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CAPÍTULO IV 

RODA PEÃO: HOMENS E MULHERES NO 
CÓDIGO DE CONDUTA GARIMPEIRO 

 

Rodar peão: S.m. Ação de desconsiderar um 
compromisso firmado com um cliente por parte de 
uma prostituta. Rodar peão é falta grave no código 
disciplinar dos cabarés de garimpo. (LESTRA; 
NARDI; CARDOSO, 2002, p. 268).  

Rodar Peão: No garimpo é quase uma sentença de 
morte. É quando o peão é enganado por uma 
prostituta, que o deixa subitamente por outro, 
mesmo quando ele já torrou grande quantia de ouro 
na farra. Rodar peão é um fato muito grave no 
código de leis do garimpo, mas especificamente 
nos cabarés ou puteiros. (SANTOS, 2010, p. 148). 

 

A presença de mulheres em garimpos não é nova e autores como 
João Carlos Barrozo (2007) apontam essa presença em relatos de viajantes 
do século XIX. Rita Maria Rodrigues (1994) faz uma releitura dos dados do 
CNG163 para 1990, segundo o qual, apenas 2% dos trabalhadores são 
classificados como exercendo atividades de "cozinheiros", e aponta pelo 
menos 17% de cozinheiras (sem contar mulheres exercendo outras 
atividades) no total de trabalhadores dos garimpos de ouro brasileiros. A 
percepção amplamente difundida de que o garimpo é um espaço masculino 
não apenas contrasta com as estatísticas oficiais sobre a presença de 
mulheres neste espaço, como também parece ter um efeito na bibliografia 
específica sobre o tema, pois encontramos poucos estudos sobre mulheres 
em garimpos.  

A partir da etnografia em diferentes garimpos da região do Vale do 
Tapajós interessa-nos neste capítulo compreender o modo de vida dos 

                                                 
163 Ligado à FAG.  
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garimpos em um aspecto pouco abordado tanto pela bibliografia acadêmica 
quanto pela literatura, qual seja: a dinâmica do relacionamento entre homens 
e mulheres nesses espaços.  

Na chamada “lei do garimpo” trazida de modo fragmentário no bojo 
da literatura sobre os garimpos, como os da epígrafe, por exemplo, já se 
pode antever algumas regras que buscam disciplinar as relações entre os 
gêneros, mas é através da observação participante, propiciada pelo encontro 
etnográfico mais demorado nas áreas de garimpagem, que podemos ver a 
dinâmica dessas relações in loco, bem como perceber como os diferentes 
atores negociam seus próprios interesses, por vezes conflitantes, no manejo 
dessas regras, acomodando suas próprias experiências em um ordenamento 
tácito, do senso comum garimpeiro, que circula pelas currutelas e pelos 
baixões e é apreendido pelas pessoas na prática ao travarem relações umas 
com as outras.  

Certamente que esse código não está escrito, nem ordenado 
esquematicamente em parte alguma e foi obviamente difícil fazer meus 
interlocutores falarem de modo abstrato sobre algo que vivenciam muito 
espontaneamente em seu cotidiano. Nas próximas páginas poderá ver-se um 
esforço de minha parte em categorizar essas regras e relações, associando-as 
a espaços e pessoas diferentes (boates, serestas, mulheres de boates, 
mulheres que fazem ploc e esquemas, etc.), mesmo assim abuso da 
descrição etnográfica a fim de resgatar a fluidez dessas categorias como elas 
se apresentam no movimento do cotidiano e no uso negociado por seus 
atores.  

É assim que apresento algo da descrição de minha própria inserção 
nesse jogo generificado, a fim de não apenas demonstrar meu 
estranhamento, ou discutir aqui detalhadamente aspectos metodológicos, 
mas como parte de uma compreensão antropológica erigida paulatinamente 
em meio a confusões e tropeços e formada pelo movimento circular de ação 
e reflexão, tanto no momento em que estava em campo quanto durante a 
escrita (dos diários e deste texto posteriormente), como sempre parece ser o 
caso. A questão é que julguei mais proveitoso reservar alguns desses diários 
para trazê-los aqui - os mais pertinentes à discussão deste capítulo - do que 
em uma parte exclusivamente reservada para refletir – às vezes de modo 
bastante distanciado e descontextualizado – sobre o que é ser, neste campo, 
uma jovem mulher casada pesquisadora oriunda do sul do Brasil etc. etc. 
Afinal, eu também, estando no garimpo e travando relações com pessoas do 
meio, estava mais ou menos sujeita a este código.  
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4.1 Na linguagem do acompanhamento  

Veremos como o código de conduta generificado do garimpo parte 
de uma lógica englobante, que estou denominando aqui de “lógica do 
acompanhamento” no qual o “rodar peão” apresenta-se como interdição 
máxima no código de conduta que orienta o bom relacionamento entre 
homens e mulheres. Observaremos como esse código é manejado por 
diferentes atores em espaços variados. Nossa hipótese aqui é que o que os 
atores chamam de “rodar peão” tenha escapado das portas das 
boates/cabarés para orientar, a partir do que é interdito, as interações nos 
baixões, nos bares, nas festas, em uma palavra: nos espaços em que se 
apresenta a virtualidade possível da troca de sexo por dinheiro, que, como 
veremos, extrapola cada vez mais o espaço tradicional das boates/cabarés de 
garimpo e as definições convencionais do que seja prostituição. Essas 
possibilidades de troca de sexo por bens em outros espaços que não a boate, 
relacionam-se especialmente a figura da mulher que faz ploc ou esquemas 
no garimpo, e por isso elas são trazidas com destaque no texto. Além disso, 
mais do que as mulheres de boate, são essas mulheres que “flertam com a 
prostituição”, como me refiro a elas, as que apresentam mais mobilidade 
tanto no desempenho de diferentes (e múltiplas) atividades como entre 
diferentes garimpos. 

Nos garimpos do Tapajós, todas as mulheres com quem conversei 
pareciam se dar conta e transitar com relativa desenvoltura por um código 
de gênero presente nos garimpos, a partir do qual os garimpeiros são vistos 
como “vaidosos”, “carentes” e “sem dó de gastar com as mulheres”. Gastar 
com mulheres (ser generoso com elas), como já vimos, parece ser mesmo a 
mola mestra desse sistema, e saber manejá-lo pressupõe que as mulheres 
saibam aceitar (e manipular) essa generosidade, dando o contorno (e 
estabelecendo os limites) dessas trocas.  

Impossível uma pessoa de fora não se surpreender com esse farto 
oferecimento masculino de bens, agrados e cortesias. Por não conhecer as 
regras desse jogo (e muito menos saber manejá-las adequadamente) entre 
homens e mulheres, muitas vezes cometi algumas gafes, como recusar que 
os homens pagassem coisas tais como minha bebida, minha conta em um 
estabelecimento e até mesmo recusar um chiclete! 
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Já eram 8 horas no horário garimpeiro.164 Então eu e Pedrinho165 
combinamos de nos encontrar dali meia hora para jantar (ele quer 
retribuir o almoço que paguei esses dias pra ele, o qual aceitou só 
porque insisti muito) e dar uma volta, quem sabe ir à seresta? 
Vamos então primeiro ao brega166 de Marilú, ex-patroa de Pâmela, 
a fim de encontrar a própria, que me apresenta sua irmã (Morena), 
igualmente bonita. Um homem me oferece chiclete. Displicente, eu 
agradeço: “não obrigado”. Pedrinho me chama a atenção, me 
dando dicas sobre o que parece ser uma espécie de código de 
etiqueta no garimpo: “nunca faça desfeita para um homem aqui! 
Sempre aceite o que eles te oferecem, mesmo que você não queira. 
Depois pode até jogar fora se quiser”. (Diário de campo, 
Creporizão, Novembro de 2012). 

Era mesmo quase impossível sentar em um bar, mesmo que não 
fosse um “brega” (às vezes até mesmo em um restaurante) e pagar a própria 
conta.  

Desço a rua, logo avisto Chico, Gaúcho e Moreno. Eles me 
chamam. (...) Dividimos os 2 últimos espetinhos da churrasqueira 
e, claro, eles (como sempre) não me deixaram pagar nem minha 
comida nem minha bebida (e olha que tentei!) Moreno me advertiu 
mais de uma vez que eu “estava no garimpo” (e no garimpo, 
entenda-se, os homens pagam tudo para as mulheres quando essas 
estão em sua companhia). Eu disse que ficava chateada, que o 
povo ia “maldar” ou pensar que eu só os procurava para isso. E 
ele disse que ficaria ofendido (se eu pagasse minha própria conta). 
Brinquei com a dona do espetinho que eu teria que comer e beber 
escondida deles. (Diário de campo, Creporizão, Novembro de 
2012). 

