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CAPÍTULO III 

OURO DE GARIMPO: EXTRAÇÃO, PRODUÇÃO 
E CONSUMO NAS REPRESENTAÇÕES 

GARIMPEIRAS 

O rigor que a extração do ouro exige atenua com o 
tempo o apelo mágico do metal: “O poder sedutor 
do ouro é parecido com a atração provocada por 
uma linda mulher. Seus encantos se desfazem 
lentamente a cada sessão de amor” (LESTRA; 
NARDI; CARDOSO, 2002, p. 12). 

 

A citação acima se presta ao começo desse capítulo porque traz 
elementos interessantes para pensar os significados que o produto desta 
forma de atividade chamada garimpagem adquire para as pessoas que se 
dedicam a este trabalho de extração. Essa é um texto sobre as narrativas 
acerca do ouro, portanto as representações simbólicas nativas sobre o ouro 
serão analisadas à luz de autores como Theije (2008); Lestra, Nardi e 
Cardoso (2002) e Cleary (1992) mostrando como essas representações 
permeiam as relações sociais de produção e de consumo no garimpo.  

 O ouro, ao julgar pelas falas das mais diferentes pessoas 
participantes de uma comunidade garimpeira, é valioso e cobiçado não 
apenas pelo seu valor de mercado (sempre sujeito a variações e, portanto, 
mais ou menos valioso em diferentes períodos de tempo), mas por 
características supostamente intrínsecas, que, juntas, reforçariam a atração e 
mesmo o fascínio que muitos garimpeiros têm por esse metal. A maneira 
como é feito o trabalho de extração nos garimpos semi-mecanizados 
também colabora para a maior valorização do ouro, pois nestes a extração é 
um trabalho árduo, muitas vezes arriscado e difícil.  

Poderíamos então, de forma inicial, classificar a forma como o valor 
do ouro nesses garimpos é dado, através de fatores, tais como: 1) o valor de 
mercado (variável, fator externo); 2) modo de extração (trabalho árduo e 
arriscado); 3) significado do ouro para a comunidade garimpeira.  

Nos garimpos a circulação de dinheiro (papel-moeda) dá-se 
paralelamente a circulação do ouro. O ouro também faz o papel de dinheiro, 
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em transações entre quantidades variadas de ouro e quantidades e tipos 
variados/as de produtos. Poderíamos então dizer que o ouro é função de ser 
desse espaço e também é o combustível do garimpo (coisa que não acontece 
em uma empresa de mineração, por exemplo).  

Além disso, boa parte do uso do ouro dentro do garimpo se dá 
através da lógica de um consumo conspícuo (especialmente quando 
acontecem os bamburros, ou seja, quanto mais ouro há em um garimpo, 
maior é a probabilidade dele ser gasto neste tipo de consumo) caracterizado 
pela valorização social dos gastos com mulheres e bebidas, como veremos a 
seguir.  

3.1 A agência do ouro: encanto, magia e sorte. 

Na epígrafe que abre esse texto a comparação do ouro com uma 
mulher bonita ressalta o poder de sedução que o ouro exerce sobre os 
homens. A análise de Candace Slater (1994) sobre os contos dos 
mineradores na Amazônia brasileira mostra como o ouro normalmente 
assume as características de uma mulher que escolhe o garimpeiro que ela 
fará feliz. Essa atração/sedução constituiria mesmo o encanto/magia do 
ouro, que, por ter apelo mágico, enfeitiçaria os homens. O ato de enfeitiçar 
demonstra uma “agência” do ouro, que teria capacidades que coisas 
inanimadas não teriam. Logo, ele é concebido como um ser animado, capaz 
de fazer muitas coisas, inclusive enfeitiçar (o que não é um feito qualquer, 
mas um feito de ser mágico). A constatação referida, de que os encantos do 
ouro (assim como os de uma mulher bonita) diminuem com o tempo deve-
se a convivência do garimpeiro que se acostuma com o trabalho no garimpo, 
trabalho este que tanto produz ouro como também produz garimpeiros 
experientes e “curtidos” ou “mansos”, civiliza e amansa os “brabos” que 
chegam “crus” ao garimpo.  

Portanto, a citação acima traz duas ideias que podemos resumir da 
seguinte forma: 1ª O ouro concebido como ser mágico; 2ª O trabalho de 
extração de ouro no garimpo visto como civilizador. Se quiséssemos 
analisar esse material à luz da Sociologia do início do século XX não seria 
difícil: poderíamos dizer que, conforme Thorstein Veblen (1987), toda 
atividade laboral exerce uma função civilizatória, afinal o ser humano é o 
único animal que “trabalha”, embora todos os outros “lutem para 
sobreviver”. Por si só essa ideia é prenhe de significados, mas por ora nos 
basta a constatação de que o garimpo, a despeito da tradicional associação 
com desordem e violência, também é visto como um lugar de trabalho, e 
como tal, o garimpo é um espaço de civilização com características próprias.  
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A ideia do ouro como ser mágico ou objeto de crenças mágicas e/ou 
religiosas, aparece em muitos relatos de garimpeiros trazidos por autores 
como Lestra, Nardi e Cardoso (2002) e Theije (2008). Em Lestra, Nardi e 
Cardoso (2002), o narrador-personagem por várias vezes traz à tona não 
apenas a representação do ouro como sendo um ser animado, mas também a 
correlação entre ouro e sangue: “Superstição ou não, acho que o ouro 
resolveu se amarrar, esperando, com certeza, o início da matança 
prometida por tantos bilhetes ameaçadores. É sabido no mundo do garimpo 
a atração que o ouro tem por sangue”. (ibidem, p. 79) Ou ainda: 

(...) as Malvinas eram palco de dois tiroteios em média por dia, e 
(que) os mortos e feridos decorrentes dessas refregas não 
mudavam, não atrapalhavam o ritmo do lugar. Parecia alimentar-se 
uma curiosa dependência em relação a tais acontecimentos, como 
se a sua existência tivesse relação direta com o sangue que 
derramava dentro e fora dos cabarés, a exemplo do chama, do 
apelo, que cada morte no garimpo possui em relação à 
produtividade de ouro. (ibidem, p. 160) 

De acordo com o autor, a atração do ouro pelo sangue (“o chama”) 
faz com que o sangue derramado na terra faça dela “brotar o ouro”, como se 
o ouro fosse uma espécie de entidade mística ou sobrenatural que exigisse 
que algo (no caso o sangue) seja ofertado para fazer o que os homens 
querem, ou seja, encontrá-lo em grande quantidade a fim de enriquecerem. 
A troca aqui é de sangue por ouro, o que nos permite pensar em uma relação 
aparentemente contraditória entre o ouro e a vida humana (representado pelo 
sangue dos homens em disputa): ao mesmo tempo em que o sangue pode ser 
facilmente derramado (e aí poderíamos inicialmente ou apressadamente 
dizer que há uma “banalização da violência”), também o seu derrame é o 
que, ao mesmo tempo, faz com que se valorize tanto o ouro. Sendo a vida 
humana um bem precioso, é por ela que o ouro irá se trocar. Se assim não 
fosse, de nada adiantaria o sangue, pois o ouro, tão precioso e valorizado, 
não iria trocar-se por algo que não fosse igualmente importante. Ademais, 
“dar o sangue pelo ouro” pode tão somente ser uma metáfora para dizer o 
quão difícil é o trabalho de extrair o ouro e que tamanha é a vontade de 
obtê-lo, pois se está disposto a dar o sangue e a vida, matar ou morrer, por 
ele.  

