem estarem sob si, já totalmente embriagado e o 
proprietário ficava apenas olhando, depois ele fazia a contabilidade 
dos valores e levava pro patrão108 lá e ele pagava e até mesmo 
porque entendia que o patrão teria recurso pra retribuir todo aquele 
valor do que foi quebrado, destruído.  
L: mas o patrão cobrava dele depois. 
Claro. Sempre foi assim, essa relação sempre aconteceu.  
L: é tipo uma regra: “deixa quebrar”. 
É, deixa quebrar, você destrói tudinho. Até pra não entrar num 
conflito. Agora sempre havia uma relação de respeito né. Por 
exemplo, se quebrasse 5 litros de whisky seria cobrado 5 litros de 
whisky. Se quebrasse 10 telhas, seriam pagas 10 telhas, sem 
exploração sem nada. Até mesmo porque o próprio comerciante 
vivia do movimento daquele garimpo, daquela currutela. (Paulo, 
45 aprox., policial militar, ex-garimpeiro) 

A relação de respeito entre o garimpeiro “entusiasmado” e seu patrão 
é facilmente traduzível, entre outros sentidos possíveis, por honestidade e 
confiança. Em um contexto onde o uso de armas é frequente, não seria 
difícil imaginar que o dono do cabaré também andasse armado. Então por 
que não teria ele mesmo resolvido a questão? Por que não impediria “peões 
entusiasmados” de quebrarem o cabaré? Na obra de Lestra, Nardi e Cardoso 
(2002) podemos encontrar uma possível resposta a essa pergunta, em um 
trecho em que o narrador-personagem reflete sobre o senso de disciplina dos 
garimpeiros e a organização de um novo garimpo:  

                                                 
108 Não obstante os membros de uma equipe de trabalho no baixão verem-se como sócios 
no empreendimento comum de encontrar ouro, às vezes usam a palavra “patrão” para se 
referir ao dono do serviço, responsável pela alimentação e ferramentas de trabalho.  
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(...) senso de disciplina, respeito e organização que sempre existiu 
nos garimpeiros manuais. Essa gente , quando chega numa fofoca 
nova, parece conhecer todos os detalhes do roteiro em marcha, e 
cada um, embora faça o que pode no sentido de se situar e tirar 
proveito, não apela para a indisciplina ou atitudes 
comprometedoras do bom andamento dos serviços. Em resumo, 
esse povo sabe que não vale a pena quebrar o delicado equilíbrio 
da fase inicial do garimpo. Eles agem assim, quem sabe, porque 
conhecem, tem experiência de fofocas chafurdadas que embora 
tivessem ouro, caíram na desgraceira do carrancismo, não se 
aprumando, nem dando oportunidade a ninguém de fazer ouro. 
(ibidem, 2002, p. 176) 

 

De acordo com os autores, carrancismo significa “clima de ameaça 
latente à existência ou integridade de pessoas nos garimpos”. Nesta 
definição e pelo que se pode apreender do trecho selecionado, se percebe a 
atmosfera de tensão, desconfiança, ameaça e a fácil e sempre presente 
possibilidade de ocorrerem brigas, confusões e tumultos que dificultariam o 
trabalho de todos. Não é por acaso que todas as pessoas entrevistadas que já 
estiveram em garimpos me contaram que as brigas, quando ocorrem, são 
rapidamente abafadas e/ou resolvidas. O objetivo é evitar o conflito e se isto 
não for possível, ao menos não estendê-lo no tempo, em uma sequencia de 
brigas que pode trazer muitas mortes e envolver muitas pessoas109.  

Ainda sobre o “entusiasmo” dos peões no cabaré, chama a atenção a 
responsabilidade do patrão (dono de par de máquinas ou dono do serviço) 
em relação a sua equipe de trabalho, que além de cotidianamente ser 
responsável pela alimentação de todos no baixão, e das condições de 
trabalho providenciando instrumentos e utensílios o mais adequados 
possível (até porque isso também é do seu interesse já que são investimentos 
que espera-se, poderão ser revestidos em mais e melhor produção de ouro), 
também pode ser responsabilizado pelos danos materiais causados por 
qualquer membro de sua equipe. Cobrando depois do peão, ou seja, 
descontando da porcentagem de ouro que este deve receber pelo serviço, 
fica claro que, em última análise é o próprio peão que vai pagar pelos 
estragos feitos por ele mesmo. Mas o que chama a atenção é que a 
segurança do dono do cabaré de ser ressarcido pelo dono do serviço 

                                                 
109 O Jornal do Ouro está é repleto de reportagens sobre conflitos e mortes entre 
garimpeiros, sendo a vingança um sentimento recorrente e motor do carrancismo. 
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pressupõe uma relação de respeito entre esses homens. Uma maneira curiosa 
não de resolver os conflitos, mas antes, de evitá-los. Lourdes Barreto 
também traz elementos para pensar essa questão: 

(...) porque lá (no garimpo) é uma troca de interesses, compro e 
vendo. Lá você compra, você vende, você precisa tá justamente 
toda hora se articulando, vendo como resolver as coisas. E lá é um 
lugar assim: que de repente tá tudo tranquilo lá e daqui a pouco 
estoura um bode como eles dizem. É uma onda! Mas daqui a pouco 
tá tudo bem, todo mundo é amigo. E a disputa é pelo ouro, pela 
vida, a família que ficou lá fora em outro Estado, outro município, 
pra retornar à família. Alguns não voltam mais, se metem muito no 
álcool, muito em algumas coisas. E outra coisa é que dentro do 
garimpo não têm é ladrão, não pode existir, lá as pessoas tem que 
ser leal um com o outro senão se dá mal... (Lourdes Barreto, 
prostituta, fundadora do GEMPAC, 65 anos aprox.) 

 
A literatura traz outros exemplos da relação personal-comercial entre 

o dono de par de máquinas e as pessoas de sua equipe, como a 
responsabilidade do primeiro, em caso de morte, com o corpo e com o ouro 
dos demais: enterrar o cadáver e, se possível, enviar notícias, pertences ou 
mesmo o ouro do morto para a família são atitudes baseadas em um preceito 
ético bem traduzido no ditado popular: “ouro de morto multiplica o azar por 
dez”  (LESTRA; NARDI; CARDOSO, 2002, p. 223).  

O diário de campo de uma conversa que tive com um soldado da 
polícia militar no garimpo ilustra essa relação personal-comercial 
emblemática do código de honra garimpeiro, o tipo de ocorrência que 
atendem e o modo de resolução de conflitos entre os envolvidos, além de 
mostrar a visão dos próprios policiais sobre seu papel nessas comunidades:  

Creporizão, Março de 2012 (posto policial, conversa com o soldado 
Silva) 
Fomos ao posto da polícia nos apresentar e explicar um pouco nosso 
trabalho ali110. O soldado nos convida para sentar no banco em frente ao 
posto e começa a contar histórias da comunidade. Diz que um dos 
problemas é que tem pessoas que não se sabe o “paradeiro” porque não 
tem documentos. Conta de um enterro que acompanhou na currutela de 

                                                 
110 Nesse momento eu estava com a Prof. Marjo De Theije e Judith Kolen.  
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um homem de uns 70 anos que não tinha documentos e que teve um 
infarto enquanto trabalhava em uma balsa e morreu.  
 No enterro estava o baiano e a goiana, mais dois pórre111 carregando o 
caixão. Eu querendo rir aqui atrás. A goiana “Uhúu!”. Ficavam naquela 
fuleragem!: “Rapaz, tu vai roubar a bolsa do morto?!” “Rapaz, tu não é 
cristão não?” “Não, ele me deu”. O outro: “Não meu filho, agora tu vai 
(para baixo da terra)”. Sentaram em cima do caixão, começaram a 
beber. Eu sei que virou uma festa esse enterro pra esses pórre” (risos). 
“E ninguém achou documento. Morreu do coração numa balsa de 
garimpo, ele não tinha paradeiro não. Aí esse dia deu azar do cara 
morrer na balsa, aí ele (dono da balsa) teve que arcar com o enterro”  
(...) “A polícia aqui faz tudo! É pastor, é padre, faz tudo. O Sr. Morreu, 
não tinha documento para fazer o óbito (registro de), aí a gente fez”. 
O soldado conta de uma prisão por desordem: “um jogou um copo no 
outro. No outro dia esse outro deu uma garrafada no cara, cortou a cara 
dele, pegou uma veia, jorrava sangue, o cara rolava no chão. Aí a gente 
não sabia se socorria o cara ou se ia atrás do outro. Ele já tava em casa, 
dormindo, todo sujo de sangue. Aí o próprio irmão dele disse que ele 
batia nele, imagina, o próprio irmão! O cara era ruim mesmo. Mas aqui 
os conflitos na currutela é mais baderna, cachacera. No final o outro 
(que cortou a testa do homem) pagou o remédio dele e eles desistiram de 
continuar o processo. Então o que mais acontece aqui é isso desistência 
de ocorrência. Então quando se machucam a gente socorre, manda 
‘pontear’ (dar pontos lá na Lúcia (da farmácia), a magrinha que socorre 
esses peão aí.  
 Mas aqui (no garimpo) é diferenciado, porque eu tô aqui e de repente 
passa um e puxa uma arma e dá um tiro e o outro cai morto, aí cai no 
mato e é mais difícil de achar. E aqui tem muito trabalhador, 
trabalhador não aceita (desaforo) não. Vagabundo apanha e não tem 
vergonha, faz de novo, te fura sem piedade. O pessoal fala que garimpo é 
violento. Aqui o povo é mais educado que na cidade. Na maior parte o 
cara entra na boa (no carro da polícia) e vêm (para o posto), não precisa 
nem algemar. Em Itaituba tem que arrastar, vêm na porrada porque 
senão te mata. E aqui a maioria fica preso 12hs, 24hs, porque às vezes é 
só uma besteira, baderna, cachacera.  
 Aqui se torna um juizado. A gente tenta fazer que a comunidade sinta-se 
junto da polícia. 

                                                 
111 Termo local para se referir a bêbado. Também são sinônimos os termos: pé-inchado, 
papudinho e bêbo.  
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2.4 Saber “andar no trecho”: leis e sanções 

Uma das coisas que mais ouvi durante a primeira fase da pesquisa de 
campo foi que “no garimpo não tem ladrão”. O interessante é que junto 
dessa afirmação, sempre dita em tom categórico, acabava escutando alguma 
história sobre algum roubo em algum garimpo: “Eles (os garimpeiros) se 
matavam por problemas relacionados à posse do local de exploração do 
ouro, não era por um roubar, porque lá não tinha ladrão” (Lucídio, militar 
aposentado, 74 anos). Ou então como me disseram Leila e Naná:  

(...) quanto a violência, o garimpo tem suas próprias regras, sua 
própria maneira de resolver os conflitos. Eu me lembro de um 
homem que roubou uma casa de ouro e muitos outros homens e até 
mesmo os policiais, foram atrás dele no meio do mato e quando o 
acharam deram três tiros. Simples assim. É a forma deles 
resolverem os problemas, eu mesma vi. (Leila, coordenadora de 
projetos desenvolvidos pelo GEMPAC, 40 anos aprox.).  
 
A vida lá é muito legal pra quem sabe viver. Não quero falar, mas 
essa menina que saiu daqui agora, ela foi pra lá, mas ela andou 
muito pouco, porque foi fazer coisas que não devia. Teve umas 
outras colegas que foram roubar uma lata de leite no comércio e 
tiveram que andar (como castigo) a currutela toda com a lata de 
leite na cabeça, dizendo: “eu não roubo mais leite, não roubo 
mais...” Porque é assim que a polícia lá faz!  
L: com o roubo na cabeça pra mostrar que é ladrão? 
Pra mostrar que é ladrão.  
L: ainda foi um castigo suave né? 
Suave. A vantagem de lá é que eles não espancam, nunca vi lá 
espancarem as mulheres, a polícia de lá, que nem eu já vi aqui 
[Belém]. (...) Não, no garimpo não tinha, mas aqui nessa rua...” 
(Naná, ex-prostituta, 55 anos aprox.).  

Contrapondo a afirmação de Lucídio, referindo-se neste caso ao 
garimpo de Serra Pelada nos idos de 80, de que no garimpo não tinha 
ladrão, Leila traz um caso ocorrido em um garimpo no Vale do Tapajós no 
final dos anos 90, em que um ladrão é morto por ter roubado uma casa de 
ouro. Naná conta um castigo aplicado às colegas prostitutas que roubaram 
uma lata de leite na currutela de um garimpo do Amapá nos anos 90. Esses 
relatos normalmente inserem-se em uma temática maior sobre a violência 
nos garimpos e ilustram as formas de lidar com um crime específico, no 
caso o roubo, mostrando que há uma forma de controle desses crimes, cujas 
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sanções variam de acordo com a gravidade dos mesmos, dessa forma, 
roubar ouro é muito diferente de roubar leite, mas ambos partem de um 
comportamento socialmente condenado: roubar.  