                                                 
164 Nesses garimpos é costume atrasar o relógio em uma hora. Isso parece não se relacionar 
ao cumprimento “horário de verão”, mas a especificidades do sistema de extração. No 
baixão os trabalhos começam muito cedo (4hs ou 5hs da manhã), portanto ainda à noite. 
Atrasar o relógio ajuda a iniciar os trabalhos à luz do dia.  
165 Canoeiro que conheci em minha primeira ida aos garimpos do Tapajós e tive 
oportunidade de reencontrar. Pâmela, ex-mulher de boate, também conheci na mesma 
época.  
166 Brega, boate, cabaré, casa de turno: são todos nomes que encontrei no garimpo com o 
significado de prostíbulo, casa de prostituição onde as chamadas “mulheres de boate” 
trabalham e habitam. No texto uso-os como sinônimos.  
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Embora algumas pessoas me dissessem que isso era apenas uma 
maneira de se ser gentil, se aproximar, fazer “amizade” ou ser hospitaleiro 
(nesse caso com os “estranhos”), estava implícito um contorno de gênero: 
eram os homens que ofertavam coisas para as mulheres (e não o contrário). 
Meu constrangimento em aceitar coisas dos homens vinha do receio de uma 
possível retribuição: qual seria a contrapartida feminina nessas trocas? 
Obtive algumas respostas e pude observar in loco como se davam essas 
interações que se assemelhavam a uma espécie de jogo, o jogo da dádiva e 
da honra entre homens e mulheres. Apresento a seguir um diário de campo 
de minha primeira ida aos garimpos, onde as características desse jogo 
social ultrapassam a relação direta entre um homem e uma mulher 
específicos (com suas intencionalidades particulares). A presença de 
expectadores nesse quadro parecia não apenas orientar os jogadores, mas 
criava uma expectativa frente às ações daqueles que deveriam se portar 
segundo um script social amplamente conhecido por todos. 

4.1.1 O Jogo Público da Honra 

Creporizinho. 18/03/12. Domingo, fim de tarde – O Jogo público 
da honra 

Eu ainda estava pensando no nosso trabalho por ali, quando a 
discussão entre alguns homens me tirou do “transe”. Eles falavam, 
discutiram, negociavam sobre um monte de bugigangas tais como 
relógios de plástico e cordões de bijuteria. Estávamos em um bar, e as 
tralhas eram jogadas de um lado a outro, passavam de mão em mão, 
entravam e saíam dos bolsos de um e outro, eram atiradas em cima da 
mesa de forma performática: “Péga então essa porcaria! (mais um 
golaço de uísque). Não vou levar!”. – “Eu sou negociante, homem. Então 
450 e leva tudo!” – “Não, quanto tu faz então só os cordão?” - “200!” – 
“150!”. E nisso se juntam aos negociantes dois ou três curiosos (além da 
gente, curiosos por hábito e profissão) que incentivam o diálogo com 
comentários, gritos, risos, ou por sua simples presença adensando a 
plateia de um jogo público, um diminuto show coletivo e social no qual a 
performance dos atores/jogadores, imbuída de significados tais como 
honra e bravura, somam-se ao valor (bastante irrisório per se), das 
mercadorias.  

Vejo um dos homens tirar duas notas de R$100,00 da carteira, 
colocar os cordões no bolso, depois ele os devolve, toma-os de novo, 
gesticula muito. Em meio a essa confusão (aos nossos olhos um tanto 
quanto desordenada), eles se entendem entre pequenas irritações e risos, 
uma mistura curiosa de brincadeiras e ofensas, não é possível dizer ao 
certo se (e quando) brincam ou brigam: “Toma de volta tuas coisas 
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então!” – “Assim você me quebra, não vale 200!” “Vai te embora 
então”! Fica mesmo difícil saber ao certo quando e por quanto eles 
negociaram quais coisas (estão falando apenas dos cordões? Apenas dos 
relógios? De tudo?). Mas ao fim um deles diz: “350 por tudo e tá 
acabado! Não se fala mais nisso! Me dá isso pra cá”. O vendedor então 
entrega as mercadorias e vai embora depressa, possivelmente no passo 
inverso da possibilidade de arrependimento do comprador cujo dinheiro 
fluiu no “calor da hora”, elemento intrínseco de um valor social (local) 
do dinheiro e da mercadoria.  

Em seguida descobrimos que o mais recente comprador também 
era vendedor, e planejava revender as coisas nos baixões. Findo o ruído 
da negociação e adentrando o silêncio da reflexão (talvez ele se 
perguntasse agora onde iria vender e por quanto) resolvo puxar papo. 
Um rapaz curioso que ainda estava ali começa a provocar: “Dá um 
cordão pra menina”. O rapaz, em seu ímpeto de torcedor não satisfeito 
com o final do jogo, pede “bis”: “Não vai dar nenhum presente pras 
meninas?”. O novo vendedor nos olha, disfarça sua própria curiosidade, 
hesita. De minha parte, resolvo “de um gole”, que vou preencher um 
questionário com ele. E logo no início da conversa ele de outro 
“gole/impulso” resolve me dar um cordão: “esse é para ti” – “Há, 
obrigado!”. Era tudo o que o torcedor precisava para reiniciar o jogo: 
“e as outras? Não ganham nada? Tem que dar para todas”. Então o 
homem titubeia, e ao final, impulsionado pela plateia, dá seu último 
lance: um relógio para Judith e outro relógio para Marjo.  

Não sei precisar ao certo se os poucos segundos de hesitação 
foram motivados por uma progressiva consciência de estar botando todo 
seu dinheiro “na beira” ou se faziam parte de uma estratégia de jogo, 
como que para criar expectativa na plateia e deixar tudo mais 
emocionante. Todos ali parecem saber que sim, um garimpeiro precisa 
ser generoso com as mulheres. Não lhe é permitido negar quase nada a 
elas (especialmente aos olhos de outros homens), mas ele também não 
pode ser tomado por “bobo”, deve ter o (des)controle da situação em 
suas mãos, ao menos enquanto eles seguram o ouro, o dinheiro, alguma 
mercadoria, a mulher, ou mesmo o copo (todos esses, “bens valiosos” na 
região). Logo, além da expectativa e da emoção, na hora dos presentes, 
estava em jogo sua honra em uma nova etapa da negociação, que 
envolvia sua imagem perante os iguais (homens), mas especialmente 
perante os diferentes (mulheres).  

Por fim, quando tudo se acalma e todos os novos elementos (os 
presentes nas mãos das mulheres, mercadorias restantes na mão do 
homem) estão assentados aos status de cada um (homem e mulheres 
honrados porque generosos e presenteadas, plateia satisfeita), consigo 
finalmente preencher o questionário e em meio às perguntas 
esquematizadas, me dou conta (novamente) do quão difícil é para eles 
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falar do garimpo em abstrato, porque sempre falam de sua própria 
vida/experiência. Aqui se joga o jogo da pessoalidade, sempre. (...) e foi 
assim que ganhei meu cordão da mais pura (e valorosa porque honrada) 
bijuteria! 

 

Relendo esse diário agora me pergunto: o que aconteceria se não 
aceitássemos os presentes? Certamente ofenderíamos seu ofertante (mesmo 
que ele tenha sido instigado a dá-los pela plateia masculina) assim como 
decepcionaríamos os outros expectadores. Felizmente o tom quase ritual de 
toda a negociação nos impulsionou a agir de acordo. Ao final todos 
pareciam satisfeitos. Vê-se que o conteúdo da negociação ultrapassa o valor 
das mercadorias (que obviamente também não são desprezadas), mas 
engloba também a honra de homens e mulheres, colocados paulatinamente à 
prova à medida que se sucediam os “lances” e seguia-se a negociação. E 
qual seria a nossa (feminina) contrapartida nesse jogo? Aceitar os presentes, 
apenas. Nossa participação começa e finda ao término da cena. Mas 
veremos como em outras ocasiões o circuito de dádivas pode se prolongar 
no tempo, criando expectativas que orientam os papéis dos atores e 
emolduram tipos diferentes de relações entre eles. Algumas interlocutoras 
são especialmente eloquentes em demonstrar as sutilezas desse jogo. 

Figura 17 - Cordão de bijuteria presenteado a mim por um vendedor ambulante de 
garimpo. Detalhe para a imagem de São Jorge no pingente.  

 
Fonte: Acervo pessoal, 30/09/2010. 
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4.1.2 Acompanhar e rodar: as sutilezas e limites de um jogo generificado.  