Não se pode deixar de notar também, que a ideia de que “quanto 
mais violento é um garimpo mais ouro ele tem” (expressa pela atração 
sangue→ouro descrita acima), pode facilmente ser invertida pela proposição 
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de que “quanto mais ouro tem um garimpo mais violento ele é” 
(ouro→sangue). De qualquer forma, sangue e ouro estão tautologicamente 
relacionados, e ambos podem se atrair simultaneamente.  

Marjo de Theije (2008) em um artigo denominado “Ouro e Deus: 
sobre a relação entre prosperidade, moralidade e religião nos campos de 
ouro do Suriname” mostra como ouro e religião articulam-se nas narrativas 
fundadoras de uma comunidade brasileira no garimpo de Benzdorp naquele 
país. A autora também sinaliza o valor do ouro como algo que transcende 
seu papel de simples mercadoria, destacando uma espécie de 
mistificação/fetichização do ouro pelas pessoas que trabalham na sua 
extração. Parte desse sobre-valor dado pelas diversas crenças pode ser 
explicado pela dificuldade do trabalho do garimpeiro e das difíceis 
condições de vida no garimpo:  

(...) extrair ouro não é uma atividade comum e muitas crenças 
existem com relação à natureza do ouro e como que se faz para 
encontrá-lo. O ouro não é um mineral facilmente encontrado, 
não se encontra prosperidade sem esforço. É preciso "fazer 
ouro". Mais que isso, mesmo quando há muito esforço, o 
sucesso não é garantido. (...) Sem sorte, ninguém fica rico nos 
campos de ouro. (THEIJE, 2008, p. 4-5). 

O alto grau de esforço utilizado na garimpagem, como bem coloca a 
autora, se traduz pela expressão “fazer ouro”, que destaca a importância (e a 
intensidade) do trabalho na garimpagem. A despeito de essa ser muitas 
vezes considerada uma atividade extrativa, o trabalho árduo de encontrar e 
retirar o ouro da terra também pode ser visto como um trabalho de “feitura”, 
de produção do ouro. Outro elemento sempre presente nas falas sobre o ouro 
é a “sorte”. Tal fator dá centralidade a “personalidade” do ouro enquanto ser 
animado que decide sobre quem, quando e como alguém irá ou não 
bamburrar. De acordo com Theije: “O ouro é uma entidade por si só, 
parece ter vontade própria e consequentemente não é unicamente produto 
proveniente do trabalho duro dos homens” (ibidem, 2008, p. 5). Desta 
forma, não são raras histórias contadas por garimpeiros em que o ouro se 
esconde, aparece repentinamente, muda de lugar. Percebido por alguns 
garimpeiros que conversei como concentrado em linhas ou “veios” (o que 
geologicamente parece correto), o ouro “que muda de lugar”, não obstante 
estar impregnado/aglutinado aí, “correria” em seus veios na terra como 
metaforicamente podemos pensar o sangue correndo nas veias: “O ouro são 
por veias, são linhas”, me diriam alguns deles. Caberia então ao garimpeiro 
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mover-se por seus caminhos, sendo sua própria mobilidade física (e social) 
atrelada à mobilidade do ouro e, quiçá, à mobilidade caprichosa da Fortuna, 
dos golpes de sorte e azar expressos na dualidade blefo-bamburro.  

3.2 “Bonito ou feio pra ouro”: solidariedade e consumo  

Lestra, Nardi e Cardoso (2002) e Cleary (1992) se referem às 
expressões “bonito pra ouro” e “feio pra ouro”, utilizadas pelos garimpeiros 
para significar, o que poderíamos resumir como “com sorte/atração para o 
ouro” e “azar/repulsão para o ouro”, respectivamente. Assim, teriam pessoas 
“bonitas ou feias” para (conseguir) o ouro (e aos olhos dele). David Cleary 
(1992) sugere que uma das formas de atrair a sorte (beleza) ou o azar 
(feiura) com o ouro seria a capacidade do garimpeiro em questão de ser 
solidário ou não com seus companheiros. Ser solidário/generoso facilitaria 
(embora não fosse uma garantia necessária) a obtenção do ouro. Tal 
representação está de acordo com (e mesmo justifica) a maneira com que 
muitos garimpeiros costumam gastar o ouro obtido. Muitos autores já 
destacaram um alto grau de consumo entre garimpeiros que encontram uma 
quantidade significativa de ouro, um comportamento de consumo 
imediatista em que poupar não é a regra, mas a exceção. Também encontrei 
entre entrevistados que já viveram em garimpos essa mesma atitude:  

Então na época que eu tinha 18 anos eu tive a oportunidade de 
conhecer vários garimpos. Eu conheci o garimpo do Lourenço 
que é aqui em Macapá, inclusive já retornei posteriormente. 
(...). Então garimpo de jazida eu trabalhei dois anos e poucos 
meses lá e como era jovem também não soube aproveitar o 
pouco que tive oportunidade de ganhar lá, acabei gastando o 
que consegui. Depois eu fui pra Manaus, um período tava 
trabalhando numas empresas e de lá fui pra Porto Velho aonde 
tive a oportunidade de conhecer o primeiro garimpo de 
mergulho, lá no Rio Madeira aonde nós trabalhávamos em balsa 
e tínhamos uma porcentagem e também consegui um pouco de 
recurso, porém também sempre esse valor, esse recurso ele 
some né. (Paulo Barreto) 

Paulo justifica-se dizendo que era muito jovem e por isso acabou 
gastando o que conseguiu no garimpo, que diz ter sido pouco, embora não 
saibamos quanto exatamente ele ganhou e nem tenhamos parâmetros claros 
para avaliar em relação a quanto ele julga que ganhou pouco. É bom ter em 
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mente que nessa época, década de oitenta, pleno ciclo do ouro, os 
bamburros eram muito mais frequentes do que hoje, o que significa dizer 
que este pouco pode não ter sido tão pouco assim. Ao fim Paulo diz que “o 
recurso sempre some”, como se fosse mesmo impossível guardar algum 
ouro ou dinheiro proveniente daquele. Não se pode desconsiderar o alto 
custo das mercadorias (também vendidas a ouro) dentro dos garimpos, entre 
outros fatores mais propriamente econômicos a serem levados em conta, 
mas é preciso focalizar a predominância dessa ideia de que “o ouro some”, 
embasado em grande medida em um comportamento de consumo 
caracterizado pelo imediatismo, cujos valores subjacentes encontram-se em 
crenças sobre o ouro e sobre como lidar com ele.  

Rosa, que fez programas em vários garimpos da região amazônica, 
também fala sobre ganhos e gastos:  

(...) foi uma experiência muito boa (a prostituição nos 
garimpos), ganhei muito dinheiro, trouxe muito ouro, mas como 
sempre eu bebo tudo! [risos] Que eu adoro uma farra, sou muito 
farrista! Tudo o que a gente quer é comprar uma boa roupa, se 
vestir bem, sentar num bar e dar um show! Depois se espanta 
que tá lisa, os anos passam... mas foi muito bom! (Rosa). 
 