A diferença é que no garimpo não há necessariamente a imediata 
aplicação de sanções provenientes da lei formal para esse crime, tais quais 
como multa e/ou prisão, a sanção na maior parte das vezes aproxima-se de 
um castigo ou um corretivo e em formas extremas a morte. Dizer que no 
garimpo “não tem ladrão” é mais do que uma afirmação ou constatação 
baseada em fatos cotidianos, é uma advertência precisa, é a própria 
enunciação da regra que cria a realidade112.  

Além disso, é interessante pensar que em dois desses relatos aparece 
a presença da polícia, um órgão representante do Estado e da legalidade, 
atuando de acordo com a “lei do garimpo”, como se fosse mais uma 
engrenagem no conjunto de elementos que formam o garimpo, pactuando 
com o pacto social ali reinante. Para além de denunciar uma suposta 
corrupção ou desvio de funções, penso que esse é mais um dado para pensar 
o próprio funcionamento das normas dentro dos garimpos: como normas 
provenientes de ordenamentos legais diferentes interagem nesses 
ambientes113.  

Vimos como Lima (1994) com sua análise das cantinas garimpeiras 
enquanto pontos de contato entre a “selva” e a “civilização”, contrapõem-se 
à pretensa estabilidade do chamado “modelo tapajós”, elaborado por 
Salomão, no qual o “pacto do garimpo” apresentar-se-ia como típico do 
garimpo e fruto do isolamento espacial deste. Embora não estejamos 
questionando a existência de uma “lei do garimpo”, a análise deste autor é 
frutífera para pensarmos na interelação entre esse sistema de normas e a lei 
formal. Jacqueline Muniz (1996) em seu estudo sobre o funcionamento das 
Delegacias da Mulher no RJ discute a ideia do pluralismo jurídico e o 
conceito de interlegalidade.  

Para Muniz, o pluralismo jurídico inicialmente aponta a “existência 
de outras formas de normatividade existentes em sociedades cujo modelo de 
organização social e política difere substancialmente da nossa” (ibidem, 
1996, p. 138), em uma constatação de que a vida social pode produzir 
múltiplas formas de juridicialidade que confrontam o monopólio estatal da 
produção do direito. A partir do conceito de interlegalidade, a autora 

                                                 
112 Ver Austin (1990).  
113Já foi dito que um dos fundamentos da lei do garimpo é um código de honra em que a 
palavra dada vale muito (LESTRA; NARDI; CARDOSO, 2002).  
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enfatiza não apenas a existência de “outros direitos”, mas a convivência e 
até certo ponto a conivência entre os direitos oficial e informal, ambos 
exercidos no espaço das delegacias de polícia.  

Em um paralelo interessante o relato de Naná sobre o roubo de uma 
lata de leite no garimpo, mostra como a polícia, a princípio o representante 
oficial da lei formal, aplica um “castigo” à ladra (andar com o objeto 
roubado na cabeça em via pública, exibindo publicamente seu delito), 
distanciando-se assim do que está previsto em lei para o roubo, ao mesmo 
tempo em que supostamente objetiva aproximar-se das regras locais. A ideia 
de interlegalidade apresenta-se como um fenômeno do pluralismo jurídico, 
sinalizando para uma intersecção/cruzamento entre diferentes fronteiras 
jurídicas. A ênfase é dada na porosidade do direito enquanto constituído de 
múltiplas redes de juridicidade por onde os atores transitam e transgridem, 
em diferentes níveis de interação e mistura entre concepções jurídicas 
discrepantes e normas de gerações e espaços diferentes (SOUZA SANTOS 
apud MUNIZ, 1996).  

Por tudo isso, e mesmo a despeito de seu relativo isolamento 
espacial, já não se pode (se é que algum dia se pôde) pensar o garimpo como 
uma sociedade isolada e de plena autonomia frente à lei formal, cujo 
isolamento teria produzido um direito totalmente próprio ou distinto. Nesse 
sentido, essa abordagem interlegalista rompe com a ideia de que exista uma 
lei completamente feita apenas pelos locais. Isto parece ser tanto mais válido 
para os atuais garimpos semi-mecanizados de ouro da Amazônia, em que os 
garimpeiros, apresentam trajetórias mais ou menos diversas de passagem 
por outras áreas da economia e especialmente do setor informal, seja no 
campo/floresta, seja nas cidades ou por muitos outros garimpos.  

2.5 Campo, cidade, garimpo: perambulando entre os espaços. 

A concepção dos garimpos como “territórios fechados” (da maneira 
como os caracterizei acima) parece obscurecer os vínculos dessa forma de 
produção com outros setores e o papel da garimpagem no estímulo de 
economias locais que, embora orientadas pela extração do ouro, se 
diversificam e se expandem. Dito de outra forma: a corrida do ouro inicia 
um movimento de prosperidade econômica mesmo para os setores mais 
pobres de uma população. Assim, a representação do garimpo como uma 
atividade predatória e violenta, em que os ganhos obtidos não ficariam na 
região (muito em função do propalado nomadismo dos garimpeiros ou 
apenas quando se tem em vista apenas ouro que é desencaminhado e não 
reinvestido na região), deve ser matizada.  



146 

David Cleary (1982) faz isso muito bem em um capítulo 
estranhamente pouco citado de seu livro, em uma análise que parte dos 
garimpos do Gurupí no oeste do Maranhão, mas cujas conclusões podem ser 
estendidas para todas as áreas de garimpagem do Brasil:  

 

Pode-se argumentar que o Gurupí não é uma área típica de 
garimpagem. É, por exemplo, muito diferente do Tapajós, onde a 
população é muito menor e mais escassamente distribuída. No 
entanto, o argumento básico de que o crescimento da garimpagem 
galvaniza e diversifica a economia local e regional mantém-se 
válido para todos os lugares. (CLEARY, 1982, p. 202-203). 

Este autor destaca os benefícios da garimpagem no reforço da 
posição de pequenos agricultores rurais e da camada mais baixa da 
economia urbana, e contrariando algumas percepções que vitimizam o 
garimpeiro ao isolarem-no do próprio sistema que o possibilita, afirma 
enfático: “para eles, o crescimento da garimpagem foi puro benefício” 
(ibidem, p. 204), pois esta população pode combinar a garimpagem com 
outras atividades econômicas além de poder entrar e sair dos garimpos 
quando lhes convém. Cita também o fato do garimpeiro “peão” não precisar 
pagar por alojamento e alimentação, que, como vimos, são de 
responsabilidade dos donos de serviço. Para Cleary, a garimpagem: “é uma 
das poucas fontes confiáveis de renda disponíveis aos colonos e às pessoas 
pobres dos centros urbanos, talvez fazendo a diferença entre continuar como 
pequeno agricultor ou ser forçado a migrar para as cidades, ou entre ir 
levando e passar fome nas favelas” (ibidem, p. 204).  

Todos os moradores das currutelas com os quais travei contato eram 
unânimes em ressaltar os benefícios do garimpo em relação à “rua”114, tais 
como o pagamento muito superior para as mesmas atividades que 
desempenharam nas cidades115,:  

                                                 
114 Rua: o mesmo que cidade para quem está em uma currutela de garimpo ou o mesmo que 
currutela para quem está no baixão. No caso aqui a “rua” é a cidade de forma genérica.  
115 Entre as desvantagens do garimpo em comparação com a cidade estão: a falta de 
infraestrutura básica, tais como a ausência de médicos e hospitais; a falta de escolas em 
alguns povoados, especialmente o ensino médio e o fato de terem que arcar com os custos 
de energia elétrica (obtida através de geradores) e da água encanada (em geral obtida 
através de poços), seja através de investimento pessoal (comprar um gerador e fazer um 
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Tem muitas coisas boas aqui, eu não tenho do que me queixar não. 
Até pra mim morar, eu acho melhor do que em Itaituba, tranquilo, 
e o dinheiro né. É isso que eu digo pra minha mãe, ela diz: ‘mas 
minha filha o que tu ainda acha nesse lugar? Parece que enterrou 
teu umbigo aí’ (risos) Mas aqui a pessoa adoece todo mundo ajuda. 
É bom, eu acho bom aqui. Em cidade mesmo é passear só. Pois é, 
eu já trabalhei muito (no baixão) agora já faz uns 3 anos que eu 
não to mais a fim de trabalhar em baixão. E eu me viro agora 
assim, eu vendo Boticário, Natura, vendo roupa 180, 190 (R$), 
pode que eles (garimpeiros) pagam na hora! Tem perfume que a 
gente vende de 3g (de ouro), 3g dá 300 Reais! E aqui eles não 
usam coisa ruim não, não querem Avon (risos)! É só roupa de 
marca, só roupa cara. Mas essas coisas daqui se torna mais barata 
porque vem tudo de Goiânia, um bocado dessas roupa, eu vou 
comprar lá, é São Paulo, Rio, Goiás.  
L: vêm mais barato? 
vêm mais barato. Em Itaituba eu acho mais caro roupa do que aqui. 
Leticia, aqui eu gasto 300, 500 Reais e rapidinho eu reponho esse 
dinheiro. Lá em Itaituba eu não tenho coragem de gastar 100 (R$) 
senão eu fico brefada! É o que faz eu morar aqui, e minha mãe não 
entende.  
Todo final de ano quando vem cantor116, eu e a Glória (vizinha) 
nós vamos vender. Nós faz Tacacá, Vatapá117, cachorro-quente, nós 
vende tudo. A gente chega com 2000 (R$). 
L: numa noite? 
Numa noite! A primeira vez eu não acreditei, não acreditei naquele 
dinheiro na minha bolsa! Aí eu vou lá em Itaituba eu compro um 
cachorro-quente 1,50, tá entendendo? (o mesmo que ela faz e vende 
por R$5 no garimpo). Lá em Itaituba as coisa tudo mais barata, 
mas a gente não ganha o dinheiro que a gente ganha aqui. Eu chego 
na loja “quanto é essa calça?”, “é 195(R$)”, “ah vou levar essa”. 
Peguei (fiado na loja da currutela) e já paguei. Na cidade eu não 
tenho coragem de comprar uma de 10 reais porque o dinheiro não 
dá! (Sônia, 44 anos, paraense, moradora do Creporizão).  
 
Eu ganhava 280 (R$/mês) para lavar panela o dia todinho no 
Maranhão. Aqui eu ganho 1.500 (R$/mês) pra lavar o dia todo. Não 
tem comparação! Porque ó: eu vou prum barranco desses daí eu 

                                                                                                                            
poço) ou do pagamento desses serviços para particulares. Enfim, demandas de políticas 
públicas estatais.  
116 Refere-se às festas de final de ano no garimpo, em geral com apresentação musical de 
algum cantor conhecido.  
117 Comidas regionais (o Tacacá especialmente, pois o Vatapá também é encontrado no 
Nordeste).  
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ganho 60g de ouro (para cozinhar para duas equipes de serviço) é 
mais de 4.500 Reais. Eu posso andar com joia no pescoço, eu, ela, 
todo mundo. Eu vou sair ali na porta de Itaituba não tem como, eu 
tenho que catar e tirar meus anel tudo, porque senão os ladrão leva, 
aqui tu viu né?! Olha, os anel dela (da amiga) aí nos dedo.... (Lôra, 
30 anos, maranhense, moradora do Água Branca) 

A ajuda mútua entre moradores e a relativa tranquilidade também 
foram bastante referidas, contrariando o estereótipo do garimpo violento e 
individualizante “liderado por um “carrancismo” desregrado e anônimo. 
Enfim, essas são as principais benesses que os impediam de retornar 
definitivamente para as cidades ou os campos de onde partiram.  

A mobilidade das pessoas que vivem e trabalham no garimpo parece 
muito mais circunscrita entre a ida e o retorno para outros garimpos, atrás 
das “fofocas” do ouro, ou oscilando sua vida no garimpo com idas 
periódicas para a “a rua”, geralmente breves e motivadas por questões tão 
pontuais como “ganhar nenê em um hospital”, “visitar parentes”, “comprar 
mercadorias para revender no garimpo” “adquirir uma casa ou montar um 
pequeno negócio para os familiares que lá estão” ou simplesmente “divertir-
se em um lugar que tem mais opções de lazer”, do que o rompimento 
definitivo com os caminhos que levam aos garimpos, às cidades ou aos 
campos. Parece ser no próprio perambular entre esses espaços que os 
garimpeiros tecem suas redes e pontos de apoio, além de forjar suas 
identidades. Talvez por isso seja tão complicado obter uma resposta única e 
definitiva para uma pergunta aparentemente tão simples como “onde você 
mora”118 visto que as pessoas mais se de-moram do que moram, porque em 
sua maioria estão sempre pensando em sair definitivamente algum dia do 
garimpo, mesmo que nunca cheguem a fazê-lo, sendo muito mais comum 
intercalarem tempos no garimpo com tempos na cidade ou no campo, ou 
seja “dar um tempo” em um ou outro ponto.  