Baixinha é o que se poderia chamar de uma mulher com alguma 
experiência no trecho. Natural do município de Uruará/PA, ela tem 30 anos, 
estudou até a 5ª série e chegou no garimpo do Água Branca há 2 anos atrás 
quando veio “rodando”, como ela mesma disse, por muitas outras cidades 
(Prainha, Monte Alegre, Santarém, Boa Vista do Cuçari, Moraes de 
Almeida) e garimpos paraenses (São Chico, Marupá, Creporizão), 
realizando as mais diversas atividades informais: serviço doméstico em 
“casa de família”, garçonete, babá e “mulher de boate” (esta nos 
garimpos).167 Atualmente trabalha como atendente em um bar no garimpo 
Água Branca (o bar de sua amiga Lôra), namora um homem casado 
funcionário de uma firma próxima (seu “xodó” de quase um ano que a 
chama de “esposa”) e faz “esquemas quando pinta”. Baixinha começa a 
falar de um homem que ofereceu refrigerante para ela no bar em que ela 
trabalha e ela não quis aceitar.  

L: Você não aceitou o refrigerante? E ele não se ofendeu? 
B: Aí se a pessoa tá oferecendo de bom coração, tem uns que se 

sente ofendido né. É bom sempre aceitar o que as pessoa oferece, mas 
nem tudo, nem tudo pode ser aceito também! [e ri] 

L: nem tudo....e nem em toda a situação. O que não deve ser 
aceito? 

[silêncio] (...) 
L: Você faz programa aqui? 
B: Não. 
L: Os homens não oferecem? 
B: Quer mas... Eles só quer quando o meu marido não tá, quando 

o bofe tá não tem outro não, só ele mesmo! Quando não tá... 
L: mas ele sabe? 
B: Os outros falam, mas é a minha palavra né! [risos]. Uma que 

eu não fico assim [com qualquer um] porque ele tem muito amigo, que a 
firma ali, sabe que é muito homem né. Aí eu não fico no agarra-agarra 
assim não. Faz o esquema lá e tal, um vai depois vai o outro, é assim. Eu 
gosto muito dele, não quero assim [magoar]...  

L: e isso de ter que aceitar as coisas dos homens, me fala mais.  

                                                 
167 Nessas andanças, Baixinha teve um filho, hoje com 14 anos, que deixou com uma 
“família rica” em Monte Alegre. Ela ainda pretende rever o filho e lamenta não ter deixado 
uma foto sua com a família para que esta desse a foto para o filho. Este tipo de situação, 
inclusive com o uso de fotos antigas da mãe para que o filho pudesse a reencontrar anos 
depois, é tematizada em um romance de garimpo (Pepita I) de uma escritora moradora de 
Itaituba (Atiana Gomes).  
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B: Eu nunca gostei de aceitar muita coisa dos homens não, 
principalmente esse negócio de bebida. Quando o homem chama a gente 
pra mesa pra beber e tudo. Aí começa a beber e tal, aí como ele acha que 
gastou com você, aí já quer [transar], sabe?! Pensa no outro lado. E se 
não for eles já quer que a pessoa, como ele gastou, banque a despesa, 
pagar a despesa que ele teve! [fala isso com se fosse um desaforo] Por 
isso que eu falo: “vou fazer companhia aqui, mas nada a ver entre nós 
dois, só amizade” Eu falo logo, depois se vim com essas graça pro meu 
lado, dá até cadeia ó! [risos].  

Lá em Santarém eu não saía do tal de “Quarentão” [lugar de 
festa]. E nós bebia, era eu e a Bete minha colega, ela parece muito 
comigo. Eu falava: “tu não vai aprontar com ninguém não”. Tu vê ela tu 
diz que é eu, mas não, não sou parente nem aderente! Nós ia pra esse tal 
de “Quarentão” e bebia e tal aí os ôme (sic): “Bóra!”. Já te falavam: “Vão 
Bóra!” Só porque gastou! Aí em cidade tu bébe, é bem baratinho168. Aí 
porque ele gastou ali já queria se sentir o dono. Aí, tá bom: “deixa nós ir 
ali no banheiro”. Nós ó, fugia! [risos] Nós fugia! Sai pra lá! Só porque 
pagou umas cervejinhas já quer... é ruim hein!! Ainda mais cidade, tu 
nem conhece os cara né, não, deus me livre!  

L: Aí por acaso se você quiser ir, você vai, mas aí você não vai só 
pela cerveja, cobra também 

B: É, mas já quer pela cerveja aí a gente já se liga logo que não 
vai pagar. Porque quando o homem quer mesmo essa mulher assim, ele tá 
bebendo ali, mas ele fala: “você, quanto é que você aceita pra dormir?” 
[num tom delicado] Não é “quanto você quer” [num tom agressivo] coisa 
assim, porque eles diz que mulher não tem preço né, é um agrado né.  

L: Como? Isso é interessante, me fala mais sobre isso! 
B: [Baixinha ri muito, como se tivesse contando um segredo!] 

Vem cá Lina [sua colega, cozinheira do bar], fala pra ela! Não tem preço, 
eles agradam a mulher assim né. Não tem preço, é só um agrado que eles 
dão pra mulher. Eles fala: “Não fala você”. Aí a gente: “Não fala você, 
quanto é que você quer dar primeiro” Aí eles responde: “Ó, mulher não 
tem preço, por isso que eu to perguntando”. Aí a mulher dá o preço né, 
dela né. Se ele tem aquele dinheiro ele vai, se ele acha que vale a pena ir, 
senão ele tenta negociar: “ó, só tenho tanto, aí quando eu vir do baixão 
posso até te ajudar”. Aquele lero-lero né. Eu não caio nessas horas! 
[risos]. Eu não! Que depois é assim ó, depois que come, principalmente 
fiado, diz que é fiado, quando vim do baixão, depois que come quando 
vem, nem olha! Quer comer depois esquece, mas moço!  

                                                 
168 Nos garimpos do Tapajós, uma grade de cerveja com 12 garrafinhas do tipo longneck 
custa entre R$45,00 – R$50,00. No bar que Baixinha trabalha custa R$48,00. 
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L: Engraçado isso de não ter preço... Um garimpeiro antigo me 
disse algo assim: “não, porque a gente até não gostava quando a mulher 
dava preço,169 porque a gente ia descobrir o valor da mulher na cama”.  

B: Eles ainda falam isso. E se agradar lá [na cama], se for bem 
legal, eles ainda dá mais um cachezinho! [e dá uma gargalhada]. Eu, eu 
cobro logo adiantado assim quando eu faço um esquema, quando pinta 
né, geralmente pinta muito, mas o negócio é que eu não posso fechar o 
bar né, e quando o homem tá [seu namorado/xodó] é que pinta mesmo aí 
eu não vou. Mas aí [quando pinta e ela pode] eu cobro logo adiantado, 
porque chega lá: “gostou?”, “não”, o dinheiro já tá lá no meu bolso! 
[risos]. Já tá no meu bolso menina, não tô nem aí.  

L: E eles costumam voltar? Ficar cliente? 
B: Costuma sim, voltar, quando eles gostam eles vêm, quando a 

mulher trata bem né. Eu não sei tratar ninguém bem não, só o meu velho 
mesmo.  

L: E tratar bem envolve também carinho não? 
B: Ééé... 
L: Várias mulheres me disseram que os homens daqui são muito 

carentes. É isso mesmo? 
B: São, são muito carente. Quando um garimpeiro fica com uma 

mulher quando chega no baixão já diz que é namorada dele. São carente 
demais, são tão carente que.. ai meu deus! [risos] Eu não fico assim com 
qualquer um não. Só se me agradar.  

L: Mas mesmo se a mulher der o preço eles já dizem que é 
namorada deles? 

B: É, diz. Aí se agradam da mulher aí eles começam a vim de 
novo né. Aí vêm uma, duas, três vezes, aí pronto, já é namorado. Já é 
namorado.  

L: Mesmo que ela esteja na boate? 
B: Ainda ficam zangado se enxerga a mulher e a mulher tiver 

acompanhada, mas [eles] tem que entender que [ela] não é nada deles. 
Comeu, pagou, não é nada. “ah mas naquele dia cê tava com outro”. 

L: E quando eles querem se amigar eles começam a se aproximar 
mais, dar uma roupinha pra lavar... como é que é? 

B: [risos] Aí: “Ô, eu vou pro baixão, dá pra você lavar essa roupa 
aqui pra mim?” Mas já deixa o dinheiro às vezes, sabão, essas coisas. 
“Quando eu vim eu pego”. Aí geralmente a pessoa lava. Aí quando vêm, 

                                                 
169 Outro garimpeiro também me disse que mesmo para as corridas de táxi os garimpeiros 
recém-chegados do garimpo não gostavam que o taxista desse o preço a cada parada, pois 
para eles isso pressupunha que eles não tinham dinheiro ou que não iriam pagar o valor 
justo. Assim, contar dinheiro os ofendia, pois eles ao entrarem em um táxi agiam como se 
estivessem fretando o táxi, portanto pagariam não por cada corrida, mas pelo conjunto delas 
de uma única vez, como se o taxista fosse seu motorista particular e que como tal, deveria 
lhes dar um bom tratamento, pelo qual seriam muito bem pagos.  
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às vezes já leva aquela que tá limpa já deixa a outra suja e já começa a 
vim, já começa! Fica a roupa, vai ficando... pensar que não, já tá 
cobrando [exclusividade]. Por isso que aí já começa ciúme aquelas coisa, 
que eles já começa a se sentir o dono da pessoa. Eu mesma não lavo não. 
Não porque eu não me envolvo assim com qualquer tipo de homem não, 
não gosto de me envolver com qualquer tipo de homem não. Eu tenho 
uns homem (sic) assim pra ficar. Eu olho muito os ôme né. Porque tem 
mulher que pega cada tipo de homem por causa de um bocado de 
dinheiro né, por que não vai trabalhar pra ganhar. 