Sabe naquele tempo, me lembro como se fosse hoje, era aqueles 
vidros de Eparex144 né, um vidrinho assim. E eles davam 
aqueles vidrinhos cheios por cada programa pra gente. Nessas 
alturas eu já tinha quase 30 vidrinho daqueles, cheio sabe? Fora 
os presentes que davam, uma pepita quando achavam “toma aí, 
pra ti!” “Ah Obrigada”. Não era coisinha, eram pepitas grandes! 
Não era coisinha pequena não! Sabe aquelas coisas, bem 
volumosas, quase assim mais ou menos [faz com as mãos]: 
“toma aí!” [e imita o “jeito rude dos garimpeiros”], “Ah 
obrigada”. (Rosa) 

Rosa está falando de um tempo de abundância e de um 
comportamento dispendioso, como se as pessoas gastassem muito porque 
ganhavam muito, ou seja, porque acreditavam que poderiam ganhar bastante 
ouro novamente poderiam gastar muito e com relativa despreocupação. 
Cleary (1992) ao analisar o sistema de extração de ouro nos garimpos, 
percebe que alguns garimpeiros reinvestem a maior parte do ouro 

                                                 
144 Eparex é um remédio utilizado para mal estar relacionado ao fígado. Cada 
frasco/flaconete contém 10ml. 
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encontrado no negócio da extração, o que poderia dar lucro a médio/longo 
prazo, enquanto outros gastam com caros bens de consumo imediatos, 
“bebedeiras e farras”. 

É muito ilustrativo o caso trazido por Cleary (2002), de uma 
migrante agrícola que em 1982, no Gurupí/MA, encontrou ouro em um 
igarapé que utilizava para irrigar seus campos de arroz. Com a ajuda de um 
garimpeiro experiente com o qual formou sociedade, Maria extraiu 11Kg de 
ouro, dos quais distribuiu grande parte em dinheiro, bens e gado para sua 
extensa família e para seus amantes e “parasitas”, comprou caros veículos 
não apropriados para as estradas de chão batido que costumava percorrer, (e 
pelo mesmo motivo, investiu em um negócio de transporte de passageiros 
fadado ao fracasso), além é claro de gastar muito em festas, jogos e 
bebedeiras, sendo Maria conhecida na região pelas quebradeiras que 
promovia nos bares quando estava alcoolizada. Sobre esse comportamento:  

A maior parte dos trabalhadores e muitos donos (de barrancos e 
par de máquinas), sentiam que Maria agia como um garimpeiro 
deveria agir (...). Os que pensavam desse modo mencionavam 
repetidamente um provérbio, “dinheiro do primeiro bamburro 
tem que ser gasto em puta e cachaça”. Eles diziam que se o 
dinheiro do primeiro bamburro não fosse gasto dessa maneira, 
você nunca teria outro. Garimpeiros com dinheiro no bolso 
frequentemente seguem à risca este ditado. (CLEARY, 1992, p. 
122) 

Este sistema de valores, que prima pela generosidade, é contraposto 
por Cleary (1992) a uma perspectiva mercantil que, como não podia deixar 
de ser, também está presente no garimpo, a partir da qual se reinveste o 
dinheiro obtido na extração no próprio negócio extrativo do baixão, na 
aquisição de maquinário e de insumos e benfeitorias diversas para a 
produção.145 São muitas as histórias contadas por garimpeiros em que a 
“generosidade espetacular”, como o autor a denomina, é o ponto chave 
dessas narrativas, que vão desde o costume de dar tiros no ar para anunciar 
um bamburro seguido de rodadas de bebida pagas a todos pelo novo 

                                                 
145 Tal reinvestimentos, embora guiado por uma perspectiva mercantil orientada para o 
lucro, não é garantia segura de retorno financeiro, e isto pelas próprias características do 
trabalho de extração do ouro, marcado por uma significativa parcela de imprevisibilidade 
(ainda mais em uma fase manual do garimpo com a pouca utilização de recursos 
tecnológicos para encontrar ouro). 
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bamburrado, até histórias anedóticas como, por exemplo, a que encontrei 
tanto em Cleary (1992) como em Kotscho (1984).146 

3.3 “Gastar com puta e cachaça”: o consumo conspícuo e a 
generosidade espetacular 

É dito que o dinheiro do primeiro bamburro deve ser gasto com 
“puta e cachaça”, ou seja, deve ser consumido em bens e atividades 
consideradas “supérfluas”, no sentido de que não são materialmente 
indispensáveis para a sobrevivência/subsistência material do indivíduo. 
Nesse ponto lembro-me do relato de um dono de cantina que, ao ser 
questionado sobre o alto preço da bebida alcoólica vendida em sua cantina, 
diz que “os supérfluos ele cobra mesmo” (LIMA, 1994), afinal, não sendo 
indispensáveis, são vistos como um “luxo” que os garimpeiros se dão, e, 
como luxo, devem ser taxados. Nesse ínterim é que o consumo de 
prostituição e bebidas alcoólicas, essencialmente ligadas ao lazer (enquanto 
oposição ao trabalho) pode ser entendido como uma espécie de consumo 
conspícuo (VEBLEN, 1987), muito embora pareça que este autor estivesse 
pensando em uma teoria para o consumo da chamada classe ociosa, distinta 
do homem comum do garimpo, normalmente visto como trabalhador pela 
insígnia comumente utilizada (e da qual eles muitas vezes pretendem se 
afastar) de peão.  

O interessante de pensar esse tipo de consumo como conspícuo é 
ressaltar suas características de distinção e prestígio que tal consumo 
acarreta, ainda mais quando generosamente distribuído e compartilhado 
entre os iguais, por exemplo, na típica rodada de bebidas paga pelo 
garimpeiro bamburrado e na aquisição e distribuição de bens e serviços 
cobiçados pelos demais, emblemas de status e boa reputação pecuniária, 
além é claro de servir para reforçar laços e sentimentos de camaradagem 
entre o grupo. Exercitando um costume socialmente aceito e valorizado o 
garimpeiro generoso mostra prestígio, assegura seu status de bamburrado 
perante os outros e firma-se como homem honrado que segue os princípios 
subjacentes à lei do garimpo.  

Desta forma, insere-se em um sistema amplo de dádiva (MAUSS, 
1974) em que gastar despreocupadamente e em quantidade é ao mesmo 
tempo marca e garantia de prosperidade, já que, se assim não o fizer, pode 

                                                 
146 Referência à estória de um bamburrado que passou mel no cachorro e grudou nele notas 
de dinheiro. Quando perguntado sobre o porquê daquilo, o homem respondeu: “a minha 
vida toda corri atrás de dinheiro, agora o dinheiro é que corre atrás de mim”. 
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correr o risco de não ter outro bamburro. Afinal ser bonito para ouro muito 
tem a ver com a generosidade, numa aposta com a sorte e com o ouro de que 
isso bastará para ser recompensado (com mais ouro ou pelo menos com a 
gratidão de seus colegas) no futuro. Sendo ou não generoso, a aposta (e seu 
consequente risco) parece contínua, pois, ao não ser generoso, corre-se o 
risco de não mais encontrar ouro em quantidade e ao ser, arrisca-se a contar 
apenas com a sorte e com a manutenção de sua beleza para ouro.  