Cynthia Carvalho Martins (2012) trabalhando num outro ponto, no 
que poderíamos situar como o outro extremo deste continuum entre campo, 
cidade e garimpo119 (como os estou denominado), entrevista garimpeiros 

                                                 
118 Algumas pessoas aludiram a moradias na cidade, onde em geral ficou habitando algum 
parente, como pais, irmãos, filhos e mesmo ex-companheiros.  
119 Se isto também não fosse problemático, pois para considerar 1.campo→ 2.cidade → 
3.garimpo como uma sequência cronológica é preciso estar atento a dois 
níveis/temporalidades (conjuntos de tempo): 1) essa sequência orquestrada na vida de um 
mesmo indivíduo (de uma mesma geração) ou 2) entre gerações que se sucedem (p/ex: os 
avós saíram do campo p/ o garimpo, obtiveram recursos p/ estabelecer (mesmo que 
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fora do garimpo, em comunidades rurais do interior maranhense, em geral 
homens idosos que retornaram aos seus locais de origem e relatam suas 
constantes idas e vindas em tempos anteriores cujos deslocamentos 
apresentavam algumas regularidades, tais como a complementaridade 
econômica entre o trabalho na roça e no garimpo120 (e para as mulheres, na 
extração do babaçu). O próprio subtítulo do livro: “o garimpo, lugar de se 
passar; roça, onde se fica e o babaçu nossa poupança” sinaliza para a 
complementaridade e interdependência de atividades econômicas cuja 
prevalência é difícil de estabelecer, pois que umas fomentam as outras, 
tendo mesmo a renda obtida no garimpo contribuído para a luta para 
reforma agrária nas localidades pesquisadas pela autora.  

A experiência dos mesmos sujeitos em diferentes atividades 
econômicas (que pressupõe, a priori121, diferentes espaços) os faz acionar 
diferentes autodenominações (trabalhador/a rural, agricultor, garimpeiro, 
peão e quebradeira de coco), que não apenas não esgotam as categorias de 
“assentado” ou “migrante”, comumente acionadas pelos órgãos 
governamentais, como também apresentam diferentes graus de usos 
identitários, sendo, para a autora, as categorias “garimpeiro” e “quebradeira 
de coco babaçu” as mais utilizadas dessa maneira. Quanto à relação entre as 
categorias “garimpeiro” e “trabalhador rural”, a autora encontrou entre os 
entrevistados tanto uma sobreposição (pessoas que se viam tanto como um 
quanto o outro) quanto uma oposição motivada especialmente pela alusão à 
família (ausência e presença desta) e pela existência (ou não) de um local 
fixo.  

Martins (2012) motivada pelas buscas das razões que levam seus 
interlocutores ao deslocamento, aos quais ela não classifica como 
“migrantes”, porque, entre outros motivos, estes em geral não rompem 
definitivamente com o local de origem, acaba dando centralidade a uma rica 
análise da conexão entre roça e garimpo, a qual contribui para matizar a 
ideia de garimpos e garimpeiros isolados como temos tratado anteriormente, 
mas deixando em segundo plano (porque não se propõe a isso e sua 

                                                                                                                            
enquanto ponto de apoio/nó de uma rede) uma moradia na cidade e os netos podem nunca 
ter trabalhado na roça).  
120 Muito organizada em função de um critério sazonal, a partir do qual em geral eles 
programavam o tempo de suas viagens, comumente depois da colheita para que as famílias 
pudessem continuar tocando o trabalho no campo, até o próximo plantio.  
121 Pois que alguns (especialmente garimpeiros com família e mulheres cozinheiras) 
desenvolvem um pequeno roçado (ou ao menos hortas) nos garimpos que poderia sinalizar 
alguma permanência com as práticas do local de origem (e não um rompimento radical), e 
um índice de fixação da população nas currutelas (ou mesmo a “emulação” da residência)  
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etnografia é realizada na zona rural) a ligação entre a cidade e o garimpo e 
as especificidades desse último do ponto de vista de quem mora e se demora 
nele.  

Em uma fala de suas entrevistadas, com uma mulher que foi até o 
garimpo atrás do marido que demorava a retornar122, aparece a ligação entre 
a roça e a família (especialmente na figura da esposa), e a vontade de um 
rompimento com essas:  

P – Mas ele que mandou lhe buscar? 
Dona Maria – Não, ele mandou o dinheiro (para casa) e eu fui lá 
onde ele, mas ele não sabia que eu ia, eu só fui mesmo de vontade, 
prá ver se ele voltava prá vir prá casa. (....) Mas ele não voltou, 
disse que não queria mais trabalhar de roça, não queria viver com a 
família. (MARTINS, 2012, p. 209-211). 

Embora eu tenha encontrado muitas pessoas provenientes do Estado 
do Maranhão nos garimpos (sendo a maioria das pessoas contatadas, 
seguida por paraenses – muitos deles filhos de maranhenses), poucos 
falaram de uma ligação tão forte (quase centrípeta, poder-se-ia dizer) com o 
campo123, mesmo que muitos ainda mantenham algum tipo de contato com 
familiares que lá ficaram, parece ser mais comum o intercâmbio entre 
parentes que vão e voltam, cuja ênfase é dada para pessoas que 
primeiramente estiveram nos garimpos trazendo/puxando seus familiares 
que seguiram seu passos, em geral não exatamente no mesmo momento 
(não vieram juntos), mas num gradual deslocamento de pequenos grupos de 
familiares, amigos e afins. Esse deslocamento gradual (que poderíamos 
chamar de “migração por etapas”) mesmo que não signifique 
necessariamente o rompimento definitivo com o lugar de origem, coloca 
dificuldades na manutenção de um “grupo original”, visto que muitos de 
seus membros iniciais podem não apenas “se perder” (perdendo o contato 
com a família de origem), mas estabelecer novas alianças pelo caminho, 
oriundas em grande parte de relações conjugais mais ou menos estáveis e 

                                                 
122 Escutei muitos relatos desse tipo e também encontrei no ônibus uma mulher que veio de 
Mato Grosso atrás de seu marido no garimpo de São Chico. 
123 Alguns entrevistados que tinham clara origem rural foram enfáticos ao dizer que não 
queriam voltar para a roça. Não obstante, muitas pessoas no garimpo plantam (têm uma 
“rocinha” e criam animais para a subsistência em espaços que eles chamam de “chácara” ou 
“colônia”).  
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que definiriam o traçado de deslocamentos individuais a partir das 
trajetórias de vida no momento em que as pessoas “caem no trecho”.  

Perceber o garimpo como um lugar de passagem é associa-lo uma 
temporalidade finita bem expressa no significado da palavra “febre”, 
enquanto um estágio passageiro de uma condição de enfermidade, em que as 
“febres” vão e voltam enquanto o doente não está definitivamente curado. 
Metaforicamente poderíamos pensar essa “cura” - o retorno ao estado inicial 
de saúde da pessoa adoentada – como o retorno a condição inicial (original) 
do sujeito que se desloca, ou seja, o retorno ao seu local de origem e o 
restabelecimento de seus vínculos familiares deixados para trás. O garimpo 
assim seria uma situação, se não de anomia (DURKHEIM, 2000), ao menos 
de liminaridade (TURNER, 2013). Gostaria de me deter mais nessa 
aproximação simbólica a partir do significado do que seja “estar no trecho” 
(longe de casa, em movimento) para as pessoas que se deslocam para o 
garimpo e retornam em intervalos mais ou menos regulares para as suas 
casas (no campo ou na cidade) e mesmo para as que constituíram moradia 
nos garimpos, demorando-se tempo suficiente para criar certas raízes em um 
lugar que inicialmente visto como um espaço liminar, especialmente durante 
os “surtos de febre do ouro”, começa a estruturar-se enquanto uma pequena 
comunidade de pessoas mais ou menos estáveis que reivindicam não apenas 
o direito a permanecer produzindo ouro, mas também uma infraestrutura 
básica do Estado, tal como melhorias na educação e saúde, demandas típicas 
de qualquer lugar onde existam moradores e não apenas transeuntes.  

O garimpo enquanto um lugar de se passar, ou seja, bom para ganhar 
dinheiro e trabalhar não necessariamente impossibilita que ele seja 
percebido pelas pessoas que ali se demoram como um lugar bom de morar, 
mesmo que por um tempo. Movidas pelas jazidas de ouro, ou seja, por um 
recurso esgotável, pode-se objetar que essas pessoas sejam essencialmente 
nômades, providenciando apenas o imprescindível para um trabalho 
temporário, prontas para “levantar acampamento” a qualquer momento 
(deixando para trás uma paisagem desolada e um rastro de destruição).  

A questão é que o quadro apresentado por currutelas antigas, tais 
como Creporizão, Creporizinho e Água Branca não segue à risca esse script. 
Elas resistiram à passagem de muitas febres, e mesmo em períodos de baixa 
procura ou produção de ouro, onde algumas pessoas disseram que “o ouro 
fracassou”, a garimpagem nunca parou de todo (como é o caso de Serra 
Pelada, um garimpo caracterizado pelos informantes como “um garimpo 
morto”). O que parece ter se alterado foi o ritmo de trabalho nesses locais e 
a quantidade de uma população flutuante. Nas minhas idas aos garimpos do 
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Tapajós encontrei muitas pessoas retornando ao garimpo, retomando ou 
querendo retomar a garimpagem (tais como Anderson) e que para isso 
contavam com uma rede de pessoas (parentes, amigos ou conhecidos) que 
ainda estava lá. Por isso pessoas como Andersom talvez nunca tivessem, de 
fato, abandonado completamente o garimpo.  

2.6 O pó da estrada: rodando o trecho entre firmas e garimpos 

 

O pó da estrada gruda no meu rosto, 
Como a distância, matando as palavras, 

Na minha boca sempre o mesmo assunto, 
O pó da estrada. 

 
O pó da estrada brilha nos meus olhos, 

Como as distâncias mudam as palavras, 
Na minha boca sempre a mesma sede, 

O pó da estrada. 
 

Conheci um velho vagabundo, 
Que andava por aí sem querer parar, 

Quando parava,  
Ele dizia a todos, 

Que o seu coração ainda rolava pelo mundo. 
 

O pó da estrada fica em minha roupa, 
O cheiro forte da poeira levantada, 

Levando a gente sempre mais à frente, 
Nada mais urgente, 

Que o pó da estrada. 
(O Pó da Estrada, Sá, Rodrix & Guarabira) 
  

Em uma breve incursão ao tema do trecho e dos trecheiros, podemos 
encontrar trabalhos realizados por psicólogos (NASCIMENTO, 2008), 
sociólogos (MENDES, 2007) e antropólogos (GUEDES, 2011). Nascimento 
e Mendes, ao partirem do trabalho de campo em instituições de assistência a 
trabalhadores migrantes na zona urbana (Assis/SP e Belo Horizonte/MG, 
respectivamente), trazem à tona discussões sobre quem seriam os 
beneficiários dessas instituições. Daí o esforço institucional em identificar e 
classificar seus usuários: moradores de rua, trabalhadores itinerantes, 
migrantes, trecheiros e andarilhos de estrada. Essas classificações, 
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manejadas não apenas pelas instituições, mas também por seus usuários, são 
em geral bastante sutis, transponíveis e nem sempre consensuais, em um 
eixo que parece ir do movimento à errância, vista enquanto nomadismo. É 
assim, por exemplo, que um migrante, em uma migração dita fracassada, 
pode tornar-se um trecheiro ou um morador de rua e o trecheiro, por sua 
vez, pode reivindicar-se enquanto migrante para conseguir passagens 
gratuitas, não para retornar para seu local de origem, mas para continuar 
rodando o trecho.  

Nascimento (2008) traz uma classificação para se pensar a população 
de errantes, apresentando três subgrupos distintos entre si:  

(...) os itinerantes, população que se encontra em trânsito e que 
migra de uma cidade a outra em busca de trabalho sem se deslocar 
a pé pelas estradas; os trecheiros, população que circula pelas 
rodovias a pé, de cidade em cidade, sobrevivendo de trabalhos 
temporários e de eventuais ajudas filantrópicas; e os andarilhos de 
estrada, população composta pelos que vivem perambulando 
exclusivamente pelos acostamentos das estradas, sem destino, 
isolados e distantes de qualquer contato com as redes de assistência 
social. (JUSTO, 2002 apud NASCIMENTO, 2008, p. 46-47).  

Para o autor, há aqui um escala crescente de desfiliação social e 
rompimento com os nichos de fixação social, sendo a errância, vista como 
um itinerário sem um ponto fixo ou estável de ancoragem, distinguindo-se 
assim da mobilidade. Nascimento (2008) aproxima o trecheiro da figura do 
vacilante:  

... são indivíduos que estão nesse estado de liminaridade ou 
ambiguidade de status. Estão num momento de virada crítica de 
suas vidas, com um pé no mundo domiciliado do passado, com o 
qual ainda se identificam e em relação ao qual sentem alguma 
continuidade, e um pé plantado na vida de rua. (SNOW; 
ANDERSON, 1998, p. 97; apud NASCIMENTO, 2008, p. 47). 