L: Como é que é? 
B: Tem mulher né, que pega cada tipo de homem assim né. Às 

vezes aquele dinheiro não vale nem a pena, de repente pega uma doença 
alguma coisa né. Tem mulher que fala isso: “o ôme tendo dinheiro, pode 
ter um olho cego, sem dente, preto véio, perebendo, pinpingento, rola 
tudo”. Eu não vou não, mana! Se eu olhar pro ôme e olhar pros pé dele e 
ver um impinjo170, alguma coisa, eu to é fora! (entrevista com Baixinha, 
no bar da Lôra, Água Branca, Dezembro de 2012).  

Baixinha está nos falando desse jogo em um contexto que num 
primeiro momento poderíamos chamar de “prostitucional”. A diferença 
dessas trocas entre sexo e dinheiro do trabalho da prostituta está 
primeiramente no espaço onde são realizadas. Nossa interlocutora não está 
(mais) inserida no espaço de uma casa de prostituição. Ela agencia seus 
“esquemas” no próprio local onde trabalha como atendente (e não como 
prostituta) e nos espaços de lazer que frequentou (o “Quarentão”). 
Poderíamos dizer que Baixinha é uma prostituta independente? A questão é 
que ela não se vê enquanto prostituta e muito menos vê a prostituição como 
um trabalho (“tem mulher que pega cada tipo de homem por causa de um 
bocado de dinheiro né, por que não vai trabalhar pra ganhar?”). Não estando 
atrelada a um espaço específico para a prostituição ela não apenas agencia 
seus “esquemas” (quando eles aparecem) como escolhe os momentos 
(quando o namorado não está) e os parceiros dessas trocas (“eu tenho uns 
homem assim pra ficar. Não fico com qualquer um”). Em sua fala fica 
implícito que “aceitar qualquer um” seria o emblema da prostituta, 
especialmente quando esta está vinculada a uma casa de prostituição (onde 
essa margem de escolha, como veremos a seguir, é vista pelas entrevistadas 
como mais restrita).  

                                                 
170 A partir daqui Baixinha começa a falar sobre o misterioso “impinjo” e conta a longa 
história sobre como pegou e tratou isso (“macumba”, “simpatia”, etc). Descubro depois que 
o tal “impinjo”, do qual eu ainda não havia ouvido falar, parece ser o mesmo que 
“impingem”, uma doença de pele facilmente contagiosa.  
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Embora ela não prossiga seu relato inicial sobre o porquê recusou o 
refrigerante oferecido por um homem em seu bar, quando diz que “não se 
deve aceitar tudo dos homens”, parece não estar falando exatamente sobre o 
tipo de coisas que se deve ou não aceitar, mas sobre o tipo de situações que 
“pintam” e que as mulheres devem manejar de acordo com seus interesses, 
não aceitando, por exemplo, que um homem queira “dormir” com elas só 
porque pagou a conta. Por isso quando um homem a convida para sentar em 
sua mesa e beber junto com ele (“fazer companhia”), ela deixa claro que: 
“vou fazer companhia aqui, mas nada a ver entre nós dois, só amizade”. Isso 
parece funcionar como um aviso que poderíamos explicitar da seguinte 
forma: “se você quiser fazer um ‘esquema’ comigo, terá não apenas que 
contar com a minha vontade (isso se dará se eu assim desejar, nada me 
obriga), mas também terá que me dar algo mais que a bebida”. Não por 
acaso Baixinha se mostra tão indignada dizendo que os homens do 
Quarentão (da cidade de Santarém, portanto, fora do garimpo) queriam que 
ela ajudasse a pagar a conta: “E se não for (fazer o ‘esquema’) eles já quer 
que a pessoa, como ele gastou, banque a despesa, pagar a despesa que ele 
teve!”. Tanto exigir que uma mulher faça um “esquema” com um homem 
com o qual bebeu, assim como pretender que uma mulher pague a conta em 
uma mesa que sentou para “fazer companhia” aparece como uma ofensa, um 
desaforo, que no limite pode dar até “cadeia”.  

Isso se assemelha muito a advertência de Moreno para mim quando 
eu tentava pagar minha conta no garimpo: “você está no garimpo!” De onde 
eu deveria ler: “e no garimpo, uma mulher não paga a conta quando faz 
companhia para os homens”. Percebo agora que ao aceitar dividir uma mesa 
com homens no garimpo eu estava fazendo “companhia” para eles. A noção 
de “fazer companhia” não implica necessariamente uma contrapartida 
sexual por parte da mulher (como bem explicado por Baixinha), mesmo que 
a possibilidade de fazer “esquema” pudesse estar presente enquanto uma 
virtualidade no horizonte das pessoas em interação, se elas assim o 
desejassem. Nesse ponto se poderia objetar que eu era uma mulher de fora 
desse ambiente, “estudada”, classe média, etc. e tal, e que, portanto, os 
homens nunca me perguntariam “quanto você quer para dormir”. De fato, 
isso nunca aconteceu comigo. Não obstante os homens (mais do que as 
mulheres) me ofereciam todo o tipo de ajuda, dizendo que eu poderia contar 
com eles para qualquer coisa e mesmo me ofertavam coisas como caronas 
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de carro e passagens de avião171, bebida, comida, bijuterias, hospedagem, 
etc.  

Em mais de uma ocasião alguns homens (especialmente os que não 
sabiam o que eu estava fazendo no garimpo) fizeram questão de exibir ouro 
ou dizer que o tinham. Um garimpeiro na porta do hotel onde me hospedei 
no Creporizão apontava o ouro no pescoço de sua colega cozinheira, 
dizendo: “Olha como as cozinheiras andam toda arrumadinha, os homens 
tratam bem as mulheres no garimpo!”. O gerente do hotel, vendo que eu me 
hospedara em um quarto simples (e barato), enquanto me entrega a chave, 
me fala com um sorriso malicioso: “você só fica aí porque quer, se não fosse 
tão conservadora estaria melhor”. Não é difícil interpretar que ser 
“conservadora” se refira, no mínimo, a não aceitar as ofertas de ajuda 
masculinas, e possivelmente liga-se a alguma “liberdade” sexual e 
disponibilidade em usufruir (e manejar) essa generosidade.  

A noção de “fazer companhia” é muito recorrente nos garimpos e 
parece ligar-se a classificação que Seu Gonzaga, velho garimpeiro de Serra 
Pelada fazia das mulheres naquele garimpo: “mulher acompanhada” e 
“mulher desacompanhada”. Encontrei também a mesma classificação 
verbalizada por Elpídio, 56 anos, antigo garimpeiro do Tapajós e do Rio 
Madeira, embora esse exemplificasse essa classificação no contexto da 
boate: “Então a gente chegava (na boate) e perguntava se a mulher tava 
acompanhada. Se tava, tudo bem, não mexia pra não dar confusão com os 
outros. Se não, a gente chamava para a mesa, levava um papo”.  

4.2 Rodando o peão na boate: quando os homens acompanham as 
mulheres.  

Dizer que esta “acompanhada” ou “desacompanhada” em uma boate 
garimpeira parece ser mesmo uma espécie de código, o “start” que permite a 
negociação do que mais claramente pode ser dito como um “programa”, 

                                                 
171 De posse da informação de que eu queria conhecer outro garimpo da região, um piloto 
de avião se apresentou voluntariamente para mim e disse que me daria uma carona até outro 
garimpo. Respondi que eu não queria nada de graça, mas que ele poderia me fazer um 
desconto se eu fosse e retornasse com ele. Na porta do avião, vendo que eu fumava, ele 
falou: “Gosta de fumar, de beber e de festa? Então vamos nos dar bem!... É solteira?” “Não, 
sou casada” “Iiii!! Então já não vamos nos dar bem!” Ele acabou cobrando o valor normal 
da passagem (ou seja, não me deu carona e nem desconto). De qualquer forma ele se 
mostrou muito importante para o andamento da pesquisa no outro garimpo, me dando dicas 
de onde me hospedar e me apresentando pessoas. Ao fim parece que “nos demos bem”, mas 
em outro registro de relação.  
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porque em um espaço especifico para a prostituição. É nesse contexto que 
aparece a expressão “rodar peão”, como uma prerrogativa da mulher que se 
diz desacompanhada e que mesmo assim recusa um garimpeiro. 