3.4 O garimpeiro capa de bomba e o círculo vicioso de “fazer ouro” e 
“botar na beira”.  

Mas se a regra diz que esse comportamento é valido apenas para o 
primeiro bamburro, ela ao mesmo tempo cria, ao estabelecer um sistema de 
prestígio, trocas e dádiva, as condições ou o precedente para que esse 
comportamento se repita outras e outras vezes. Estabelece-se assim um 
circuito de trabalho duro e consumo conspícuo que pode terminar com a 
figura do peão capa de bomba, assim definido: “Garimpeiro que se fixa no 
garimpo e entra no círculo vicioso de fazer ouro e botar na beira147, até 
entrar em decadência física e morrer abandonado pelos cantos, tal qual 
uma capa de bomba usada e jogada no mato” (LESTRA; NARDI; 
CARDOSO, 2002, p. 265).  

O peão capa de bomba nos faz lembrar que, conforme Mauss 
(1974), a própria dádiva é uma aposta, uma aposta com a futura retribuição, 
já que a obrigação de dar e retribuir pode correr o risco de não se 
concretizar, e a imprevisibilidade mesma é que faz com que seja dádiva e 
não pura troca mercantil. Nesse sentido o abandono pode ser lido como 
ingratidão e o peão capa de bomba vítima e culpado (na verdade apenas a 
simples consequência extrema) do sistema que o criou e posto em ação por 
ele, em uma aposta que não deu (e nem poderia ter dado?) certo para 
sempre.  

                                                 
147 Gastar com prostituição, bebedeiras e festas é denominado como “botar na beira”. 
(LESTRA; NARDI; CARDOSO, 2002). Encontrei a palavra “beira” entre algumas 
entrevistadas na expressão “bater beira” que significaria algo como “bater perna (na rua)”, 
“vadiar”. “Beira” aqui seria o órgão sexual feminino, o que não deixa de ser interessante, já 
que esse significado não é excludente ao de “botar na beira”, enfatizando mesmo o caráter 
sexual dessa expressão. 
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3.5 A obrigação da terra em terras de abundância 

 A esperança da possibilidade de mais de um bamburro parece 
atrelada à crença da capacidade provedora da natureza e da 
abundância/fertilidade da terra, no caso dos garimpos, a terra fértil em ouro, 
como indicado na expressão “obrigação da terra” utilizada pelos 
garimpeiros. A obrigação da terra estaria “relacionada à convicção 
generalizada de que existe ouro em todas as terras do Pará. A obrigação da 
terra pressupõe a existência de um mínimo de fagulhos numa cuiada 
aleatória em qualquer parte do imenso solo paraense” (LESTRA; NARDI; 
CARDOSO, 2002). Deste modo, toda a terra do Pará teria obrigação de ter, 
nem que seja uma mínima quantidade, de ouro. Tal convicção parece estar 
assentada em um vasto e conhecido repertório sobre as riquezas naturais da 
Amazônia, em que a abundância desses recursos é facilmente associada a 
ideias de fundo místico-religioso e/ou mesmo nacionalistas/ufanistas em que 
a floresta amazônica aparece como paraíso tropical ou esconderijo de um 
lendário Eldorado.  

Na música “Brasil do Ouro” de Amilton148 Ramos, aparece explícita 
a “obrigação da terra” da região norte do Brasil em geral e do Estado do 
Pará especificamente. Amilton Ramos nasceu em Goiás e passou a infância 
e adolescência no Amapá, tendo posteriormente ido morar na cidade de 
Itaituba/PA onde fez sucessos nos anos 80, anos marcados pelo ápice do 
ciclo do ouro no Pará e pela grande efervescência e visibilidade dos 
garimpos da região do entorno de Itaituba (garimpos do Vale do Tapajós). 
Em função de sua intensa rotina de shows nesses garimpos e por tematizar a 
garimpagem em suas músicas e o modo de vida nos garimpos, Amilton 
Ramos ganhou a alcunha de “rei dos garimpeiros”.149  

 

É, tem muito ouro no Pará 
Tem, eu sou garimpeiro e posso provar 
Tenho, muito dinheiro só pra gastar 
Mas, onde tem fofoca eu vou pra lá 
 
Reginaldo Rossi falou assim: no amazonas tem ouro pelo chão 

                                                 
148 A grafia do nome aparece diferente em diferentes fontes: Amilton ou Hamilton. Optei 
pela primeira encontrada assim grafada na capa de um de seus discos.  
149 Em “Tapajós: Histórias & Estórias e outras Moagens”, do jornalista morador de Itaituba, 
Nazareno dos S. Ferreira (2010) há uma longa e interessante entrevista com Amilton 
Ramos.  
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Eu sei que tem muito no Pará 
Em todos os garimpos do Pará 
Todos eles são bom de trabalhar 
Só não trabalha quem não quiser 
Ouro é fácil de encontrar 
 
É, esse país é um tesouro 
É, consagrado Brasil do ouro 
Tem, tem tudo o que o garimpeiro quer 
Tem, tem muita riqueza, muita mulher 
 
No baixo amazonas, em Santarém 
Em Altamira, em Marabá 
É lá que fica Serra Pelada 
A maior riqueza do Pará 
De Marabá à grande Belém 
À capital vou com muita fé 
Quero curtir com as minhas fãs  
O lindo Círio de Nazaré 

 

 

Figura 16 - Foto da capa autografada de um CD de Amilton Ramos 

 
Fonte: Acervo do museu Aracy Paraguaçú em Itaituba/PA, o único da cidade 
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Amilton evoca a autoridade do garimpeiro em saber que tem e aonde 
encontrar o ouro no Pará (“eu sou garimpeiro e posso provar”). Movido 
pela “fofoca” de uma nova descoberta significativa de ouro, o garimpeiro 
encontra lugar (físico e simbólico) para trabalhar e para gastar o ouro. Ter 
muito dinheiro “só pra gastar”, ou seja, para o consumo imediato, parece 
uma prerrogativa identitária do garimpeiro, que busca “riqueza” e “mulher”. 
A visão de que todos os garimpos do Pará são bons de trabalhar, a despeito 
das “fofocas” (que são os lugares mais ricos momentaneamente) deixa clara 
a “obrigação da terra”. Sendo o ouro “fácil de encontrar”, logo, “só não 
trabalha quem não quiser”.  

Essa propalada (quase propagandeada por Amilton Ramos) 
“facilidade para encontrar o ouro” parece típica da fase manual da 
garimpagem, que não requeria grandes investimentos em maquinário e 
equipamentos, já que o ouro estava mais próximo da superfície (“ouro pelo 
chão”)150. Mesmo que hoje o ouro seja visto pelos garimpeiros que 
entrevistei como mais “difícil de encontrar”, estando “mais fundo”, a alusão 
à facilidade da fase manual parece dizer um pouco mais além de aspectos 
mais propriamente geológicos: fala sobre a facilidade do engajamento de 
qualquer pessoa (sem instrução, sem conhecimento especializado) na 
garimpagem. Na prática de trabalho é que se formam os garimpeiros, que 
adquirem conhecimento pela experiência, pela própria vivência dos 
garimpos. Assim a imagem de “paraíso tropical” da floresta que esconde um 
lendário Eldorado é atualizada por pessoas que descobrem não apenas ouro 
(mais ou menos fácil de encontrar), mas também a possibilidade de trabalhar 
com relativa autonomia e a capacidade de realizar sonhos de consumo (cujo 
ápice vislumbra-se através possibilidade da riqueza súbita obtida a partir de 
um bamburro), que em outra atividade, para as mesmas pessoas, seriam 
mais difíceis de obter. Daí o entusiasmo e o exagero do compositor.  