Para Nascimento (2008) o que diferencia fundamentalmente os 
citadinos (mendigos e moradores de rua) dos errantes é seu caráter de 
permanência no espaço urbano, como se os trecheiros habitassem o próprio 
trecho, a trajetória entre pontos de fixação, e os citadinos habitassem o 
espaço público das cidades, fazendo das ruas sua morada. São sujeitos 
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desterritorializados que se reterritorializam no trecho (na estrada) e na rua, 
respectivamente.124 Na bibliografia sobre o trecho e os trecheiros é comum a 
referência a Deleuze e Guatarri (2002) para se pensar a noção de territórios 
existenciais e a diferenciação entre essas formas de mobilidade (e 
existências na mobilidade e na errância). É assim que Mariana Mendes 
(2007), inspirada por esses autores, aponta uma diferença mais qualitativa 
do que quantitativa entre migrantes e trabalhadores itinerantes e trecheiros e 
moradores de rua.  

Embora migrantes e trabalhadores itinerantes possam se confundir 
e se misturar com trecheiros e moradores de rua, a distância entre 
uns e outros é de natureza qualitativa e não gradual ou quantitativa. 
A passagem de um a outro não advém, portanto, de um “processo” 
ou de uma sucessão de perdas, mas implica uma ou várias rupturas. 
Enquanto os migrantes e os trabalhadores itinerantes se movem por 
entre pontos que desejam ocupar, os trecheiros e os moradores de 
rua ocupam os pontos por onde se movem, sua existência 
transcorre na passagem, ela não se realiza no destino. Enquanto os 
migrantes e trabalhadores itinerantes se caracterizam por sua 
mobilidade, os trecheiros e moradores de rua se caracterizam pelo 
seu nomadismo, ou seja, por sua reterritorialização na rua, no 
trecho, enfim, no próprio processo de desterritorialização. 
(MENDES, 2007, p. 51-52) 

Esta diferenciação é importante para se evitar os excessos de uma 
análise preponderantemente econômica que parece confundir o objeto de 
desejo dos que saem de casa em busca de melhores condições de vida e 
trabalho com o próprio desejo de mudança, isto é, apenas levam em 
consideração se estes foram ou não bem sucedidos economicamente, o que 
em última análise significa estar bem inserido no mercado de trabalho 
formal. De acordo com Mendes (2007) este parece ser o entendimento da 
maioria dos agentes que atuam nas redes de atendimento a estas populações: 

(esta forma de entendimento) trata a errância como consequência 
da falta de oferta de empregos fixos satisfatórios que atenda a esta 
população, ou seja, a errância é entendida como uma sequência 
(sic) de migrações “mal sucedidas”. Seguindo este princípio, 
poderíamos dizer que, assim como os “trabalhadores itinerantes” 

                                                 
124 Para Mendes (2007), o migrante também se encontra desterritorializado e o trecho se 
apresenta a ele como um território possível. 
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são “migrantes mal sucedidos”, os “trecheiros” seriam 
“trabalhadores itinerantes fracassados”. Entretanto, os 
trabalhadores itinerantes, como os migrantes, se deslocam sob um 
certo controle, determinando seus fluxos conforme os pontos de 
partida e de chegada, mesmo que estes não sejam nunca alcançados 
(o que os faz itinerantes). Entre os trecheiros, ao contrário, o 
objetivo do deslocamento está no próprio ato de se deslocar. 
(MENDES, 2007, p. 50). 

Para a autora, reduzir o desejo dos migrantes, trabalhadores 
itinerantes e trecheiros ao desejo de inserção no mercado de trabalho é 
retirar desses atores qualquer possibilidade de agência: é confundir o desejo, 
enquanto força que impulsiona a mudança, com o objeto que se deseja 
alcançar, a mudança objetivada. Poderíamos talvez ir um pouco mais além 
ao dizer que essa forma de entendimento, ao privilegiar a comparação com o 
mundo do trabalho formal e seus valores (em que uma ética do trabalho 
parece balizar uma distinção bastante moral e moralizante entre 
“trabalhadores” e “vagabundos”) obscurece não apenas o variado espectro 
de motivações para “correr o trecho” e “cair no mundo”, como o próprio 
significado dessa mobilidade para pessoas que as valorizam e têm certas 
formas desta como uma espécie de tradição de mobilidade entre grupos.  

Para os interlocutores de Cynthia Martins (2012), que oscilam entre 
o trabalho rural no Maranhão e o trabalho nos garimpos do Pará, a ida para 
estes é vista como uma “tradição familiar atemporal”. No depoimento de um 
de seus entrevistados: “O garimpo é tradicional, é tradição nossa sair prá 
garimpo tá no sangue, passa é de pai pra filho e ninguém sabe quando 
começou”. (ibidem, 2012, p. 122). Além disso, essa autora destaca certo 
planejamento (uma programação, como dita por eles), enquanto cálculo 
familiar, traçado previamente, que, se não impede os imprevistos e 
imponderáveis do trecho, que podem prolongar ou, no limite, impossibilitar 
o retorno, ao menos o coloca no horizonte de metas. É exatamente isso: a 
possibilidade (e o ideal) de retorno e o vínculo com o local de origem 
(remessa de notícias e recursos financeiros) que faz com que a autora 
questione a adequabilidade do conceito de migração no seu campo de 
pesquisa.  

2.6.1 Os que correm o trecho 

Pensando em nosso próprio campo, na análise dos que “correm o 
trecho” para os garimpos, é importante equiparar a um objetivo (ideal) de 
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retorno (presente em muitos depoimentos) às possibilidades abertas pelo 
próprio deslocamento: (novas) uniões conjugais (mais ou menos estáveis), 
bamburros, investimentos de lucros obtidos a partir do e no garimpo, 
vontade (e não apenas impossibilidade material) de não retornar, se fixar em 
algum ponto do trecho ou seguir para “outros trechos do trecho”. Enfim 
todas essas são possibilidades encontradas entre os moradores ou de-
moradores dos garimpos do Tapajós.  

Se seguíssemos à risca as classificações acima, poderíamos dizer que 
neles se podem observar tanto migrantes, que se fixaram e nunca mais 
retornaram a seu lugar de origem, em geral comerciantes atualmente bem 
estabelecidos, quanto trabalhadores itinerantes, que vão e voltam 
esporadicamente para suas casas, geralmente na zona rural nordestina (lugar 
de onde partiram pela primeira vez e retornam de tempos em tempos) ou em 
casas nas periferias de cidades relativamente próximas aos garimpos, em 
geral adquiridas mais recentemente e que formam por assim dizer “a base” 
de trabalhadores transeuntes ou ambulantes, especialmente daqueles 
dedicados ao comércio nas currutelas e nos baixões, que vão periodicamente 
para essas cidades em função de compromissos domésticos e familiares 
(rever e levar dinheiro para parentes, pagar contas, etc.) e para abastecerem-
se de mercadorias que serão posteriormente revendidas nos garimpos.  

Mesmo quando não empenhados exclusivamente no comércio, esses 
últimos aproveitam as viagens à cidade para trazer mercadorias e produtos 
variados para consumo próprio ou fonte de renda extra (dificilmente um 
itinerante retorna aos garimpos “levando apenas o próprio corpo”). Isso se 
dá em grande medida pelas dificuldades de deslocamento para os garimpos 
(grandes e penosas distâncias e/ou alto preço dos transportes), demanda por 
novidades (“o garimpeiro é bicho vaidoso” e gosta de usar produtos de 
marca e qualidade), carestia dos produtos que chegam aos garimpos e rápido 
retorno financeiro para quem os vende: produtos vendidos “a preço de ouro” 
com fácil possibilidade nada desprezível de se auferir lucros, mesmo com 
itens vendidos em pequena quantidade e de forma intermitente.  

Em trânsito, e em geral de passagem rápida e fugaz pelos garimpos 
encontramos também trecheiros, que como os demais, buscam algum 
trabalho, realizando serviços informais e temporários que exigem pouca ou 
nenhuma qualificação profissional e de que, de parada em parada, vão 
habitando o trecho, traçando seus percursos de garimpo em garimpo. Na 
plasticidade de um movimento errante, aproveitam as oportunidades que se 
apresentam imediatamente à sua frente, mesmo que tenham ou tenham tido 
um objetivo inicial distante (que pode nunca se concretizar), tal como ir para 



157 

algum garimpo específico ou que em sua trajetória errante, acabem por 
retornar aos mesmos pontos.  

A diferença fundamental, apontada pela bibliografia, entre o 
trabalhador itinerante e o trecheiro, é que este, semelhante aos moradores de 
rua das cidades, rompe com os laços familiares e não os recompõe mesmo 
no momento em que passam por dificuldades. Mesmo que seja possível para 
eles localizar sua família e mesmo que exista alguma possibilidade de 
retorno, eles não parecem dispostos a retornar ou manter vínculos estreitos 
com seus familiares e com seu local de origem. Além disso, sua busca por 
trabalho pode funcionar apenas como uma maneira para se manter em 
movimento. Mesmo quando encontra condições favoráveis para fixar-se, a 
tendência é abandonar este posto tão logo ele comece a lhe exigir a 
permanência no mesmo lugar (NASCIMENTO, 2008, p. 42). Para Mendes 
(2007), as pessoas que contam já haverem passado por muitas cidades (ou 
quando acabam retornando aos mesmos locais) são identificadas mais 
facilmente como trecheiros, ao invés de migrantes ou trabalhadores 
itinerantes, correndo o risco de caírem em descrédito ao se apresentarem 
daquela forma.  

 “O grande trunfo do trecheiro é transitar entre o morador de rua e o 
migrante, afirmando em certos contextos sua condição de trabalhador 
frustrado” (MENDES, 2007). Nos garimpos o trecheiro parece se aproximar 
em grande parte, à figura do “peão rodado”, isto é, aquele que, tendo 
percorrido longamente o trecho, se diz encontrar-se momentaneamente sem 
emprego e sem dinheiro, à procura de uma vaga em algum baixão (como se 
rodando o trecho acabou tendo sido por ele “rodado”) e sobre o qual, ao 
chegar a uma currutela, se procuraria saber mais. O “peão rodado” enquanto 
trabalhador desempregado à procura de trabalho fora do local de origem 
aproxima-se do migrante, mas também, por rodar e ser conhecedor do 
trecho pode levantar suspeitas e ser alvo de desconfiança ou descrédito.  

Além disso, se pode encontrar nas zonas de garimpo o que 
localmente se chama “garimpeiro capa de bomba”, isto é, aquele que chegou 
aos garimpos há muito tempo atrás e, não sendo capaz de guardar nenhum 
recurso ou continuar trabalhando, dificilmente pega o trecho novamente e 
permanece em um garimpo específico como uma “bomba velha”,125 imóvel 
e sem serventia.126 Fazendo uso constante e indiscriminado de bebida 

                                                 
125 Bomba de sucção. Equipamento essencial na garimpagem de ouro. 
126 É comum brincadeiras a respeito de pessoas que, dizendo estar de passagem, se 
demoram nas zonas garimpeiras. É assim que, por exemplo, frente às dificuldades de voar 
no mau tempo e a fim de conseguir uma “perna” entre os voos (isto é, como os garimpeiros 
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alcoólica, e em geral velho e doente, esse garimpeiro, que já perdeu 
totalmente o contato com a família, conta com o auxílio dos demais na 
currutela para garantir minimamente sua sobrevivência e na tentativa de 
localização de algum parente. Embora nas currutelas de garimpo não seja 
possível identificar nichos de “moradores de rua e mendigos”, tal qual nos 
contextos urbanos, a figura do garimpeiro capa de bomba parece ser o que 
mais se aproxima daqueles127.  

É importante destacar o caráter sincrônico (atemporal ou 
monotemporal) dessas classificações, porque, embora elas envolvam 
rupturas qualitativas, elas não são intransponíveis entre si na diacronia, 
podendo estar presentes no tempo de vida, marcando a trajetória de uma 
pessoa. Não obstante, todas essas categorias partem de um movimento 
inicial ligando-se a formas de mobilidade ou maneiras de vivenciar essa 
mobilidade. Baseiam-se em pontos de partida, apoio, chegada e linhas 
(trajetos) por esses pontos, através dos quais se pode aglutiná-las entre o que 
se pode chamar de nomadismo e mobilidade, pessoas que habitam (mesmo 
que momentaneamente, demorando-se mais que fixando-se 
permanentemente) as linhas ou os pontos, respectivamente.  