L: E as mulheres eram bem tratadas no garimpo? 
E: Bem tratada, mal tratada, morria muita mulher, de tiro, de 
faca. 
L: Por quê?  
E: Por quê? Por falta de experiência. Já ouviu falar em “rodar o 
peão”? Rodar peão era o maior risco que ela corria de vida. O 
cara chega do baixão, todo mundo tem ouro, quem tá na 
currutela tem ouro. Aí chega e pergunta: “você tá 
acompanhada?” Ela fala “não” por falta de experiência. Porque 
lá dentro quem manda é o ouro. Então ela se engraçava pela 
beleza, pela beleza do jovem, não dava muita importância pelo 
dinheiro, então aquele cara (que tinha dinheiro) ficava p. da 
vida. No outro dia se ele não conseguia ficar com ela, ele metia 
chumbo nela. Então para amenizar essa situação, foi criada uma 
norma nas boates. A mulher, quando fazia isso, em vez dela 
receber daquele cara que ia dormir com ela, ela tinha que pagar 
(...) tinha mulher que até bancava pro cara! Todas as mulheres 
tinham dinheiro, tinham ouro, então aquele cara que ela queria 
porque queria, ela bancava. Eu nunca gostei de me apossar de 
nada de mulher! Eu tenho o meu dinheiro. Às vezes a mulher 
dizia: “guarda o meu dinheiro contigo”. Não. Porque ela me 
oferecia para eu ficar com o dinheiro (risos). Eu era jovem, 
cabeludo, bonito, mas eu não queria nada de graça. Eu não 
pegava! Porque como eu era jovem tinha sempre mulher atrás 
de mim. (...) “Cê tá acompanhada, então pode ficar lá!”. 
(Entrevista com S. Elpídio, em seu bar em Itaituba, Março de 
2012).  

Seu Elpídio me explica como é “fazer companhia” dentro de uma 
boate. Nesse ambiente a mulher que se diz “desacompanhada” se coloca na 
disponibilidade de trocar sexo por dinheiro ou ouro. Se ela se disser 
“desacompanhada” e recusar um garimpeiro em favor de outro estará 
“rodando o peão”, ou seja, não estará agindo de acordo com o que se espera 
dela nessa situação. E o que se espera é que ela troque sexo por dinheiro ou 
ouro e não sexo por afeto ou qualquer outra predileção (emocional, sexual, 
etc.) que não financeira. Assim, ao mesmo tempo em que os bens 
monetários (ouro e dinheiro) deveriam, de acordo com esse código, igualar 
os homens perante essas mulheres “de boate”, eles hierarquizam os homens 
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perante eles próprios: os homens quando estão sem dinheiro sabem que não 
devem ficar com essas mulheres (disputá-las com outros homens) no 
contexto da boate, sob pena de causar confusão, colocar em risco sua 
própria vida e a da mulher que o preferiu.  

A “regra” de que a mulher de boate deveria pagar para ficar com um 
homem nessa condição, parece demarcar uma fronteira entre os domínios do 
sexo e do afeto, evitando sua “poluição” e a desordem advinda dela. Mais 
do que uma separação estrita entre sexo e afeto, a regra, ao visualizar a 
presença de ambos, mesmo em um território de prostituição, coloca um 
caminho para a expressão da afetividade: a mulher de boate deve pagar para 
ficar com o homem de sua predileção. Ela deve então pagar pela escolha, 
pagar para fazer uma diferenciação (que não monetária) entre os homens. A 
obrigatoriedade de pagar substitui a obrigatoriedade de cobrar (se ela não 
cobra tem que pagar). Ela deve pagar para não exercer a prostituição em um 
dado momento na boate. Ganha dos homens no exercício da prostituição, 
paga-os nos interstícios dela. 

4.3 Fazer companhia fora da boate: amigamentos, plocs, prostituição 
sadia e preponderância do ouro  

A partir daqui, e comparando esse relato com o de Baixinha, 
podemos visualizar mais claramente as diferenças entre “fazer companhia” 
dentro ou fora de uma boate no garimpo. Como visto acima, Baixinha não 
tem obrigação de trocar sexo por dinheiro ou ouro com nenhum homem para 
o qual seja convidada a fazer companhia. Além disso, pode escolher quando 
e com quem realizará o que chama de “esquema”. O chamado “esquema” ou 
“ploc” pode até se assemelhar ao “programa” realizado nas boates, se 
visualizamos apenas seu conteúdo strictu sensu, mas quando observamos o 
contexto em que acontece, nos damos conta do quão diferente eles são, 
podendo no esquema e no ploc172 inserir-se mais facilmente coisas nada 
desprezíveis para as mulheres entrevistadas, tais como a liberdade de 

                                                 
172 Encontrei também o termo “ploc” no trabalho de Carolina Höfs (2006) sobre migrantes 
brasileiros no Suriname. O termo “ploc” encontrado pela autora nesse contexto designa, 
mais do que uma ação (“fazer ploc”, como encontrei nos garimpos do Tapajós), um rótulo 
para as mulheres que realizam prostituição. Assim, no Suriname, as prostitutas brasileiras 
seriam conhecidas como “as Plocs”. Não fica claro se “as Plocs” realizam prostituição em 
boates (de Paramaribo ou dos garimpos do interior do Suriname) ou de forma independente. 
No contexto dos garimpos do Tapajós, “fazer ploc” é o mesmo que “fazer esquemas”, ou 
seja, trocar sexo por dinheiro ou ouro de forma autônoma, ou seja, fora de um 
estabelecimento de prostituição.  
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escolha dos parceiros motivada por questões que podem, e em geral 
ultrapassam, o estritamente financeiro. Talvez possamos dizer 
esquematicamente que na boate os homens fariam companhia para as 
mulheres e que fora dessa são as mulheres que fazem companhia para os 
homens, ou seja, que aqui elas tomam a iniciativa de se acompanharem.  

Apesar disso, alguns elementos do relato de Seu Elpídio parecem 
ultrapassar o espaço da boate estando presente no garimpo como um todo. 
Se às mulheres que estão fora da boate não é exigido igualar todos os 
homens segundo o critério monetário (elas podem decidir com quem “ficar”, 
quando e se e por quanto), para os homens parece se manter uma hierarquia 
que eles buscam respeitar tanto dentro como fora de uma boate, através da 
qual o homem que está com mais dinheiro ou ouro têm a preferência na 
companhia dessas, como se eles concebessem que, a princípio, qualquer 
mulher escolheria um homem nessas condições, um critério considerado 
legítimo por eles.  

Tive a oportunidade de ver como isso funciona não apenas 
observando outras mulheres em interação com homens em bares, como eu 
mesma passei por isso algumas vezes em minhas interações, mesmo 
procurando deixar claro que era casada e estava ali à trabalho. Quando havia 
um grupo de homens sempre os que tinham mais dinheiro tomavam a 
iniciativa de se aproximar de mim e os mais desfavorecidos se retraiam, 
mesmo que mais tarde, quando os outros já não estivessem por ali, estes 
procurassem se aproximar e fazer “fofoca”173 sobre os primeiros, dizendo 
coisas tais como o quanto eram mentirosos (não teriam tudo o que dizem 
ter) e safados (não queriam nada sério com mulher alguma, deixando as 
mulheres “rodadas”).  

Lôra, uma maranhense de 30 anos, que já trabalhou em boate no 
garimpo e atualmente é comerciante (dona de um bar) e de um par de 
máquinas no baixão, traz elementos para melhor compreendermos essa 
hierarquia e o que é “rodar” um homem e “rodar” uma mulher nesse 
contexto:  

LO: A gente só fica (com um homem) até a hora que tem o 
ouro, quando o ouro acabou, tchau!  
L: E eles aceitam?  