3.6 Típico no Atípico: o consumo conspícuo no “maior garimpo à céu 
aberto do mundo"  

Na Serra Pelada dos dias atuais, conheci Seu Gonzaga, um 
garimpeiro que veio na“época do ouro”. Seu Gonzaga, um garimpeiro de 

                                                 
150 Encontrei entre os entrevistados a expressão “ouro capa de raiz” ou “ouro capa de 
lacrau” para se referir a este ouro mais fácil de encontrar porque mais próximo da 
superfície.  
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68 anos, maranhense da cidade de Monção,151 chegou a Serra Pelada em 
1981 “furando”, como ele mesmo conta:  

 
É furando, eu cheguei furando. Quando via a Federal, (corria 
para o) mato!! Em Serra Pelada foi um sonho, eu disse para a 
mulher, era em 80, ela tava buchudona (grávida).... Saí dia 7 de 
setembro, meu filho tinha três meses de idade, cheguei dia 12 
de setembro, furando (...).Logo no início fiquei 3 meses sem ir 
para o Maranhão. Muita humilhação (e faz/imita a posição 
corporal de sofrer “revista”) da Federal. 

Seu Gonzaga, assim como muitos garimpeiros, entrou em Serra 
Pelada de forma irregular, caminhando furtivamente pelo mato, “furando” a 
cerca e escondendo-se da vigilância da Polícia Federal. Se ele foi revistado 
pela Polícia Federal, é porque provavelmente foi pego, pelo menos uma vez, 
tentando entrar sem autorização e/ou anuência das autoridades. De acordo 
com a literatura e com os relatos que ouvi, era comum garimpeiros entrarem 
furando, serem descobertos e expulsos e tentar novamente, num ciclo 
constante entre entrada clandestina e expulsão.  

Quanto ao lazer em um garimpo de regras tão rígidas, Seu Gonzaga 
logo nos avisa que em Serra Pelada, no início, era proibido “mulher e 
bebida”:  

As mulheres entrou em 86, porque em 85 todas as mulheres que 
entravam lá eram acompanhada (...) De 84 pra cá começou a 
mulher a trabalhar na lanchonete, mas não podia sair com a 
mulher, e não tinha bebida, era só refrigerante (...) ordem da 
Federal (Curió). Só bebia escondido aqui (em Curionópolis 
também). Bebia só no Peba (Parauapebas). Aqui escondia 
cachaça no refrigerante, porque não tinha jeito né?! (...)  

Além de esconder cachaça no refrigerante, é comum ouvir relatos de 
que os garimpeiros “driblavam” essa proibição também utilizando, na falta 
da cachaça, “álcool de cozinha”. No caso o mais apropriado seria dizer 
“álcool de hospital”, pois era no hospital de Serra Pelada que eles 

                                                 
151 Cuja população atual é de 31.738 habitantes, segundo dados do IBGE/Censo 2010. 
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conseguiam o cobiçado produto (etanol)152 para misturar com refrigerante 
ou até mesmo com Biotônico Fontoura.153 Mas para além dessas criativas e 
potencialmente perigosas misturas etílicas, o que chama a atenção é a 
combinação constante entre “mulher e bebida”. Em todos os relatos 
“mulher” e “bebida” aparecem sempre juntos, como parte indissociável do 
mesmo universo: dos momentos de lazer/prazer. Essa associação recai 
especialmente sobre o universo da prostituição, em seus espaços e 
personagens.  

Lourdes Barreto, fundadora do movimento organizado de prostitutas 
no Pará, diz que foi “uma das primeiras mulheres a entrar (“furando”, isto 
é, clandestinamente) em Serra Pelada na época em que não entrava nem 
mulher e nem bebida”. Em sua fala transparece o orgulho de ter sido uma 
das primeiras prostitutas a quebrar essa regra também vista por ela como 
imposta e arbitrária, afinal, como nos lembrou Lucídio no capítulo anterior, 
“o primeiro passo em qualquer garimpo era fazer um barracão e trazer 
mulher”, isto é, mulheres que chegavam aos garimpos para realizar serviço 
sexual. No próximo capítulo veremos a operacionalização da classificação 
nativa entre “mulheres acompanhadas e mulheres desacompanhadas” e seus 
pontos de intersecção com a prostituição. Por ora enquanto o importante a 
ressaltar é que tanto os homens como as mulheres desafiavam regras 
consideradas por eles arbitrárias, “furando” e consumindo bebida alcoólica 
escondidos, mas também se relacionando alhures, em relações mediadas 
pelo metal tão perseguido por eles.  

Pelo contexto específico de Serra Pelada, um garimpo “fechado” e 
fortemente militarizado, a proibição da entrada de mulheres e de bebidas 
reforça ainda mais a atipicidade desse garimpo, onde o que seria a currutela, 
enquanto espaço de comércio e de lazer (e portanto, da prostituição e do 
consumo conspícuo) desenvolveu-se nas cidades do entorno da cava em 
uma separação bastante rígida (feita inclusive por homens armados a mando 
do major) entre os espaços do trabalho (a grande cava, onde estavam os 
baixões) e os espaços de lazer (no caso as cidades de Parauapebas e Marabá, 
onde garimpeiros como Seu Gonzaga iam beber e se divertir abertamente).  

                                                 
152 O etanol é o tipo de álcool presente em bebidas alcoólicas e no álcool doméstico (“de 
cozinha”). Não deve ser confundido com o metanol, altamente tóxico – e até fatal - se 
ingerido. De qualquer forma consumir álcool de outras fontes que não as bebidas alcoólicas 
é uma prática perigosa, pois não é difícil imaginar que algumas pessoas não saibam a 
diferença entre os tipos de álcool e a composição química de vários produtos. 
153 Popular xarope vitamínico, à base de álcool, facilmente encontrado em farmácias e 
bastante popular na época. 
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Nesse sentido também Serra Pelada era um garimpo atípico, pois as 
mulheres e a bebida alcoólica eram estritamente proibidas. Acredito que 
relatos como o de Seu Gonzaga demonstram uma resistência a essas regras 
externas e impostas, cuja infração fortalece mesmo um sentido de identidade 
do garimpeiro como imaginada por eles próprios, ou seja, um sujeito que 
gosta/precisa/merece (de) mulher e bebida, elementos carregados de 
contornos de gênero sobre “o que é ser homem”,154 mas que precisam ser 
pensados em conjunto com a mobilidade de pessoas (homens e mulheres) 
para os garimpos (Quem vai, como transitam e que atividades realizam) e o 
universo de trabalho do garimpo, normalmente instável e difícil e onde os 
“encantos do ouro” reluzem nas relações inter e intragêneros.  

Sobre Serra Pelada em específico me chamou a atenção a recorrência 
de relatos sobre homossexualidade neste garimpo, o que nos dá pistas sobre 
a construção da masculinidade nos garimpos em geral e em Serra Pelada 
especificamente. Ao ser perguntado por Osmar, motorista de nossa equipe 
sobre se havia homossexuais no garimpo de Serra Pelada, Seu Gonzaga 
responde:  

Tinha demais! Eram garimpeiro, mas eram veado. (...) a gente 
usava aquelas cuequinhas de copo (embalagem em que vinha a 
cueca) e era bem fininha, então quando molhava aparecia: o que 
era pequeno, era pequeno, o que era grande era grande, a gente 
olhava grande (...). Não tinha essas cuecas de hoje... 