Guedes (2011) ao pesquisar a mobilidade entre o que denomina de-
moradores da cidade de Minaçu/GO, os quais acumulam experiências de 
trabalho em garimpo, barragem e empresas mineradoras, traz importantes 
questões ao tratar da literatura sobre o trecho e os trecheiros. Considerada 
pelo autor como dois conjuntos diferentes de textos (os que tratam do trecho 
e os que tratam dos trecheiros), ele irá sinalizar a falta de diálogo entre essa 
literatura. Podemos resumir seus argumentos do seguinte modo: o estudo 

                                                                                                                            
chamam os voos entre os garimpos, sem precisar retornar a Itaituba para ir a outro deles), 
eu e Judith ficamos alguns dias tentando acertar um voo, ao que uma moça que trabalhava 
na empresa de táxi aéreo rival a que negociávamos no momento (e com a intenção de nos 
vender passagens), brincou que íamos nos tornar “capa de bomba”. 
127 Embora seja comum a presença de bêbados habituais nas currutelas, figuras conhecidas 
de todos cujo sentimento dos moradores parece oscilar entre a simpatia, a piedade e o 
incômodo, não é possível dizer apressadamente que são “capas de bomba”, já que muitos, 
quando estão sóbrios (e não se encontram doentes) empregam-se nos baixões ou fazendo 
“bicos” na currutela, pelo menos até a próxima bebedeira duradoura, onde gastam todo 
dinheiro obtido, demorando-se a retornar ao trabalho ou procurar outra vaga. Por outro 
lado, não é raro encontrar nas casas das currutelas (especialmente as que são também 
comércio – residências mistas que são significativas em número) uma pessoa 
“desacreditada” (seja em função de alguma doença física ou mental, alcoolismo e sem 
vínculos conhecidos com a família de origem) que realiza pequenas tarefas em troca de 
casa, comida, e às vezes, uma pequena ajuda monetária.  
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sobre os trecheiros, ao darem-se na (e focalizarem a) cidade e os contextos 
urbanos, desvinculando-se da rota (e do trecho ou do circuito) dos grandes 
projetos, grandemente presente na experiência desses sujeitos que se 
deslocam, pouco considera a ideia de uma tradição popular de mobilidade. 
Já os estudos sobre o trecho, vinculados a questões macroeconômicas tais 
como desemprego e pobreza, parecem desconsiderar a “promessa de 
autonomia e liberdade que este espaço (o trecho) parece encerrar” 
(GUEDES, 2011, p. 181), perspectiva bastante comum entre seus 
interlocutores e pouco considerada por essa literatura.  

Na literatura sobre o trecho, ligada ao trabalho nos grandes 
projetos,128 aparece a figura do “peão de trecho”, que, de forma ampla, seria 
o indivíduo pobre, com baixa qualificação profissional que se desloca em 
busca de trabalho onde quer que ele esteja, empregando-se em geral na 
mineração (industrial ou garimpagem), na agricultura, no extrativismo e na 
construção civil (especialmente de estradas e barragens). Uma mão de obra 
móvel cujo sentido essencialmente volante atrela-se a um de seus 
significados primários: o do brinquedo “pião” que gira. Assim como ele 
essas pessoas estão sempre a “rodar” (o trecho). Por sua vez, a origem do 
significado do termo “trecho” pode ser remetida literalmente aos trechos de 
uma obra de construção de estrada:  

Na sua autobiografia – sintomaticamente intitulada Urrando no 
Trecho. Recordações de um Engenheiro de Obras – Corrêa (2007, 
p.11) apresenta uma explicação para o surgimento do termo trecho: 
―[Este termo] vem das grandes e lineares obras de estrada onde é 
prática comum dividir-se o volume global de serviço em lotes, 
entregando-os a várias empreiteiras. (...) É comum, num casual 
encontro entre operários que constroem uma mesma rodovia, a 
pergunta: “Em que trecho você está?”, seguindo-se a resposta que 
identifica a empreiteira responsável pelo mesmo e os quilômetros 
que limitam sua faixa de atuação. O tremo Trecho extrapolou suas 
iniciais fronteiras e como se todo o Brasil fosse um imenso 
canteiro de serviços, passou a designar todas as grandes obras e os 
homens que as executam, os peões do Trecho, nômades por 
excelência e necessidade. (CÔRREA apud GUEDES, 2011, p. 
180).  

                                                 
128 Guedes (2011) irá citar para essa literatura que trata do trecho dos grandes projetos, 
trabalhos de autores como: Esterci (1985), Magalhães (1983) e Souza (1990), em contextos 
de um projeto de colonização no Mato Grosso, e da construção das barragens e hidrelétricas 
de Sobradinho/BA e Tucuruí/PA, respectivamente.  
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Se a instabilidade inerente a essas atividades implica na necessidade 
constante de deslocamento, para Guedes, essa necessidade por si só, não dá 
conta de explicar tais deslocamentos: “Para as pessoas em questão, falar 
sobre o trecho (...) é quase tão importante quanto percorrê-lo”. (GUEDES, 
2011, p. 185). E assim Guedes irá aponta uma socialização na e para a 
mobilidade, em que há uma valorização do aprendizado propiciado pelo 
“mundo”, em uma relação de complementaridade (regida por códigos 
distintos) com o domínio doméstico, da casa, da família, do local de origem. 
Além disso, o autor aponta uma relação de oposição entre o conhecimento 
obtido através do trecho, isto é, da prática e da experiência e o 
conhecimento formal, teórico, escolar e/ou profissional. Para boa parte de 
seus entrevistados é preferível ser antes corrido do que lido. E para ser 
corrido, é preciso pegar o trecho e expor-se a toda a sorte de situações 
inesperadas que ele carrega, aventurar-se, correr o risco de inclusive, 
perder-se no trecho, o que pode significar, no limite, uma vida entre linhas 
(trajetos) que parece não levar a lugar nenhum. De acordo com Guedes:  

Seja no que se refere ao garimpo ou ao trabalho nos grandes 
projetos, são os próprios relatos daqueles que viveram estas 
experiências o que sugere a existência de uma série de traços 
comuns articulando e se fazendo presentes nos diversos pontos 
constituintes do que poderíamos chamar de “circuitos”. “Peão de 
garimpo ou de firma tá sempre rodando por aí...”. É em grande 
medida ao longo destes circuitos e de suas margens que meus 
interlocutores – num passado recente garimpeiros e/ou 
trabalhadores destes projetos – passaram os dias de sua juventude, 
correndo o trecho. (2011, p. 184)  

Seguindo os caminhos propostos por Guedes, é que apresento a 
seguir um diário de campo vivido por mim no trecho stricto sensu, isto é, 
numa viagem de ônibus de Itaituba rumo ao garimpo do Creporizão, última 
parada da estrada Transgarimpeira. Nessa travessia travei contato com 
pessoas que rodam o trecho no momento mesmo de seu deslocamento. Foi 
ali, numa longa e penosa viagem por terra, que se apresentou a oportunidade 
de conversar mais longamente com os outros passageiros, ver de onde 
partiam e para onde se dirigiam, saber um pouco de suas motivações e 
expectativas, bem como pude escutar histórias, mesmo que fragmentadas, 
entre uma parada e outra, sobre “trechos de suas vidas percorridos em 
diferentes trechos”.  
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O percurso por terra apresentou assim inúmeras vantagens sobre o 
deslocamento aéreo até os garimpos. O maior tempo transcorrido (dois dias 
e uma noite contrapostos a algo como uma hora de voo para vencer a mesma 
distância), a possibilidade de visualizar diferentes “pontos” do trajeto 
(currutelas, povoados, cidades), a grande heterogeneidade e alternância de 
seus passageiros, os riscos e imprevistos (atrasos, ônibus quebrado, 
acidentes na estrada), possibilitou-me, mesmo que infimamente, 
experimentar um pouco do que é encarar o trecho para a grande maioria das 
pessoas que utilizam muito mais o transporte terrestre do que o aéreo (mais 
popular e barato, de largo uso quando possível, isto é, quando existem 
estradas e quando elas encontram-se, minimamente, em condições de 
tráfego). Viajar pela estrada no rumo dos garimpos, é também trafegar pela 
consolidação das linhas abertas pelos grandes projetos, sendo a estrada seu 
símbolo por excelência. 

2.6.2 Achados e perdidos no trecho: Rai(mundo) a girar 

SÁBADO e DOMINGO, 17 e 18 de Novembro de 2012. Trajeto 
Itaituba-Creporizão  

Com minha passagem de ônibus em mãos, juntei as tralhas 
imediatamente desnecessárias e deixei no hotel, em mochila devidamente 
etiquetada com meu nome (prática comum entre hóspedes itinerantes 
entre Itaituba e os garimpos ao redor). Pago minha conta. D. Vera me 
entrega umas roupas que lavou e sugere que sua filha (que além de dona 
da lojinha ao lado e “telefonista de telemensagem”, faz às vezes de 
taxista levando e buscando hóspedes) me leve até o micro-ônibus. Ok, eu 
poderia passar no banco antes. No garimpo não tem banco, de modo que 
terei que viajar com todo o meu dinheiro colado ao corpo, sei que no “no 
garimpo não tem ladrão”, mas eu não pretendo arriscar.  

Em frente ao ônibus, quando dou por mim, estou conversando 
com um homem baixinho, gordinho, óculos escuros estilo aviador, calça 
jeans, camisa vermelha. Ele me diz que trabalha em uma firma e parece 
tentar me impressionar. O motorista apressa os passageiros, entramos 
correndo no ônibus e sento em qualquer lugar, seriam só mesmo uns 
metros até a próxima descida, no porto, onde uma balsa havia acabado 
de sair, e então fomos comunicados que só iríamos atravessar o rio dali 
uma hora, tempo mais que suficiente para almoçar. Fico ali pensando 
aonde ir (há uma multidão de vendedores ambulantes na volta e a 
agitação é grande). Então o homem do Ray-Ban129 se aproxima, me 
oferece um saquinho de castanha que havia acabado de comprar (3 por 

                                                 
129 Marca de óculos escuros.  
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10,00 R$) e reinicia o papo interrompido por nossa súbita entrada no 
ônibus. Digo que estou procurando um lugar para almoçar ali perto (e 
que pode ser simples) e então ele me leva até atrás da feira (contígua ao 
porto), onde há várias banquinhas que vendem prato feito, todas muito 
simples, de madeira, nos moldes dos balcões da feira. Passando por ali 
durante a semana, pela rua principal, não se tem ideia do emaranhado 
de espaços entre as bancas, pequenas ruelas de chão batido 
(emaranhado que lembrou-me um pouco o mercado Ver-o-Peso na beira 
do rio Guamá, em Belém).  

Convido meu “guia” para almoçar, mas ele diz que não está com 
fome. O meu prato-feito tem comida demais e insisto em dividir com ele, 
que se recusa. Voltamos então para a orla e cadê nosso ônibus? Certo 
que não demoramos mais que meia hora no almoço (e o copiloto falou 
“uma” hora). Avistamos na balsa cheia de veículos e cargas um ônibus 
onde se lia, pintado no vidro, meio de improviso “Creporizão”. 

Começo a ficar desesperada, afinal minha “boróca” lá estava, 
mas Raimundo diz calmamente que teremos que pegar uma voadeira 
(para “caçar” o ônibus) e parar na outra margem do Tapajós, em 
Miritituba. Fico (alguns poucos segundos, pois que a balsa com o ônibus 
cada vez mais se distanciava) me perguntando sobre o quão (in)comum 
seria isso e, claro, se daria certo. Vejo que Raimundo parece não ter 
pressa (mas na verdade, eu descobriria mais tarde, ele estava com pouco 
dinheiro e pouca vontade de viajar) e então quase o pego pelo braço 
para atravessar esse rio (afinal eu não sabia onde nem com quem pegar 
a tal voadeira). Raimundo trata então com o piloto e vejo que era muito 
mais simples do que eu imaginava: é comum as pessoas atrasarem-se 
para entrar nos ônibus, assim como os ônibus saírem à hora que bem 
entendem. Logo outras pessoas juntam-se a nós, lota a voadeira e muito 
rápido chegamos à outra margem. Ainda passamos pela balsa (lenta e 
pesada) e acenamos para o pessoal do ônibus. Ter chegado antes a 
Miritituba rendeu umas boas fotos da balsa chegando com nossa Van e 
com dezenas de pessoas saindo às pressas (na balsa vai de tudo: 
veículos, cargas e pessoas). 

Já no ônibus Raimundo e eu sentamos lado a lado no mesmo 
banco, parecia natural, ainda mais depois dessa pequena aventura 
(trivial para quem já está acostumado, mas desesperadora para mim que 
pensei que nunca mais iria ver a minha bagagem). Natural para mim, 
mas nem tanto para o motorista do ônibus que me perguntou 
discretamente se estava tudo bem e sugeriu outro lugar desocupado (dois 
dias depois, no Creporizão - fim da linha do “micro-ônibus 
transgarimpeiro”– o motorista puxaria papo e me confessaria que estava 
preocupado comigo, não por Raimundo propriamente, mas por eu ser 
claramente uma pessoa de fora, uma mulher, e estar viajando sozinha). 
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Olhando de perto, percebo que Raimundo está no mínimo de 
ressaca. Ele mesmo me conta que não dormiu essa noite, e 
imediatamente desata a falar de seus problemas conjugais: 

R: Ela (esposa) me disse: ‘vêm logo senão vou pra festa!’. 
Cheguei (em Itaituba) de surpresa, pedi pra [enteada] não avisar. “Vim 
pra acertar esse negócio” (a separação). Vou fazer 10 anos 
(trabalhando) na Serabi130 e em casa é só 10 dias por mês. É ruim né? E 
ainda chega “naquelas horas, bandeira vermelha” [menstruação], aí 
fazer o quê?! É beber cachaça! Eu não tenho certeza se ela tá com outro 
ou não. Ela pediu a separação. “Tchau então, eu só volto em 2013, 
2015!” Só porque vou me separar vou ficar doido?! Tem gente que é 
doido, que se mata logo...  