                                                 
173 Interessante observar que a fofoca é em geral uma estratégia feminina de poder, podendo 
ser utilizada pelos mais “fracos” do grupo, mesmo que seus efeitos sejam muito poderosos 
(FONSECA, 2000). 
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LO: Se não aceitar os outros comem do mesmo jeito, tem que 
aceitar que aí fica na miséria. Então não tem essa questão dele 
dizer que não vai aceitar. Mas tem homens que matam. Cabe 
também você saber... que a gente não sabe a hora de morrer, 
mas a mulher aqui no garimpo elas brinca muito com o estado 
de vida delas! Mas nós somos confiante porque eles são muito 
carente de mulher. Muito mesmo! E quanto mais carente mais a 
gente pisa em cima dos pobre, é uma coisa.... 
L: Quem olha de longe, quem não conhece o garimpo, primeiro 
acha que é uma violência louca, depois... 
LO: Não é violência. Aqui no garimpo não tem violência assim 
de mulheres que nem tem nas zonas urbanas.  
(tento falar mais alguma coisas, mas Lôra atravessa minha 
fala, afoita)  
LO: Chama-se prostituição! O garimpo é uma área de 
prostituição enorme. Não é mentira. A prostituição dentro do 
garimpo é sadia porque o cara ele tem consciência que eu só 
quero ele só até o momento que ele tem dinheiro. Lá fora não é 
bem assim: você compra, transou e vai embora, não é obrigado 
a dever favor. Então chama-se “comeu, pagou, não deve favor”. 
Aqui é diferente. Quanto mais tu tem mais tu quer, se a mulher 
foi boa na cama com você, você vai lutar pra ter ela com o quê?, 
Com dinheiro, porque outro vêm bota mais, outro vêm bota 
mais. E aí ele tem que rodar mesmo o trecho que é pra poder 
ter. Aí ele vai ter que cair é no baixão mesmo! E as mulheres 
casadas aqui é o chifre, que é um problema. Aqui só tem 
casamento no nome, sabe! Quando tem a mulher que ela não é 
chifreira, o marido é o quê? Chifreiro!174 Leva a outra lá pro 
barraco (no baixão onde eles trabalham) e a gente fica o quê? 
Lavando panela, cuidando de menino e ele ainda roda a gente 
pela que tá lá no barraco deles. Deixa a gente rodada, no brefo! 
Aí o brefo come ela e ela vai fazer o quê?! Faz é chorar! 
(Entrevista com Lôra, na casa de sua amiga D. Edite, 
Creporizão, Novembro de 2012).  

                                                 
174 Chifres aqui enquanto sinônimo de “cornos” ou “guampas”. Colocar cornos, chifres ou 
guampas significa infidelidade conjugal. Assim, ao “homem chifrudo”, marcado pela 
infidelidade da mulher, se opõe o “homem chifreiro”, ou seja o homem infiel. Lora nos fala 
também da alta incidência de mulheres chifrudas e chifreiras. Ao final deste capítulo, 
inspirada pelo trabalho de Claudia Fonseca (2000) e Cynthia Sarti (1989) entre classes 
populares no Brasil, iremos nos debruçar mais sobre a questão da honra e da reciprocidade 
entre os gêneros, expressos por estas e outras categorias nativas.  
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4.3.1 A Prostituição Sadia 

Em mais de uma ocasião escutei referência a esta “prostituição 
sadia” do garimpo. Para Lôra, a prostituição ali seria assim definida 
justamente porque os homens “têm consciência de que as mulheres só os 
querem até o momento em que eles têm dinheiro”, ou seja, aceitam que uma 
mulher fique com outro que tenha mais recursos para oferecer. Logicamente 
isso pode causar alguns conflitos, afinal não é porque existe uma regra que 
as pessoas não tentam desafiá-la: “tem homens que (não aceitam e) matam”. 
Para Lôra o fato dos homens aceitarem que a mulher fique com outro que 
tenha mais recursos justifica-se pelo que ela chama de “carência de mulher”. 
Não era a primeira vez que eu ouvia falar do quanto o garimpeiro é 
“carente”. Acredito que não podemos explicar mecanicamente essa 
“carência” através de um critério exclusivamente numérico: seriam as 
mulheres atualmente raras nos garimpos?  

Em garimpos do tipo dos que conheci, abertos e com características 
de comunidade, a diferença no número de homens e mulheres não parecia 
visualmente grande, mas infelizmente não pude encontrar nenhum dado 
censitário recente e significativo sobre isso. Acredito que essa propalada 
“carência” diga, ao menos atualmente, mais sobre a importância das 
mulheres em um código de conduta masculino, do que a diferenças 
numéricas propriamente ditas, afinal existem muitos homens “chifreiros” 
que se relacionam com mais de uma mulher e mulheres que disputam 
homens entre si.  

Para Lôra, a diferença da prostituição do garimpo (sadia) para a 
prostituição na cidade seria não o desinteresse das mulheres pelos bens, 
presente em ambas as formas, mas a possibilidade da continuidade dessas 
relações no tempo e a própria disputa entre os homens e o esforço deles para 
“manter uma mulher consigo”, se eles assim desejam. A arma dos homens 
nessa disputa seria o dinheiro através do qual eles poderiam inclusive ficar 
com mais de uma mulher, tendo uma em casa (seja na currutela ou na 
cidade) e outra que levaria para o barraco no baixão, longe dos olhos da 
esposa se o casal tem casa na currutela. Nesse caso o homem pode “rodar” a 
mulher, ou seja, abandoná-la, trocá-la definitivamente por outra, deixando-a 
no “brefo”, ou seja, sem dinheiro. Para a Lôra a possibilidade (e a grande 
recorrência) tanto do homem como da mulher de “chifrar” é o que faz com 
que os casamentos sejam apenas “no nome”, embora uma mulher trocar um 
homem por outro mais próspero não seja visto por ela como “chifre”.  

Zenon é outra pessoa que me fala do quanto a prostituição é sadia no 
garimpo: porque as mulheres que se prostituem teriam altíssimas chances de 
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se casar ou se amigar com garimpeiros ricos e sair da prostituição. E me 
confidencia (inclusive citando nomes) que a maioria das mulheres casadas 
com homens ricos no garimpo foram mulheres de boate. Essa dimensão não 
está ausente na fala de Lôra, mas esta frisa mais um conhecimento tácito dos 
homens de que eles poderiam garantir a permanência de uma mulher junto 
deles, apenas se tivessem mais recursos a oferecer do que possíveis 
concorrentes.  

Certamente isso fala mais do momento inicial de uma interação entre 
os gêneros no garimpo, o que poderíamos chamar de “fase da conquista”, do 
que das regras que regem uma relação mais duradoura como o 
“amigamento”. Aliás, não fortuitamente, eram as mulheres (tais como 
Baixinha e Lôra) que já tinham trabalhado em boate e que não estavam 
amigadas apesar de terem um xodó ou namorado, que me falavam 
claramente do papel do dinheiro nessas relações. Isso não quer dizer que 
seus relatos não sejam permeados de sentimento e afetividade, com histórias 
recorrentes sobre sofrimento emocional em função da paixão por algum 
garimpeiro.  

4.3.2 Amigos e maridos: as boas relações no garimpo 

Há aqui duas questões importantes e que parecem se relacionar: a 
primeira é o que, no garimpo, as pessoas entendem por “amigamento”, e a 
segunda diz respeito ao que estou chamando de “preponderância do ouro” 
nessas relações. Era comum ouvir dizer que um homem e uma mulher, que 
haviam se conhecido no garimpo, estavam “amigados”, isto é, partilhavam 
uma relação afetivo-sexual que poderia ou não envolver coabitação, cuja 
amplitude e intensidade do envolvimento entre as partes variavam desde o 
que poderíamos chamar de um namoro até um casamento.  

Assim, o amigamento no garimpo pode tomar a forma de uma 
relação mais exclusiva entre um homem e uma mulher, semelhante a um 
namoro, em que os ganhos financeiros não são explícitos ou quantificáveis 
diretamente, embora estejam presentes, marcados pelo jogo da oferta e 
demanda de sexo e afeto. Para as mulheres entrevistadas, ser amigada com 
um homem no garimpo é ter um garimpeiro “que ajuda” com o qual se pode 
(e geralmente assim se faz) estabelecer uma relação de maior exclusividade 
e até mesmo de coabitação. Além disso, ninguém (nem prostituta, nem 
cozinheira e nem garimpeiro) está livre de se apaixonar por alguém, ter um 
“xodó” como elas me disseram. Muito embora ter um “xodó” possa vir a se 
tornar um problema para uma mulher que queira permanecer na prostituição 
(ciúmes de ambas as partes) ou uma solução para a que queira parar de fazer 
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programas. Mesmo nesses casos, os bens materiais não estão excluídos 
(mesmo que não sejam explicitamente localizados), mostrando que há várias 
maneiras de combinar afeto e dinheiro dentro e fora da prostituição.  