Paulo, filho de Lourdes Barreto e ex-garimpeiro, quando indagado 
por mim sobre a presença de mulheres em garimpos, espontaneamente 
relata:  

Na época que eu trabalhei no garimpo da Serra Pelada era 
proibido o ingresso de mulheres e de bebidas, mas sempre se 
dava um jeito. Às vezes as mulheres andavam 12, 16 km pela 
mata, outras tinham acesso pelos aviões que traziam 
correspondência ou levavam o próprio minério pra beneficiar ou 
(...) sempre tem a presença da prostituição em si dentro do 
garimpo. Ou os homens entravam como homens e acabavam 

                                                 
154 Para uma discussão mais aprofundada sobre a importância do espaço e da sociabilidade 
dos bares para a constituição de uma masculinidade de homens das classes populares, ver 
Jardim (1991).  
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assumindo a questão do travesti lá dentro. Isso na Serra Pelada 
(PAULO) 

O mais interessante é que a questão da homossexualidade no 
garimpo apareceu apenas quando meus interlocutores referiam-se ao 
garimpo de Serra Pelada. Quando falávamos de outros garimpos, ou de 
garimpos em geral, esse tema nunca surgia155. Tendo a acreditar que a 
recorrência de relatos sobre homossexualidade neste garimpo esteja 
associada à proibição da entrada de mulheres, aparecendo, de forma 
subjacente, a importância da sexualidade e do ato sexual para a identidade 
dos homens de garimpo. A suposta ausência de mulheres em Serra Pelada 
serviria para dar margem a essas narrativas além de poder funcionar como 
uma espécie de justificativa moral para a visibilidade de práticas 
homossexuais, que poderiam acontecer em outros garimpos em que 
houvesse mulheres, mas que por isso mesmo seriam relações mais discretas 
e alvo de um maior controle ou reprovação social, afinal com a presença de 
mulheres não haveria “necessidade” de tais relações.  

Tudo se passa como se as práticas homoeróticas fossem meramente 
circunstanciais servindo para dar vazão a um desejo sexual masculino 
imperativo e constante. Nesse sentido as práticas homoeróticas estariam 
inseridas dentro de uma heteronormatividade156 englobante que permite e 
regula tais práticas em determinadas situações (anômalas, como em um 
garimpo “sem mulheres”), mas sempre através da norma heterossexual, 
mesmo que esta seja apenas discursiva/ideológica. Esse sentido 
circunstancial, quase casual, é reforçado quando, por exemplo, Seu Gonzaga 
argumenta que as cuecas que eles usavam na época eram de tecido muito 
fino e por isso quando molhavam ficavam transparentes e por isso os 
homens olhavam os órgãos sexuais uns dos outros: “não tinha essas cuecas 
de hoje”. É como se o tecido da cueca justificasse o olhar (por vezes, 
desejante).  

A alegada “falta de mulher” era um dos motivos que fazia com que 
apresentações de artistas como Gretchen e Rita Cadilac fossem 
megaeventos, assim como o foi a apresentação desta última em outros 
espaços essencialmente masculinos como o presídio do Carandiru a partir de 

                                                 
155 O que não quer dizer que não existam relações homoeróticas, tanto homens quanto entre 
mulheres, nos garimpos do Vale do Tapajós, como pude observar. Essas relações, em geral 
discretas, apenas não aparecem enquanto tema espontâneo de conversas com o pesquisador.  
156 Conceito advindo da teoria queer estreitamente ligado a ideologia hegemônica de uma 
heterossexualidade compulsória.  
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1984. Lucídio, militar aposentado que trabalhou no extinto SNI fala da 
presença em Serra Pelada dessas artistas conhecidas nacionalmente:  

O garimpo da Serra Pelada, que foi muito depois o garimpo da 
Serra Pelada, foi aonde congregou o maior número de gente, 
chegou a ter 100 mil pessoas! Era uma promiscuidade humana, 
a maior promiscuidade humana era lá e pessoas importantes que 
frequentavam o garimpo como mulheres, a Gretchen teve lá (...) 
e a Rita Cadilac esteve lá também. Mas na época que elas 
tiveram lá elas foram hospedadas pela direção do garimpo, elas 
não ficaram nos barracão dos garimpeiros nem nos cabaré dos 
garimpeiros157, elas ficaram hospedadas no barracão dos 
gerentes, dos donos dos barrancos como a gente chamava. 
(LUCÍDIO)  

O repórter Ricardo Kotscho (1984) relata minuciosamente a visita de 
Rita Cadilac ao garimpo, destacando o verdadeiro frenesi dos garimpeiros 
na mesma época em que se espalhara no garimpo a notícia de que a carne de 
boi estaria deixando os homens impotentes e por isso ninguém se arriscou a 
comer este tipo de carne por um bom tempo (KOTSCHO, 1984). Pode-se 
imaginar que tanto o culto altamente performático a artistas como Rita 
Cadilac, como o pavor (mesmo que totalmente infundado) de ficar 
impotente fazem parte de um mesmo repertório cultural do que seja 
masculinidade entre esses homens158.  

                                                 
157 Na época não era permitido prostituição dentro do garimpo de Serra Pelada, mas havia 
cabarés em cidades próximas, tais como Marabá/PA e Parauapebas/PA.  
158 Outro ponto que penso que corrobora essa postura é a maneira como muitos garimpeiros 
lidam com as doenças sexualmente transmissíveis (DSTs). Como estávamos fazendo um 
trabalho de prevenção às DSTs/HIV/Aids em Serra Pelada, não foi difícil ouvir a opinião 
desses homens. Seu Gonzaga fez um pequeno “inventário” das DSTs que já teve desde os 
tempos do ouro na Serra. Para ele, pegar uma DST era coisa bastante comum, o resultado 
de uma vida sexualmente (e orgulhosamente) ativa. De forma correlata, o escritor Silvio 
Meira no romance “O Ouro do Jamanxim” (1974) em uma referência à coragem 
garimpeira, refere-se à banalidade das doenças venéreas entre os homens que transitam 
pelos garimpos. O personagem Rogaciano, experiente piloto de avião dos garimpos 
amazônicos, explica para o jovem garimpeiro nordestino Cassiano: “(no garimpo) Quem 
quiser que meta a cara. O campo é livre. Mas coragem não é sífilis, que todo o mundo tem. 
Coragem é coisa rara, no verdadeiro sentido. Meter-se por essa mata adentro não é tarefa 
para qualquer um”.  (MEIRA, 1974, p. 35). 
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3.6 A agência de Deus: religião, prosperidade e predestinação 

Para De Boeck (1998), a mineração de ouro é uma ocupação e um 
estilo de vida que está associado a um rico imaginário de bem-estar, sorte, 
riqueza súbita e a experiência de estar capturado em círculos viciosos de 
trabalho duro e consumo conspícuo. Theije, a partir da experiência com 
garimpeiros brasileiros no Suriname, irá analisar como a crescente 
participação de religiões pentecostais brasileiras naquele país (e nos 
garimpos em especial), influencia as representações que os garimpeiros têm 
sobre o ouro e sobre seu ofício: “Para grande parte desse imaginário, não é 
tanto o caráter do ouro como tal que determina a sorte e a fortuna dos 
garimpeiros. Pelo contrário, em muitos dos contos, é Deus quem provê o 
ouro aos garimpeiros, “porque Ele é o dono do ouro e da prata e em 
qualquer lugar Ele os oferece” (THEIJE, 2008, p. 5).  