Raimundo lamenta a separação e inclusive ter deixado para trás 
seu cachorro, “Maradona” e em seu orgulho ferido segue desabafando: 

                                                 
130 Companhia de Mineração de ouro que opera na região do Tapajós desde 2001, data em 
que adquiriu a Mina do Palito em área anteriormente explorada por garimpeiros, de acordo 
com informações do site da empresa em <http://www.serabi.com.br>, acesso em 
10/09/2012.  

Figura 15 – Travessia do Rio Tapajós entre Itaituba e Miritituba. 

 
Fonte: Acervo pessoal, março de 2012. 
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“eu só disse pra ela não me jogar na justiça! Ficou tudo com ela e o meu 
filho. Só não pode botar peão dentro de casa!”. Ao mesmo tempo em que 
se culpa por ficar tanto tempo fora de casa, parece se consolar dizendo 
que “quando tem que acontecer [a separação], acontece. Meu cunhado 
separou [da mulher] dentro de casa, não saiu [para trabalhar fora] 
não”. Diz rindo que nunca sabe quando “tá bom e quando tá porre”, 
mas acrescenta que ‘quando tá certinho – não alcoolizado – não se 
arrepende do que faz. Diz que não se arrepende do que fez, que não se 
arrepende de nada, mas reconhece sua parcela de culpa na separação. 
Conta que jogou dominó e bebeu a noite toda “só não fiquei com mulher 
nenhuma”. Mesmo assim parece que a noite passada foi intranquila, 
tendo afogado as mágoas na bebida depois de brigar com a 
companheira, ainda encontrou na rua o homem que assaltou seu filho 
tempos atrás: “eu reconheci o cabra, vi ele ontem na rua, se tivesse 
armado teria matado ele”.  

Em certo momento Raimundo se dá conta de que hoje é sábado e 
fica agitado: “Sábado?! Tem certeza? Ixiii!! Por que você não me disse 
que hoje era Sábado?!” Desato a rir, meu companheiro de viagem esta 
realmente muito perdido, também pudera. Ele insiste que eu devia ter lhe 
falado. 

L: Mas como eu ia saber que você não sabia? Como eu ia saber 
uma coisa dessas, se nem você sabe! (risos) 

Ele achou que era Domingo e parece preocupado porque aos 
Sábados a “firma” não busca os funcionários em Jardim do Ouro (só faz 
isso aos Domingos). Raimundo então me conta que trabalha na Serabi, 
uma mineradora que tem sede próximo ao Jardim do Ouro há 10 anos, 
mas que já foi garimpeiro: “Eu era mais dono de cantina, mas sempre 
tinha par de máquinas. (...). No tempo da vantagem [anos 80, febre do 
ouro] tinha muita história. Eu vinha pra Santarém, fretava barco, fretava 
avião. Fretava para... [impressionar as moças]. Naquele tempo eu fazia 
graça! Cansei de fretar avião, só para aparecer. Hoje em dia as 
aparências mudaram. Eu trabalhei em barco muito tempo, barco que 
fazia o trajeto Itaituba para Belém, Amazonas, Macapá. Larguei de ser 
barqueiro, fui garimpeiro”. Raimundo nasceu em Santarém/PA, saiu de 
lá com 11 anos (em 1976): “agora faz 12 anos que eu não piso lá, depois 
que minha mãe morreu”. Sua esposa é natural de Monte Alegre/PA, a 
“um dia de viagem de Santarém”.  

Meu companheiro de viagem é muito comunicativo. Parece 
conhecer todo mundo no ônibus. Ele e um rapaz do banco ao lado 
conversam sobre um colega que sofreu um acidente de trabalho na 
“firma” (Serabi) e não aceitou a indenização que a empresa propôs 
(R$80.000), tendo continuado “brigando na justiça”. Raimundo acha 
que seu colega fez mal negócio. Deveria ter aceitado o dinheiro e depois 
ainda tentado se empregar novamente. Atualmente parece que a empresa 
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abriu novos postos, mas que quando recruta trabalhadores verifica se 
eles não têm nenhuma pendência judicial com a firma; se possuem, não 
podem ser recrutados. Raimundo arremata: “então nem dinheiro, nem 
emprego, nem amizade! Se mantêm uma amizade com eles da firma, 
depois pode ser chamado”. 

Pergunto o que ele e sua esposa faziam no garimpo, se ela ia 
junto com ele etc.. Ele me responde que ela foi chefe de restaurante e que 
ele era “chefe de garimpo”. Quando sua esposa não estava no garimpo, 
estava na casa deles em Itaituba. Acho estranho ele ter dito “chefe” e 
não “dono” de garimpo, pergunto se seria a mesma coisa, parece que 
sim, pois ele me diz que tinha um terreno seu, que ele comprou de outro 
garimpeiro. Sempre que tento perguntar qual era o garimpo, ele faz 
graça com sua genuína desconfiança, me olha de canto de olho, e diz que 
sou “da Federal”: “por que vocês da Federal olham assim bem pros 
olhos da gente?”. Não insisto.131 

Percebendo meu interesse “pelas coisas do garimpo”, ele 
começa a contar algumas histórias, como a de um colega que “saiu do 
Maranhão para ir ao garimpo, arranjar dinheiro para casar com a noiva 
que deixou grávida e só voltou 31 anos depois. Quando chegou pediu 
uma benção para o filho: “uma benção pra papai”, e o rapaz respondeu: 
“nem te conheço”. Talvez o tal colega já tivesse até netos....  

Raimundo também fala uma antiga paixão, uma maranhense, que 
conheceu no garimpo:  

                                                 
131 Frente a sua desconfiança persistente, chego a brincar com isso, dizendo que vou 
prendê-lo, que tudo que ele falar pode ser usado contra ele, etc.  
 

R: “porque do jeito que tá de PF em Itaituba.... Polícia é polícia! Mas bandido é 
bandido também né?!” (em tom de cômica ameaça). Em 1980 no Abacaxi (garimpo) tinha 
um Federal que estava disfarçado de peão e trabalhava junto deles: “Era um peão lascado 
(pobre, sem dinheiro), e depois apareceu lá com a fardona”.  

 
Em uma das inúmeras paradas do ônibus, desço para fumar: 

 
R Essa sua bolsa não está pesada? Por que você não deixa no ônibus?  
L: Nem pensar! Como é que vou deixar minhas armas lá dentro? (Raimundo 

perplexo não sabe se ri ou não) 
L: armas de trabalho: máquina fotográfica, gravador... (risos)  
 

Certa hora eu rebateria suas desconfianças assim: “você acha mesmo que a Polícia 
Federal tá interessada em saber por que você brigou com a sua mulher e esse tipo de 
coisa?!”. Meu interlocutor fica pensativo e me sai com essa: “então você é da revista!”. 
Tento explicar o que faço, digo que quero escrever um livro sobre a vida das pessoas no 
garimpo, mas ele não parece totalmente convencido. Em certo momento escutei outro 
passageiro dizer furtivamente para Raimundo que sou “doutora”.  
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R: Fiquei com uma mulher, mas ela me roubou 20g de ouro. Eu 
dei, que era pra ela ir pra casa em Santa Inês [MA] e ela sumiu! Com 3 
anos ela voltou. Quando ela me viu tentou se jogar no meu ombro, já 
tava travada (bêbada) né.  

L: Não te avisou que tinha retornado?  
R: Não avisou, mas a gente se encontrou né.  
L: ela era da boate? 
R: Tava de cozinheira da cantina... De novo (dei) mais 20g 

quando tava lá. (...) Um cabra adoeceu por causa dela (se apaixonou 
loucamente), aí meus colegas: ‘Bóra matar esse peste logo, já que tá 
doente’ [risos]. Depois eles me contaram o que ele andava dizendo, eu 
fiquei com medo dele me matar. Aí então “bóta esse peste embora pra 
terra dele”. 

L: de onde ele era? 
R: Piauí. Ele quis fugir com ela, mas ela não quis.  
Raimundo me confessa que nunca teve coragem “de fazer essas 

coisas” (matar alguém) e sem terminar essa história engata outra, 
contando que quando ele era dono de cantina, um “inimigo” dele veio e 
pediu cachaça no balcão, “era matador de gente”. Parece que um amigo 
de Raimundo morreu para defendê-lo desse homem.  

Raimundo diz que quer voltar para o garimpo: “agora eu vou 
pro Água Branca. Quero pegar um ouro, fazer uma joia. Eu era 
garimpeiro, tinha muita joia doida! Relógio, cordão, anel de ouro... Era 
300g de ouro quando eu chegava em Santarém, ouro areado, mandava 
fazer. Vou mandar (novamente) fazer pra mim. Mas primeiro eu vou 
voltar a ser vaidoso! 

De súbito, Raimundo me pede um conselho (“me dá uma 
solução”), quer “pedir as contas na firma” (“bóra acertar!”), mas não 
sabe se é o melhor caminho. Pergunto o que ele faz na firma e ele me diz 
que trabalha com “explosivo, cortar picada, topografia”. Entre as 
vantagens da firma, cita o fato de “assinar carteira” (“tenho quatro 
anos de carteira assinada”) e ter um “alojamento legal”. 

L: E se você sair da firma, pra onde pensa em ir? 
R: Vou pra Alta Floresta [note-se que ainda há pouco disse que 

iria para o garimpo Água Branca]. 
L: E tem emprego lá? 
R: Tem é mulher bonita! Mas primeiro vou voltar a ser vaidoso! 

(ele repete) 
Reparando que tem umas senhoras evangélicas no ônibus (que 

nos lançam às vezes um olhar desaprovador) ele fala alto sem se 
importar: “Evangélicos têm fé no satanás. É toda hora ‘tá amarrado, tá 
amarrado’. Eu digo ‘Porque a Sra. não compra uma corda nova pra 
amarrar, já que ele vive solto por aí!’ [risos]. Pergunto sobre as crenças 
a respeito do ouro. 
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R: Tem maldição o ouro. Eu mexi com cabaré, mas eu nunca tive 
dinheiro pra mim, era só pra pagar conta e quando tinha confusão, 
pagar delegado, polícia. Cansei de amanhecer com 300, 400g de ouro do 
cabaré. Quando eu era solteiro chegava em Itaituba e ia pro piseiro,132 
pegava três, quatro mulher, alugava uma Kombi só pra andar com elas 
mesmo!133 Eu não sei se o ouro que é amaldiçoado ou é o homem que 
não tem vergonha na cara! [risos]  

 
No ônibus, pesco alguns fragmentos de conversas, uma senhora 

parece concordar com um homem, dizendo que “no trecho não se pode 
errar o pulo” e outro homem brinca sobre a probabilidade de ter que 
comer “sopa de manga”: “tenho medo de pedir a janta em Moraes (de 
Almeida) e vir manga!”, ao que sua interlocutora rebate, entre risos: “É, 
a manga persegue ele”. Como se a pobreza o perseguisse.  

À medida que anoitece e que estamos próximos de Jardim do 
Ouro, vilarejo onde vamos pernoitar, Raimundo se mostra taciturno. Ele 
não quer me dizer, mas não é difícil imaginar (depois da noitada 
bebendo e de ter entrado no ônibus sem saber o dia da semana) que ele 
está sem dinheiro para pagar por alimentação e estadia e que, sendo 
Sábado, não tem como retornar para o alojamento da firma. Ao descer 
do ônibus, Anderson134 (filho de garimpeiro e líder comunitário em 
Itaituba) fala discretamente que teremos que ajudá-lo e se dirige com 
outro homem a um hotel. Eu e Raimundo logo os seguimos, mas o hotel 
acabara de lotar e os perdemos de vista. Vamos então para outro, e eu 
imediatamente pago um quarto de solteiro para Raimundo, que um pouco 
constrangido (mas claramente aliviado) agradece. Saímos para jantar e 
quando estamos retornando ao hotel ele encontra em um bar um colega 
de trabalho e decide ficar por ali mesmo. Cheio de gratidão Raimundo se 
despede de mim,135 me passa alguns contatos, pensa em retribuir se e 

                                                 
132 Lugar de festa com música, dança e bebida alcoólica, pode ter prostituição, mas não 
significa necessariamente “cabaré”. O lugar das festas nos garimpos é, em geral, 
denominado de “seresta” (“Bóra ir pra seresta!”), mas também pode ser chamado de 
“piseiro”.  
133 Esse trecho me faz lembrar uma música muito tocada nas festas no garimpos e em 
Itaituba: “Eu vou parar meu carro na frente do cabaré/Vai ter muita mulher vai ter muita 
birita/Todo puteiro me conhece/Eu sou o cara que alugou um caminhão/Pra encher de 
rapariga”  (Eu vou parar meu carro na frente do cabaré, de Garota Safada, banda de forró 
de Fortaleza/CE) 
134 O mesmo apresentado ao leitor anteriormente, que se dirigia ao Creporizão a fim de ver 
a situação de uma terra que fora de seu pai, garimpeiro e antigo descobridor de uma área 
mineralizada.  
135 Ainda nos veríamos no dia seguinte do outro lado do Rio Jamanxim onde eu aguardaria 
o conserto do ônibus e ele o transporte que o levaria até a firma. 



168 

quando tiver oportunidade, me deseja “sorte” e diz que sou “quase um 
garimpeiro”. (...) 