Em se tratando de mulheres que transitam entre a prostituição e 
outras atividades no garimpo, determinar onde termina e onde começa o 
afeto ou o dinheiro é uma tarefa quase impossível, mesmo porque, nas 
relações que essas mulheres estabelecem no garimpo, afeto e dinheiro 
dificilmente aparecem totalmente separados. Naná conta-me que já teve 
“xodós” no garimpo enquanto trabalhava numa boate de currutela e que até 
disputou um garimpeiro com outra colega prostituta: 

Naná: Tomei um homem lá de uma mulher, mas não fui eu, eu 
disse pra ele ficar com ela mas ele não quis. Ele disse pra ela: 
“se tu brigar com ela eu vou te amarrar, te dar uma pisa!175 
Porque ela não é de briga e ela não me tomou de ti, eu já tinha 
te deixado, inclusive ela nem queria ficar comigo, eu que insisti, 
então não vai tirar confusão com ela”. Depois a Maria ela se 
tornou minha amiga e tudo. Às vezes eu dizia: sempre vai lá 
que eu mando ele te dar uma ponta. O nome dele era Pantoja. 
“Pantoja, dá uma ponta pra ela?” Ele pegava e dava 20, 30, 40 
(Reais).  
L: e ele era garimpeiro? 
Naná: Ele era dono de par de máquinas mesmo.  
Lourdes: dono de baixão? 
Naná: De baixão, é. Aí ele dava pra ela, aí eu digo pra ela: “não 
é melhor assim do que fazer escândalo? Ele não é meu, mana! 
Eu vou me embora daqui, ele vai ficar aí, ele vai ser de outras 
mulheres. A gente não briga nem se fosse marido que quando 
não dá certo eles deixam a gente por outra né, imagine por um 
homem de garimpo que é de uma e outra”.  

Naná faz questão de deixar claro que não tinha a intenção de tirar o 
homem da amiga, mas mesmo assim amiga-se com esse homem, que é dono 
de baixão (dono de serviço), ou seja, coordena uma equipe de alguns 
garimpeiros, passando a ter privilégios que Maria deixa de ter. Para não 
brigar com a colega, e a fim de minimizar o prejuízo dessa, Naná faz com 
que Pantoja dê sempre “uma ponta” (um dinheiro) para Maria. No fim de 
seu relato, Naná reproduz o diálogo que teve com Maria, com o objetivo de 
convencê-la definitivamente que foi melhor elas não terem brigado por 

                                                 
175 Dar uma pisa: bater, agredir fisicamente.  
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Pantoja, afinal as duas saíram ganhando (financeiramente falando). Por fim, 
Naná alude à própria transitoriedade do garimpo que marcaria as relações 
como não-duradouras e as pessoas como afetivamente instáveis (“um 
homem de garimpo que é de uma e outra”). Em outro momento da 
entrevista, Naná conta para mim e para Lourdes de outro xodó que teve e 
que parece ter sobrevivido, com oito anos de “sobrevida”, à transitoriedade 
do garimpo.  

Naná: Eu tinha uma sorte pra homem ser ciumento! É, quando a 
gente tava na boate não tinha ciúme e quando eu me amigava o 
homem ia ter ciúme e aí eu deixava (o homem) por isso, porque 
eu me sentia sufocada. Eu trouxe um homem do garimpo, 
trouxe um homem. Inclusive nós se deixamos tá fazendo o quê? 
Oito anos, oito anos que nós se deixamos. Eu fiquei de 99 até 
2006 com ele.  
L: tu foste em 99 pra Oiapoque?  
Naná: 98.  
L: mas ele voltou contigo, ele veio contigo?  
Naná: Ele era filho do dono da boate que eu morava, já pensou? 
Que eu sou mais velha do que ele 14 anos, eu não queria a 
criatura! Eu vim escondida dele de lá. Meu filho foi pra lá 
trabalhar também. Eu disse: “Meu filho, eu vou me embora pra 
Belém. Eu não vou mais voltar porque eu não quero ficar com o 
Carlos!”. Ele era 14 anos mais novo do que eu. Aí cheguei em 
Santana, que eu tinha casa alugada em Santana, tinha deixado 
duas filha em Santana. 
L: onde é? 
Lourdes: é zona portuária no Amapá.  

Mas qual seria a diferença entre a relação que Naná estabeleceu com 
Pantoja (o dono de baixão classificado por ela como “homem de garimpo 
que é de uma e outra”) e estabelecida por ela com Carlos (o filho do dono da 
boate)? Viviana Zelizer (2009) em um artigo que discute as interações entre 
sexo, dinheiro e poder (assim mesmo intitulado), traz uma proposta 
interessante para explicar tais interações consideradas tanto no senso 
comum como na teoria social (argumentos de Esferas Separadas e Mundos 
Hostis) uma mistura perigosa e potencialmente poluidora das relações. 
Zelizer ao apontar a existência de uma ampla variedade de relações 
interpessoais que combinam a atividade econômica com a atividade sexual, 
implicando em diferentes combinações entre sexo, dinheiro e poder, propõe 
o conceito de “boas relações” entre a atividade econômica e a intimidade, 
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esferas que não estariam separadas, comportando-se como “mini-
mercados”, mas que funcionariam bem quando as pessoas fizessem boas 
combinações das duas:  

Com boa combinação não quero dizer que você e eu vamos 
aprovar a barganha ou que a combinação é igualitária e justa. 
Quero dizer que a combinação é viável: torna possível o 
trabalho econômico da relação e sustenta a relação. (...) As 
relações são tão importantes que as pessoas trabalham duro para 
combiná-las com formas apropriadas de atividade econômica e 
marcadores claros do caráter dessa relação. (ZELIZER, 2009, p. 
142). 

Dessa forma, poderíamos ir um pouco além, ao dizer que a potencial 
“poluição” não estaria em misturar sexo/afeto e dinheiro, mas em misturar 
ou confundir as “boas relações”. Isso não significa que uma mesma pessoa 
não possa ter diferentes (boas) relações com diferentes pessoas ou mesmo 
diferentes relações com uma mesma pessoa ao longo do tempo. Este parece 
ser o caso das mulheres entrevistadas, que exerceram, em diferentes 
momentos, diferentes funções: cozinheira, “mulher de boate”, vendedora, 
dona de par de máquinas, etc., cada qual baseada em uma combinação 
própria entre atividade econômica e intimidade em relação aos seus 
parceiros, colegas e/ou clientes.  

Para Zelizer (2009), boas combinações dependem do estoque de 
significados, marcadores e práticas existentes no meio local, sendo que as 
relações íntimas variam ao longo de duas dimensões: amplitude, que se 
refere à quantidade de práticas compartilhadas, inclusive práticas 
econômicas, pela qual uma relação pode ser limitada ou ampla; e duração, 
pela qual, sobre um eixo temporal faz classificar as relações em curtas ou 
longas. Por esse critério, a prostituição seria uma relação limitada, mas que 
pode ser curta ou longa (longa quando a relação com o cliente perdura no 
tempo, quando o cliente é, o que muitas profissionais do sexo denominam, 
um “cliente antigo”,176 ou seja, um cliente habitué de seus serviços, mas 

                                                 
176 Com base em pesquisa etnográfica anterior com o universo da prostituição em Porto 
Alegre/RS, posso dizer que o “cliente antigo” pode ou não diferenciar-se do “cliente 
amante”. Ambos geralmente têm com a profissional do sexo uma relação duradoura no 
tempo (são ambos “antigos”), mas o “cliente amante” mantém interações com a mulher que 
ultrapassam a estrita troca de sexo por dinheiro, podendo, por exemplo, ajudar a pagar uma 
conta, emprestar dinheiro, “retirar produtos domésticos em uma loja em seu nome e CPF”, 
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com o qual, apesar do tempo, se mantém uma troca clara entre sexo e 
dinheiro, sendo a relação limitada ou restrita a essa troca.  

No espaço definido entre duração e amplitude, cujos extremos 
seriam a prostituição (limitada e curta), de um lado, e a unidade doméstica 
(ampla e longa) de outro, existiram casos intermediários, que a autora faz 
referência no subtítulo como “sexo intermediário”: “Algumas relações 
envolvem aspectos mais amplos de atividade econômica e maior duração do 
que o trabalho sexual, mas muito menos do que os envolvidos na coabitação 
em unidades domésticas” (ZELIZER, 2009, p. 152).  

Assim, a relação que Naná estabeleceu com Pantoja e com Carlos 
estão em pontos diferentes desse contínuo, pontos que extrapolaram o que 
se pode considerar estritamente como prostituição, pois estar amigada com 
um homem significa ampliar as interações e práticas sociais de uma relação. 
Parece que este foi o caso de Naná e Pantoja, que de uma relação 
caracterizada como prostituição (ela era prostituta da boate no garimpo e ele 
inicialmente apenas um cliente qualquer) passaram a um amigamento, ainda 
que sem coabitação e pelo visto pouco duradouro (semelhante a um 
namoro). No caso de Naná e Carlos, partiu-se igualmente da prostituição 
para uma relação de contatos, interações e práticas sociais igualmente mais 
amplos, mas com duração maior que a relação anterior com Pantoja, e muito 
possivelmente envolvendo coabitação, o que aumenta significativamente a 
amplitude da relação.  