Desta forma, o que antes era tarefa do ouro, passa a ser função de 
Deus. Se antes o ouro era uma espécie de ser/entidade mágica que decidia 
sobre quem ficava e quem não ficava rico, agora o bamburro está nas mãos 
de Deus, pois é Deus o dono da Terra e, portanto, das riquezas minerais, 
tendo domínio sobre elas. Deus então é que irá escolher para quem dará o 
ouro. Sob este ponto de vista poderíamos dizer que ambas as perspectivas, 
tanto a perspectiva mágica, na qual o ouro é o ator-chave, como a 
perspectiva religiosa, sob a qual Deus comanda, dependem de um poder 
sobrenatural para explicar o bamburro de uns e o blefe de outros, retirando 
do indivíduo grande parte do poder e da responsabilidade pela sua situação. 
Isto se deve em grande parte às próprias características de uma atividade 
como a garimpagem, que não obstante demande muito esforço, tem uma boa 
dose de imponderabilidade (pois não há como saber antecipadamente – sem 
testes de prospecção – onde está a maior concentração de ouro). Logo, o que 
era “sorte” em uma se transforma em “predestinação” na outra.  

Mas há, obviamente, algumas diferenças entre as duas perspectivas, 
que gostaria de ressaltar. Se gastar com prostituição e bebida era comum e 
mesmo socialmente valorizado para grande parte dos garimpeiros, pois este 
consumo, entre outras coisas, demonstrava prestígio, reforçava laços e os 
inseria em um amplo circuito de dádivas. Por seu turno, a perspectiva 
religiosa (especialmente a protestante, da qual o pentecostalismo é um 
ramo), condena a prostituição159 e o uso de bebida alcoólica. Logo, gastar 

                                                 
159 A prostituição é condenada pela perspectiva religiosa cristã por ser esta ser 
compreendida enquanto adultério, comportamento que contraria a vontade de Deus de que 
homem e mulher sejam (sexualmente) fiéis ao cônjuge.  
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com essas coisas deixa de ser algo socialmente aceito e valorizado para os 
crentes.  

Aliás, mesmo gastar muito e de forma despreocupada (com qualquer 
coisa que seja) não é bem-visto, afinal o protestantismo pauta-se por uma 
ética do trabalho e da acumulação na qual a prosperidade, embora não seja 
uma necessária garantia para a salvação, pode ser uma marca dos eleitos de 
Deus. Por outro lado, talvez não seja demais pressupor que a religião possa 
ser vista como passível de ser consumida e de gerar distinção e prestígio 
para seus consumidores, especialmente quando estes gastam com religião 
sob a forma de ofertas de dinheiro (e de ouro?) espontaneamente dadas (e 
esperadas) na igreja a fim de que Deus os torne prósperos (e os ajude a 
encontrar ouro).  

3.7 Agenciando diferentes agências: a persistência do “sonho” para 
“quem convive naquele contexto” 

Nos garimpos do Tapajós, onde também há igrejas evangélicas (e 
católicas, em menor número), ambas as perspectivas estão presentes, e as 
pessoas convivem entre diferentes moralidades pelas quais operam as 
relações de dádiva. Desta forma, podemos pensar o consumo conspícuo e a 
religião cristã como dois estilos de vida ideal e esquematicamente opostos 
presentes nas áreas de garimpagem. O interessante é que a maioria dos 
garimpeiros contatados no Tapajós utiliza, em uma síntese criativa e 
apropriação recíproca, elementos de uma e outra forma de representação 
para explicar os “imponderáveis” da extração de ouro. É assim, por 
exemplo, que alguns julgam que “o ouro se esconde” pela influência 
negativa de algum espírito ou demônio que “amaldiçoa o ouro”, que se 
pode, através de rezas e orações, desencantar o ouro e que Deus é sempre o 
“bom poder”, independente da doutrina religiosa que se siga ou de outros 
poderes/agências que envolvem o ouro encantado. Assim: 

As regras de conduta religiosa no garimpo são percebidas como 
estando mais relacionadas à autoridade e doutrina moral de uma 
igreja, do que a autoridade de Deus. A agência sobrenatural 
(Deus) não é vista como restritiva do desejo. A influência de 
Deus é mais percebida como uma força que faz somente o bem. 
No discurso dos garimpeiros, Deus provê principalmente saúde 
e coragem. Desta forma, os garimpeiros adotam uma versão 
generalizada de crença, na qual eles não precisam 
necessariamente frequentar uma igreja e nem se submeter de 
forma estrita às regras comportamentais relativas à 
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autoridade/doutrina religiosa. (THEIJE; SMET; TEDESCO, 
2012, p. 11).  

Pensamos a referida versão generalizada de crença como um dos 
elementos que conecta o estilo de vida religioso ao estilo de vida do 
consumo conspícuo, na medida em que as crenças mágico-religiosas sobre a 
agência do ouro (que, como vimos, em grande parte justificam este tipo de 
consumo) mesclam-se cada vez mais com elementos trazidos pelo 
Pentecostalismo, tais como a agência de Deus (e do Diabo, associado ao 
“encantamento do ouro”) na garimpagem. Em contrapartida, muitos 
garimpeiros percebem Deus como uma força essencialmente benéfica, não 
conectando automaticamente sua crença em Deus e o fato de frequentar uma 
igreja, à adoção do estilo de vida religioso no que este se relaciona ao rígido 
cumprimento de regras de conduta que proíbem seus gastos com mulheres e 
bebidas. 

Apesar das transformações atuais em garimpos antigos, tais como o 
crescimento do protestantismo e a escassez dos grandes bamburros, o 
consumo conspícuo nas currutelas tapajônicas é facilmente visível ainda 
hoje, orientando em grande medida o relacionamento entre homens e 
mulheres no garimpo, como teremos oportunidade de ver nos próximos 
capítulos. Além disso, as crenças sobre o ouro mágico ainda estão presentes, 
sendo do conhecimento até mesmo de jovens escolarizados que, se não 
admitem explicitamente compartilhá-las, falam com entusiasmo sobre elas, 
não as rechaçando definitivamente:  

O garimpeiro é bicho solto. Pra ele [o garimpo] é um jogo, nada 
segura, tentam a sorte. Eles acham que o ouro gosta da 
moagem, da putaria. Eles dizem que crente no baixão cega o 
ouro, que gente casada no baixão cega o ouro. Eles faziam um 
pouco [de ouro] e iam embora, acham que sempre tem que 
deixar um pouco para achar mais ouro [em outro lugar], por isso 
tem muito ouro ainda nos barrancos. Deixa sempre um pouco 
porque dá sorte. Se tirar tudo ele não encontra mais ouro 
nenhum. (Jonas). 

Pergunto se eles ainda pensam assim. Paulo, antigo comerciante e tio 
de Jonas, confirma e reafirma sinteticamente: “eles acham que você 
gastando tem mais (...)”. Jonas, nosso jovem “Pczeiro” descendente de 
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família com largo envolvimento no garimpo, não se considera garimpeiro160, 
tem apenas cinco meses dentro do garimpo (trabalhando direto nos baixões, 
tendo ido para a cidade apenas duas vezes nesse tempo), mas já ouviu tudo 
isso. Falamos sobre os sonhos dos garimpeiros, quando eles sonham, 
dormindo, que há ouro em algum lugar,161 e a resposta de Jonas não poderia 
ser mais significativa ao remeter-se a um sonho que se sonha acordado: “se 
ele sonhar, às vezes até outra região, ele vai mesmo! Pega o jamanxim e vai! 
O garimpo é sonho, é ilusão!” (Jonas, “Pczeiro”, e Paulo, comerciante em 
entrevista no dia 05/12/12). 