A partir de meu encontro com Raimundo e de seus próprios 
encontros e desencontros no trecho, pode-se traçar algumas reflexões. A 
questão central aqui diz respeito aos paralelos (com suas 
complementaridades e tensões) entre a firma e o garimpo. Em um plano 
macroestrutural já vimos (pelo menos desde Serra Pelada, a região do 
Tapajós não é exceção) que empresas mineradoras e a garimpagem 
disputam o mesmo espaço em um contexto econômico, social e político que 
não é novo, e que de tempos em tempos a tensão tende a se acirrar. Isso em 
um primeiro momento poderia nos fazer pensar em uma separação entre 
garimpeiros e garimpos ante as firmas e seus funcionários. A questão é que 
ex-garimpeiros acabam se empregando nas firmas, as mesmas responsáveis 
em certa medida pelo fechamento ou cercamento de terras de garimpagem.  

Guedes (2011) já havia constatado esse fenômeno em seu próprio 
campo de estudo, no qual antigos garimpeiros trabalharam na construção de 
barragens (e em firmas mineradoras) que se instalaram posteriormente aos 
garimpos da região de Minaçu/GO.136 Isso nos faz pensar não apenas na 
volatilidade dessa mão de obra itinerante que transita entre diferentes 
espaços, mas também entre atividades econômicas (ou diferentes setores – 
formal e informal – da economia), mas igualmente faz refletir sobre o 
quanto a figura do “peão de trecho” parece aglutinar essas situações. 
Raimundo saiu de casa aos 11 anos, e antes de ser funcionário da Serabi, foi 
pelo menos, garimpeiro (exercendo aí uma multiplicidade de funções) e 
barqueiro. Ele já estava no trecho (e em atividades essencialmente nômades) 
antes de se encontrar relativamente “imobilizado” na firma. 

Mas esse paralelismo entre a firma e o garimpo se manifesta também 
na vida pessoal de Raimundo. Morar mais na firma que em casa (20 dias de 
trabalho na empresa X 10 dias de folga em casa, respectivamente) sem ter a 
possibilidade de levar sua esposa para perto de seu local de trabalho, 
acarreta problemas conjugais: cobranças da esposa, desconfianças 
recíprocas... O problema não parece ser a falha em cumprir seu papel de 
provedor em casa, mas as condições desse prover.137 No garimpo Raimundo 

                                                 
136 No estudo de Guedes (2011) isso traz ainda questões adicionais, tais como aquelas 
colocadas pelo movimento de pessoas afetadas por barragens, onde estão grande parte de 
seus informantes. Assim, boa parte das pessoas afetadas por barragens também ajudaram a 
construí-las.  
137 Trataremos mais sobre regras de pacto conjugal entre classes populares no capítulo IV.  



169 

tinha a oportunidade de levar sua esposa onde ela também podia trabalhar. E 
isso é importante não apenas para a “satisfação pessoal” pura e simples, mas 
porque reflete o grau de controle e hierarquia a que diferentes trabalhadores 
estão expostos em uma firma, além de refletir nas distinções entre firmas e 
garimpos, operadas por sujeitos que, como Raimundo, acumulam 
experiências nas duas formas de produção. Para Gustavo Lins Ribeiro: 

[em uma firma] “os trabalhadores não-especializados estão sujeitos 
a um controle maior sendo inclusive impossibilitada a presença de 
suas famílias, pois não têm outra alternativa a não ser a de morar 
nos alojamentos coletivos para “solteiros” [o que inclui homens 
casados separados de suas famílias]. Já os trabalhadores 
especializados têm acesso a uma série de regalias concedidas com 
o intuito de mantê-los efetivamente vinculados à companhia 
construtora. A grande diferença é que a estes trabalhadores, e isto é 
central, são dadas condições de reprodução social que incluem a 
presença de suas famílias. (2000, p. 48). 

Eis uma das diferenças básicas entre o “peão de trecho” e o “bicho-
de-obra” pesquisado por Ribeiro (2000). Embora ambos possam habitar o 
trecho por grande partes de suas vidas, participando do circuito migratório 
dos grandes projetos, o bicho-de-obra, enquanto trabalhador especializado, é 
grandemente parte de uma elite técnico-administrativa, cujo nomadismo é 
essencialmente guiado por sua inserção plena nesse circuito. Por sua vez, 
considero que o “peão de trecho”, embora siga o rumo dos grandes projetos, 
em geral não está nele plena ou permanentemente inserido: sua mobilidade 
não é totalmente guiada, controlada e circunscrita por essas empresas ou 
firmas, e isto especialmente em função de sua baixa qualificação. Isso o faz 
ser mais facilmente “dispensável” e “substituível” (exército de reserva de 
mão de obra),138 o que se reflete na alta rotatividade desse tipo de 
trabalhador nas firmas. O colega acidentado de Raimundo que o diga. Nas 
conversas sobre seu caso, Raimundo e outro colega no ônibus consideram a 

                                                 
138 O espaço ocupado pelo “peão de trecho” dentro dessas firmas é mais claramente 
entendido a partir da análise da segmentação étnica do mercado de trabalho e mais ainda, 
através de uma segmentação regional desse mercado, possibilidade já antevista por Ribeiro 
(2000) e extremamente presente no contexto paraense, em que os “sulistas” são em geral 
vistos como lidos, ocupando em geral posições hierarquicamente superiores no contexto 
das firmas e mesmo, por vezes, dos garimpos. Assim, a diferença entre esses trabalhadores 
parece se refletir na oposição entre lidos e corridos de Guedes (2011).  
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possibilidade de funcionários saírem e novamente empregarem-se na firma, 
desde que não movam nenhum processo judicial contra ela.  

Do ponto de vista de muitos desses trabalhadores, ter sempre uma 
vaga disponível (e poder entrar e sair da firma a qualquer momento) parece 
tão importante quanto “manter uma amizade” com os patrões, uma forma de 
garantir acesso e liberdade de trânsito, mesmo que não seja a melhor 
maneira de reivindicar ou exercer, ao menos formalmente, seus direitos. 
Ouvindo Raimundo e seu colega dialogarem displicentemente sobre isso, 
tenho a impressão não apenas que utilizam uma lógica da pessoalidade 
(personalista) em suas relações de trabalho (isso parece óbvio), mas que 
utilizam sua própria desqualificação profissional (e sabedores do modo 
como as firmas lidam com trabalhadores como eles) para negociar à sua 
maneira (personalisticamente), justificar pequenas resistências, e escapar 
minimamente de um controle que se traduz em imobilização e cerceamento 
da autonomia.  

Obviamente não negociam nas mesmas condições de força e 
igualdade e, à medida que a garimpagem torna-se mais difícil, dependem 
cada vez mais do trabalho nas firmas. Não é de outra forma que Raimundo 
apresenta seu dilema (“me dá uma solução”): quer sair da firma e retornar 
ao garimpo, mas “hoje as aparências mudaram”, isto é, a garimpagem no 
Vale do Tapajós se modificou, está mais difícil (mecanizada, em processo 
de formalização e perdendo lugar para as firmas). Nesse sentido, talvez 
aventurar-se pelos garimpos seja hoje ainda mais arriscado do que na década 
de 80, quando Raimundo chegava a pegar 400g de ouro em um final de 
semana de trabalho como dono de boate. E o risco atual pouco tem a ver 
com o isolamento na selva de uma “terra sem lei”, cada vez mais 
atravessada pela formalização e pelo uso da lei formal por quem sabe e pode 
manejá-la. O risco atual evoca uma perda de espaço para o peão de trecho, 
que encontra dificuldades crescentes tanto na disputa com as firmas (mais 
bem equipadas no cumprimento de exigências burocráticas para extrair ouro 
legalmente), quanto no aumento do investimento financeiro para extrair um 
ouro cada vez mais profundo na região, difícil de encontrar sem tecnologia 
(máquinas, prospecção, etc.). Por isso eu, “sendo da Federal, da revista ou 
doutora” talvez pudesse dar uma orientação lida para a situação atual, mais 
complexa, de um corrido como ele....  

É com base em seu passado no trecho e especialmente no trecho dos 
garimpos no “tempo da vantagem”, isto é, durante a grande febre do ouro na 
Amazônia, que Raimundo parece contrapor sua situação atual. Ele lembra 
com saudade e cheio de entusiasmo as histórias vividas por ele e seus 
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companheiros no garimpo. Narrado por ele como pleno de emoção e 
aventura, esse passado contrapõe-se ao presente rotineiro de um funcionário 
que se desloca regularmente para a cidade em períodos rigidamente pré-
estabelecidos pelas normas da empresa. À relativa e previsível segurança e 
estabilidade oferecida pela firma (quatro anos de carteira assinada, 
“alojamento legal”), Raimundo apresenta os altos e baixos, os excessos do 
garimpo: violência, paixões, ouro que vai e vem em quantidade. 
Lembrando-se disso ele parece fortalecer sua vontade de retornar à 
garimpagem e diz inúmeras vezes que antes disso (ou seria para isso?) “vai 
voltar a ser vaidoso”... Uma frase algo enigmática cujos sentidos, imagino, 
devam ser buscados exatamente naquela contraposição. É como se 
Raimundo tivesse deixado (talvez há muito tempo, talvez no trecho de 
algum garimpo de seu passado) de ser vaidoso.  

2.6.3 O garimpeiro é “bicho vaidoso”... 

É comum no garimpo ouvir dizer que “garimpeiro é bicho vaidoso”: 
gosta de roupas e produtos de marca e de qualidade, de andar na moda, de 
exibir cordões e dentes de ouro, de ser generoso com as mulheres, de pagar 
bebida a seus companheiros, em uma palavra, de exibir símbolos de status 
que no limite chegam a situações aparentemente absurdas e já bastante 
folclóricas.139 Mesmo Raimundo já cometeu algumas extravagâncias em 
nome da vaidade: fretar barco e avião apenas para impressionar as mulheres, 
alugar uma Kombi e encher delas para desfilar pela cidade. “Fretar”140 (um 
avião, um barco), “mandar fazer” (uma “joia doida”), verbos bastante 
presentes nas falas de garimpeiros e valorizados por eles. “Mandar fazer” 
enquanto oposto a “ser mandado”. É como se essa “vaidade” se relacionasse 
de alguma forma a “não ser humilhado”. Ouvi muitos de-moradores do 
garimpo (mulheres também) dizerem que “no garimpo ninguém é 
humilhado em termos de serviço” e que “garimpeiro não aceita não [ser 
humilhado]”.  

Assim como a sentença corriqueira de que “no garimpo não tem 
ladrão”, essas parecem sentenças que ao serem proferidas criam a realidade, 

                                                 
139 Tais como fretar um avião apenas para almoçar com a esposa em algum restaurante caro 
de São Paulo, para retornar em seguida ou mandar lavar as roupas em Belém/PA, comprar 
um cacho de banana em um leilão por um R$35.000 e repartir as bananas com os presentes, 
como pude escutar. Cleary (1992) e Kotscho (1984) recolheram um punhado desses relatos, 
alguns bastante anedóticos, cuja tônica é o que Cleary (1992) chama de “generosidade 
espetacular”.  
140 Diferente de comprar uma passagem para si, viajando com outras pessoas à sua revelia, 
fretar um avião, por exemplo, significa aluga-lo para uso exclusivo.  
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produzem um dever ser: não que não existam ladrões ou humilhados no 
garimpo, mas eles não devem lá existir, isto não deve ocorrer sob pena de se 
arcar com sanções baseadas em um senso de justiça e uma normatividade 
informal, costumeiramente exercida nesses espaços. Mais que localizados 
dentro das interações face a face entre uma turma de trabalho no baixão, 
essa humilhação parece ter um sentido mais amplo: relaciona-se 
contrastivamente à possibilidade de autonomia, refletida em coisas como 
chegar a poder ter sua própria máquina, ser tratado mesmo pelo dono da 
máquina como um sócio, pegar e largar rapidamente um serviço, arrumar 
facilmente uma vaga em algum baixão, enfim, em ver ampliado um leque de 
oportunidades, diferentes da firma, que parecem dar os contornos “do que 
seja um garimpeiro”. Nada essencializável, boa parte dessa identidade se dá 
no contraste com as outras possibilidades abertas para o “peão de trecho”, 
vivenciadas em geral em diferentes momentos de suas vidas. É desta forma 
que não devemos estranhar a aparente contradição entre sentenças que 
postulam ser o garimpeiro vaidoso e a constatação da realidade de ex-
garimpeiros humilhados, sem vaidade.  

Quando Raimundo me fala sobre essa “vaidade”, atrelada ao ouro e 
ao modo de ser nos garimpos, lembro-me de uma conversa que tive com 
Zenon, o antigo dono de garimpo tão eloquente em falar da atual 
problemática da garimpagem na região (como visto no primeiro capítulo). 
Zenon já me falava sobre a “autoestima” do garimpeiro intrinsecamente 
relacionada ao modo de vida nos garimpos e às promessas de autonomia e 
liberdade que esse espaço parece encerrar frente a outros nichos possíveis 
(enquanto pontos de parada) para o peão-de-trecho. Com casa, esposa e 
filhos em Belém/PA, os quais visita periodicamente, Zenon diz que não 
consegue se desligar do garimpo, por pelo menos dois motivos: porque o 
ouro do garimpo é seu “ganha-pão” e ele precisa prover o sustento e manter 
as comodidades da família na vida de uma “cidade grande” (uma boa casa, 
um bom carro e a faculdade particular dos filhos), mas também porque ele 
“desaprendeu” a viver fora dali:  

Eu já tentei sair daqui, investir em outros negócios na cidade. 
Passei um tempo na rua,141 mas eu me sentia mal, deslocado, 
desconhecido. Na cidade ninguém te conhece, ninguém quer saber. 
Fiquei triste, tive que voltar. O peão aqui se acostuma com essa 
vida, mesmo sendo uma vida dura. Aqui ele, a gente, garimpeiro, 
tem autoestima, tem mais liberdade, não tá bom aqui vai pra outro 
(garimpo/baixão), tem mais chance, pode fazer um nome, pode ser 

                                                 
141 Na cidade.  
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alguém. É uma vida boa (a de garimpo), sabendo viver, é uma vida 
boa. O garimpeiro se acostuma, luta, encara o mundo. Eu te digo: o 
garimpeiro é um forte.  

Zenon repetiria muitas vezes que “o garimpeiro é um forte”. 
Impossível não lembrar a célebre frase de Euclides da Cunha na obra “Os 
Sertões”: “O sertanejo é antes de tudo um forte”, repetida inúmeras vezes, 
pelas mais diferentes pessoas, para se referir, entre outras coisas, à força, 
enquanto garra, bravura e coragem das pessoas oriundas do nordeste, 
especialmente do sertão nordestino, mas também amplamente dos sertanejos 
de modo geral. Sem pretender adentrar em uma análise da obra de Euclides, 
basta-nos destacar a contraposição entre litoral e interior (sertão) brasileiro, 
e a preponderância da seca no nordeste como pano de fundo da obra. No que 
se refere especificamente aos garimpos do Pará, é fácil encontrar ainda hoje 
um grande número de pessoas oriundas do nordeste (maranhenses em 
especial) que, fugindo da seca ou não, vão “colher no garimpo” (MARTINS, 
2012), isto é, deslocam-se até ele para obter sustento e buscar melhores 
condições de vida.  

Nesse deslocamento “pegam o trecho” e podem passar por outras 
atividades econômicas. “Piauí”, um vendedor de charque que conheci em 
Santarém/PA e que já trabalhou na extração de pedras águas-marinhas no 
nordeste e em fazendas de gado em Goiás, traz elementos para pensar a 
força do nordestino que migra:  

P: Mas voltando a história do Pará, não sei não, eu que sou 
nordestino, sofrido... O nordestino é sofrido demais porque nessa 
minha região não chove e quando chove é quase nada. Lá, era 83, 
85, ficou 5 anos sem chover mesmo. De verde só tinha mesmo os 
pano das mesas de sinuca e a farda dos soldados do exército! 
[risos] E parei nesse tempo em Goiás, e o proprietário da fazenda, 
mineiro de Uberlândia, tinha propriedade no Pará também. Aí 
começamos a conversar e ele disse: “Olha, me conta lá como é o 
nordeste”. “Seu Alberto, o negócio lá é ruim, ruim! Lá não tem 
água, o pessoal toma banho com pincel!” [risos] Aí ele olhou pra 
mim e disse: “mas rapaz, o nordestino é covarde!” “Mas por que 
seu Alberto?” “Como é que você nasce e se cria numa região dessa 
e não tem coragem de sair prum canto que chove?!!” Aí eu achei 
engraçado. “Você sabe que o Sr. tá com razão, mas é covardia 
mesmo!”  
L: Mas a maioria sai, não?!  
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P: Mas só os que tem coragem! Os que têm coragem vem embora 
pro Pará. O Pará pode ser uma péssima mãe, mas eu acho ele uma 
boa madrasta, apoia todo mundo! E quem tem coragem vem pra cá, 
porque aqui não morre de sede nem de fome, porque água tem à 
vontade. E comida aqui é de graça! Você compra um anzol a 50 
centavos e vai ali e pega o peixe, farinha aqui é de graça, fruta você 
tem todo canto que você chega. Tudo o que dá dinheiro com 
rapidez tem aqui: ouro, boi, madeira, frutas de diversas qualidades. 
(...) Mas o problema do nordeste não é seca, é cerca!  

Piauí traz como motivo da saída do nordeste, primeiramente a seca, 
mas relativa o fenômeno climático contraponto seca à “cerca”. A cerca 
aparece enquanto privatização, apropriação de terras e recursos que excluem 
o livre acesso a eles, minando as condições de sobrevivência. Piauí 
contrapõe esse contexto (a cerca e a seca do nordeste) a realidade paraense 
(abundância de água e de recursos). Os recursos estariam à disposição de 
todos e através deles poder-se-ia não apenas garantir facilmente a 
sobrevivência, mas “ganhar dinheiro”, o que permitiria até mesmo acumular 
(uma das facetas do que Zenon fala ser “fazer um nome” e “ser alguém”), 
isto é, reinvestir o ganho obtido rapidamente.  

Piauí prossegue seu relato trazendo uma série de estereótipos 
regionais, sobre as diferenças entre um “nordestino trabalhador” e um 
“caboclo paraense acomodado”. Tais estereótipos, muito presentes na 
região, são de conhecimento e uso dos próprios paraenses, que por sua vez 
dizem que “o nordestino tem o vício”, querendo dizer que são viciados em 
dinheiro e trabalho (“trabalham até mesmo nos feriados e finais de 
semana”), ao passo que os “sulistas” são vistos por eles como investidores 
por excelência, pois já viriam do Sul do país com recursos próprios para 
investir, o que se traduz em capital inicial e capacidade empreendedora. Há 
certa generalização a partir da qual o sul do país, visto como rico e 
escolarizado, imantaria todos seus habitantes. Estes, ao correrem o trecho, 
acumulariam então as vantagens de já serem lidos e tornarem-se corridos.  

De acordo com esses estereótipos o paraense estaria em clara 
desvantagem perante “sulistas preparados” e “nordestinos que tem o vício”, 
sofrendo a ação dos demais e a imposição de uma lógica econômica externa 
que expandiria a fronteira econômica para as regiões mais isoladas do país, 
acabando por consolidá-la com o crescente avanço (ou o triunfo) das 
“cercas”. Muito mais do que questões identitárias (e a despeito de 
essencializações estereotipadas que não dão – e nem poderiam – dar conta 
de uma realidade tão complexa polvilhada de paraenses investidores tais 
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como Zenon e outras combinações “destoantes”), o que parece estar em jogo 
aqui é própria ideia do Pará em geral e dos garimpos em especial como uma 
região de fronteira.  

Se, para o peão de trecho, a febre é seu tempo e o trecho seu espaço 
(GUEDES, 2011), parece uma constante para os que correm o trecho dirigir-
se para as regiões de fronteira, onde, distante das secas e das cercas, seja 
mais fácil “ganhar dinheiro”. Interessantemente esse movimento parece 
acompanhar o rumo dos grandes projetos no eixo dos principais ciclos 
econômicos, tais como a borracha, o ouro, a pecuária e o agronegócio, mas 
não cessa com sua consolidação. Nas diferentes formas de mobilidade para 
os garimpos, aparecem os contornos das linhas traçadas pelo Estado (a rota 
dos grandes projetos, políticas de povoamento, etc.), mas o movimento das 
pessoas que fazem o trecho dos garimpos não se esgota nestas, na medida 
em que foge do controle e dos interesses governamentais.  

Pelo contrário, tal movimento acompanha as febres, isto é, os 
períodos iniciais ou de (re)efervescência dentro de um ciclo econômico. 
Para os garimpos do Tapajós (e de Serra Pelada no Pará) foi assim no 
“tempo da vantagem” (década de 80) e hoje no Tapajós, com a alta do preço 
do ouro e outros fatores pode-se observar uma retomada da garimpagem,142 
além do “desbravamento” de novas fronteiras (transnacionais) desde os anos 
90, para garimpos da Pan-Amazônia. Estabelecem-se como “circuitos 
fronteiriços” para os que correm o trecho dos garimpos: pessoas que sendo 
ou não originalmente “fortes”, parecem se fortalecer nos garimpos, pelo que 
se pode depreender de categorias nativas como “vaidade” e “autoestima” do 
garimpeiro, faces de uma reivindicação de autonomia contraposta à 
“humilhação”.  

Pensamos tais circuitos como fronteiriços de duas formas diferentes: 
enquanto trajetos possíveis e cujas informações circulam através da “rádio 
peão”, rede informal que propaga a “fofoca dos garimpos”, a caracterização 
desses circuitos como “fronteiriços” leva em consideração 1) a rota aberta 
pelos grandes projetos de colonização e desenvolvimento, atrelado aos 
ciclos econômicos, isto é, o avanço da própria fronteira econômica, mediada 
grandemente pelo Estado e os setores formais da economia, e 2) as margens 
do processo de expansão dessa fronteira, que “fronteiriça à própria 
fronteira”, criam atalhos e trajetos alternativos ao ocupar os interstícios do 

                                                 
142 O que permite alguns jornalistas referirem-se atualmente a esta situação como “a terceira 
corrida do ouro no Brasil”, pós Minas Gerais no século XVIII e posterior à Serra Pelada no 
início da década de 1980. Ver: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-08-
15/amazonia-abriga-terceira-corrida-do-ouro-no-brasil>.  
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processo de territorialização do espaço que o Estado propicia através dos 
grandes projetos. É como se os garimpos, ao mesmo tempo em que 
seguissem as linhas traçadas pelo Estado e/ou abertas pelos grandes ciclos 
econômicos, desviassem-se dessa rota, na medida em que fogem do controle 
e dos interesses governamentais, bem como se diferenciam em seu modo de 
trabalho (e de vida) de um regime estritamente racional capitalista, cujo 
elemento central é o trabalho assalariado. Desta forma, os garimpos parecem 
ocupar os interstícios do processo de territorialização do espaço que o 
Estado propicia através dos grandes projetos 

Uma fronteira, seja qual for, é continuamente negociada. Geográfica 
e economicamente o Estado e os setores formais da economia vão 
avançando com seu ordenamento jurídico e a racionalização de uma lógica 
empresarial, objetivando dar conta, controlar ou rechaçar essas formas não 
estatais e informais de organização produtiva, gerando respostas desses 
coletivos, que vão das tentativas de organização de comunidades 
garimpeiras com de-moradores já bastante fixados em um território, à 
extrema mobilidade de “garimpeiros profissionais” que ao cruzarem 
fronteiras políticas nacionais, veem-nas em grande medida como apenas 
mais uma “parada”. Assim se tem a composição espalhada de um modo de 
vida a partir de uma forma de produção econômica, a exploração de um 
recurso natural/mineral, mas ao mesmo tempo essa forma de produção 
desenvolve um modo de vida particular, e a chamada “cultura de garimpo” 
ou “cultura de pequena mineração” é uma das faces mais importantes desse 
modo de vida em sua relação tensional com o Estado. 

De forma ampla, podemos dizer que de alguma forma toda essa 
população que se encontra nos garimpos, classificados sincronicamente de 
forma diferenciada, como migrantes, trabalhadores itinerantes, trecheiros, 
“capas de bomba”, segue ou seguiram o rumo da demanda de trabalho 
disponível tanto na mineração (garimpagem ou mineração formal), quanto 
na agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e construção civil, em geral 
movendo-se no esteio dos chamados grandes projetos, responsáveis 
grandemente pelo deslocamento em massa de populações e povoamento da 
região amazônica, mas também no rumo da “fofoca dos garimpos”, que 
pode, e em geral ultrapassa, fronteiras nacionais, sendo de conhecimento 
comum nos garimpos tapajônicos (e experienciado por muitos de seus de-
moradores) o trânsito entre diferentes garimpos não apenas da região do 
Vale do Tapajós, como em outros garimpos da Amazônia brasileira (Serra 
Pelada no Pará, mas também em estados como Mato Grosso, Roraima, 
Amapá) e da Pan-Amazônia (especialmente entre o Suriname e as Guianas). 
São circuitos possíveis (conhecidos ou experienciados) que aparecem nas 
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falas (e nas vivências) de muitas pessoas que transitam no trecho e no eixo 
da garimpagem, uma forma de produção econômica cujo engajamento da 
mão de obra nos períodos de “febre” (isto é, quando um garimpo é recém-
descoberto ou a “fofoca” de uma nova e vultosa descoberta de ouro em um 
garimpo já conhecido se espalha rapidamente) é claramente visado em 
detrimento de outras, ao menos a julgar pelo grande poder de atração desses 
focos de garimpagem “febris”143 e na promessa de autonomia que parecem 
encerrar.  

                                                 
143 Já vimos como a garimpagem esvaziou os seringais no passado (GASPAR, 1990) e 
como os trabalhadores inicialmente lotados para trabalhar em grandes projetos tais como a 
construção de estradas ou envolvidos políticas de assentamento rural no Pará foram 
fortemente atraídos pelos garimpos (SALOMÃO, 1984). 



 