Por ora estivemos interessados em trazer alguns elementos para 
pensar as representações dos garimpeiros acerca do ouro e do trabalho de 
extraí-lo. Desta forma o ouro significa e dá sentido para muitas coisas no 
garimpo, e por isso o chamamos no início dessa sessão de “ouro de 
garimpo”, ou seja, produzido e significado em um contexto de garimpo. 

                                                 
160 Ao ser questionado em meio a essa conversa sobre “crenças”, Jonas me diria: “Eu não 
sou garimpeiro porque eu não trabalho em função do ouro (...) (fica pensativo e esclarece) 
Eu trabalho, presto serviço com máquina na qual a fonte de exploração é o ouro, diferente 
de quem vive no baixão, que ganha porcentagem”. Já vimos em capítulos anteriores como 
a figura do PCzeiro, relativamente nova, difere-se dos outros trabalhadores do baixão 
(remuneração por hora, maior qualificação técnica/profissional, trabalho independente em 
relação a uma turma de serviço), mas além dessas claras diferenças corporificadas por 
Jonas enquanto um jovem (e recente) operador de PCs, acredito que estivesse presente um 
elemento a mais, estritamente contextual. Estávamos conversando sobre crenças antigas 
(mesmo que persistentes) de garimpeiros “sem estudo”. Além disso, Jonas estava frente a 
frente com uma estudante (mulher e relativamente jovem) “do Sul” e por isso em meio a 
essa conversa sobre crenças ele faz questão de falar dos “nossos” (a partir dos “seus”) 
estereótipos: “A imagem que eles têm, até lá em Goiás, São Paulo, é que a gente vive no 
meio da selva, que a gente convive com animais, com índios. O pessoal do sul acha que 
todo mundo que vive no Pará é garimpeiro!”.  
161 Sonhar onde está o ouro é recorrente não apenas na literatura (GUIMARÃES, 1971; 
MEIRA, 1974; entre outros), mas também nos próprios relatos de garimpeiros com os quais 
conversei, dos quais merece destaque, pela riqueza de detalhes e emotividade da narrativa, 
o de Seu Pereira, um senhor de aproximadamente 80 anos, morador de Itaituba, que já foi 
barqueiro, comerciante de castanha, músico e garimpeiro (de ouro e diamantes). Pereira 
vivenciou o início da garimpagem na região e apesar da idade avançada e de tanto tempo 
transcorrido desde que achou ouro em uma terra através de um sonho, ele tentaria me 
convencer a retornar com ele até o local para ver se ainda estava “sem dono”, propondo-me 
uma parceria na extração. Entre os motivos do abandono dessa terra promissora, ele me 
brindaria com um rico relato sobre a morte (por picada de cobra) do mais querido de seus 
companheiros da turma de trabalho, o qual epicamente eles transladaram via barco até o 
vilarejo mais próximo a fim da dar a ele um “enterro cristão” (mesmo sem poder avisar a 
família do amigo, o qual chamavam simplesmente de “Maracaçumé”, nome de uma cidade 
maranhense, e isso era tudo o que sabiam sobre a procedência do companheiro que não 
carregava documentos).  



200 

Enquanto fetiche, objeto e sujeito seu valor ultrapassa o valor comercial e 
nele está contida uma série de relações:  

(...) mas é eu digo assim, a pessoa que tem a oportunidade de 
conhecer uma área de extração do minério ouro, quando ela 
convive naquele contexto ali, ela já tem uma visão diferenciada, 
porque você fica assim numa situação diferenciada numa loja 
quando você vai adquirir um bem, um cordão de ouro, você não 
tem ideia do que essa matéria percorreu pra chegar ali, as 
dificuldades, quantas vidas foram ceifadas né, quantas coisas 
aconteceram né? Até pelo contexto da irregularidade que existe. 
Mas é interessante. E às vezes você acaba adquirindo um bem, 
pagando impostos, entre aspas, pelo bem que ingressou de 
forma irregular. Há toda uma situação. (Paulo Barreto) 

Como visto até aqui o ouro tem significados, histórias, trajetórias 
conhecidas e manejadas por “quem convive naquele contexto”.  

Vimos como o consumo conspícuo atrela-se às representações sobre 
o produto dessa forma particular de extração mineral, expressando-se pela 
valorização do gasto com mulheres e bebidas. Eline De Smet (2011), em sua 
pesquisa sobre crenças religiosas em currutelas tapajônicas, observou que a 
grande maioria das pessoas que adota um estilo de vida religioso, 
convertendo-se a alguma religião cristã (especialmente ao 
Pentecostalismo162), é casada e moradora das currutelas, isto é, está há mais 
tempo na garimpagem e possui esposa/marido e/ou filhos no garimpo. Isto 
permite que consideremos estado conjugal e tempo de permanência nos 
garimpos como elementos importantes na adoção de um estilo de vida 
religioso, dada a centralidade da família para sua adoça de tal estilo de vida 
e tendo em vista que os garimpeiros que tem a família mais próxima de seu 
lugar de trabalho tendem a gastar menos com consumo conspícuo e a 
frequentar mais as igrejas das currutelas. 

                                                 
162 A autora destaca que o Catolicismo, comparativamente ao Pentecostalismo é mais 
flexível frente a algumas condutas comuns no garimpo, como o uso de bebida alcoólica, por 
exemplo. Na currutela do Creporizão Eline De Smet (2011) contabilizou uma igreja 
católica, duas igrejas pentecostais e uma igreja adventista, sendo as igrejas protestantes as 
mais frequentadas e atuantes neste garimpo, sobretudo pelo fato de seus líderes religiosos 
habitarem a currutela, diferente do padre católico que frequentava este garimpo de tempos 
em tempos.  
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Tendo em vista que a vida no garimpo é para muitas pessoas 
vista como temporária, ela pode assim também ser apenas uma 
vida não religiosa igualmente transitória. Assim, empenhar-se 
na busca da salvação futura dedicando-se a um estilo de vida 
religioso é atraente somente para aqueles que têm também 
planos futuros e/ou um desejo de fixação “aqui embaixo”, na 
localidade da currutela. (THEIJE; SMET; TEDESCO, 2012, p. 
11).  

O estabelecimento de uma relação mais duradoura com uma mulher 
(a formação de uma família) poderia ser um fator (importante, mas não o 
único) de favorecimento à adoção de um estilo de vida religioso. Assim, 
estaríamos inclinados a enfatizar a centralidade dos diferentes tipos de 
relacionamentos possíveis (e sua dinâmica temporal) entre homens e 
mulheres dentro do repertório cultural do garimpo como fator determinante 
para a adoção de um ou outro estilo de vida.  

A partir de agora nos debruçaremos sobre a dinâmica das relações 
entre homens e mulheres no garimpo onde podemos observar as relações de 
dádiva mediadas pelo “ouro de garimpo” e expressas em um código de 
conduta generificado que orienta as interações das pessoas que “convivem 
naquele contexto”.  



 