O amigamento, enquanto favor sexual não diretamente remunerado, 
tem significado sutil e sofisticado, podendo estar relacionado a uma ideia 
bastante ampla de mercado sexual que vai muito além da troca direta entre 
sexo e dinheiro (ou gramas de ouro, no caso do garimpo) presente na 
prostituição. Adriana Piscitelli, discutindo a presença do gênero no mercado 
do sexo, ilumina essa discussão:  

As definições correntes da prostituição tampouco contribuem 
para pensar nos diversos tipos de inserção em um jogo de oferta 
e demanda de sexo e sensualidade que, marcado pela 
mercantilização, não necessariamente assume a forma de um 
contrato explícito de intercâmbio entre sexo e dinheiro. Em 
outras palavras, a inserção no mercado do sexo está longe de 
restringir-se à realização do que, no Brasil, é popularmente 
conhecido como programas. Como exemplo cito a conhecida 

                                                                                                                            
etc. O pagamento pelos serviços sexuais não é tão claro/explícito (nem se dá, de forma 
necessária, imediatamente após o intercurso sexual), imiscuindo-se em outras interações.  
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figura, no país, do “velho que ajuda”, meio através do qual 
jovens das camadas populares, inclusive garotas que não são 
consideradas prostitutas, procuram apoio econômico e muitas 
das interações presentes nos universos do turismo à procura de 
sexo, em diversas partes do mundo, envolvendo viajantes 
(homens ou mulheres) dos países ricos em direção a regiões 
pobres. (PISCITELLI, 2005, p. 8). 

Aqui é importante distinguir o que as mulheres entrevistadas 
chamam de “amigo” e de “marido”. Encontrei entre as mulheres que trocam 
sexo por dinheiro a denominação “amigo” para se referir tanto ao que estou 
chamando aqui de um “amigo comum”, cuja solidariedade presente na 
relação não está, ao menos não necessariamente, associada a essas trocas, 
quanto a um “amigo especial”, que se aproxima da figura do “cliente” mas 
que não se confunde totalmente com este. O “amigo especial” possui certos 
privilégios que borram os contornos da realização de um “programa”, 
prestação e contraprestação imediata que anulariam a dádiva enquanto 
relação que perdura no tempo (MAUSS, 1974) e em geral envolve alguma 
forma de afetividade, podendo o cliente especial ser um “xodó” chamado de 
namorado pela mulher e cuja relação pode evoluir para um amigamento com 
coabitação.  

Já com o “amigo comum” o compartilhamento da “solidariedade do 
trecho”, marcada pela dádiva entre estranhos é progressivamente ampliada 
através do maior conhecimento mútuo permitido pela convivência na 
mesma currutela ou no mesmo baixão ou ainda por sucessivos encontros no 
trecho. A camaradagem daí advinda leva em geral a um sentimento de 
confiança, podendo ser expressa em tentativas de classificação de uns e 
outros enquanto “parentes”, sendo comum no garimpo denominações desse 
tipo para pessoas que não tem nenhum laço consanguíneo, como já 
observado por Rodrigues (1994). Quando uma mulher denomina seu 
companheiro como “marido” está colocando uma carga maior de 
comprometimento com uma relação marcada pelo ideal de exclusividade 
sexual e em geral coabita com o mesmo.  

A diferença entre as mulheres que trocam sexo por dinheiro e as que 
não o fazem, é que essas últimas não teriam clientes nem amigos especiais. 
De acordo com moradores antigos das currutelas que visitei, muitas 
mulheres atualmente casadas com garimpeiros conhecidos foram mulheres 
de boate, embora, ainda segundo eles, “elas não gostassem de falar sobre 
isso”. Assim, esse tipo de informação era repassada enquanto fofoca, sendo 



227 

o mais comum entre as mulheres casadas que entrevistei uma tentativa de 
diferenciação frente às mulheres que trocam sexo por dinheiro.  

O próprio uso do adjetivo “casada” contraposto à “solteira”, este 
como vimos quase sempre tido no senso comum garimpeiro como sinônimo 
de prostituta,177 parece ilustrar essa diferenciação. Na maior parte das vezes 
o chamado “casamento” se refere ao “amigamento”, mas o adjetivo de 
mulher “casada” é reivindicado como forma de atrair para si respeitabilidade 
e diferenciação. É assim que mulheres recém-amigadas (e mesmo recém-
egressas da boate) podem se dizer mulheres “casadas” que tem um 
“marido”. Essa ansiedade na troca de status foi muito comentada nas 
conversas comigo, quando em geral com alguma ironia, as pessoas diziam 
que “no garimpo a mulher mal conhecia o homem e já estava casada com 
ele”.  

4.3.3 A preponderância e a instabilidade do ouro 

Além disso me foi dito que no garimpo as relações são instáveis, os 
amigamentos (casamentos) duram pouco e muitas mulheres que trocavam 
sexo por dinheiro após um amigamento desfeito retornariam à prostituição.  

Keila, jovem dona de boate no Creporizinho que herdou a boate de 
sua mãe, me disse que isso acontecia porque “o garimpeiro não é seguro”, 
ou seja, gasta rapidamente todo o ouro que encontra e que, portanto muitas 
dessas relações não resistiriam por muito tempo ao “blefo” (falta de 
dinheiro). Soma-se a isso a própria instabilidade do sistema produtivo de 
extração de ouro sob a forma de garimpagem (flutuações econômicas, pouco 
trabalho de prospecção, constante ameaça de fechamento dos garimpos, alta 
mobilidade na procura de novas jazidas de ouro) e visualizamos o ditado 
popular que diz que “o garimpeiro num dia come chibé178 e no outro dia 
come filé”. Desta forma, a instabilidade dessa forma de produção atrelada à 
maneira costumeira de se gastar os recursos assim obtidos traria reflexos na 
duração das relações conjugais, geralmente vistas como instáveis e 
impermanentes.  

Aqui poderíamos perguntar como e se, em meio a essa instabilidade 
toda, seria mesmo a prostituição sadia. Afinal, muitas mulheres que partem 

                                                 
177 Na verdade mais como sinônimo de mulher que em geral se espera que possa trocar sexo 
por dinheiro, sem necessariamente apresentar as conotações morais negativas geralmente 
associadas à palavra “prostituta”.  
178 Mistura de farinha de mandioca com água, típica da culinária amazônica. É considerado 
alimento básico do caboclo amazônico.  
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da prostituição nos garimpos se amigam ou casam neles e depois retornam 
novamente para a prostituição. Assim, para essas pessoas, seria mesmo a 
prostituição sadia, ou o que seria verdadeiramente sadio no garimpo é a 
porosidade dessas fronteiras?  

4.4 Rodando o peão boate afora: quando as mulheres acompanham os 
homens.  

Patrícia tem 35 anos e mora em um quartinho alugado no garimpo 
Água Branca. Assim como Baixinha e Lôra, ela já trabalhou em boate de 
garimpo, mas hoje faz “esquemas” de forma independente, além de vender 
roupas no garimpo. Ela me explica como é possível uma mulher “rodar um 
peão” mesmo fora de uma boate:  

L: O que é “rodar o peão”? 
P: Rodar é abandonar ele, abandonar ele por outro. 
L: Quando tá na boate? 
P: Sim.  
L: Fora da boate não existe rodar o peão? Por exemplo: você 
aqui, fora da boate, pode rodar um peão? 
P: Posso, posso.  
L: Como é isso, rodar o peão aqui fora?  
P: (começa rindo) Rodar o peão é assim: tu te acompanha no início 
da festa com a pessoa ou no início da noite com uma pessoa, aí no 
meio da noite não querer mais aquele companheiro e já se 
interessar por outra pessoa. E aí tu deixa aquele carinha do início 
da festa, do início da noite, por outro, isso é rodar.  
L: Aí a pessoa fica irritada e pode até dar morte... Antes era assim 
não? Hoje é diferente?  
P: Hoje não, mas se a pessoa não souber fazer ela apanha ó. Se ela 
não souber fazer, porque tem muito cara noiado, cara que acha 
que... O cara fica com a mulher a festa toda e de repente ela no 
final fica com outro né. Eu sinceramente eu não faço isso, até 
porque eu não sou de dar muita despesa, porque eu não fumo, eu 
não sou de beber muito, eu não dou muita despesa. (Entrevista com 
Patrícia, currutela do Água Branca, Dezembro de 2012)  

“Ficar com uma mulher a festa toda”, quer dizer ficar na companhia 
dela, mas não necessariamente ficando de fato com ela, dando beijos e 
abraços. De qualquer forma o que vale neste “rodar peão” é a mulher 
terminar a noite (indo “dormir”) junto de outro homem que não o que ela 
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“acompanhou” durante a festa. Nesse sentido ter sido “rodado” é como 
passar por “corno”, ter sido “enganado”, “usado” por uma mulher que gerou 
falsas expectativas se aproveitando, sentimental, mas também 
economicamente, dele – afinal ele pagou todas as despesas dela na festa.  

Interessante como em outros momentos – que não em uma festa – os 
garimpeiros não se importam de ofertar coisas a uma mulher, ao menos não 
até julgarem ter deixado claro para ela sua expectativa, seu interesse 
sexual/sentimental. Enfim, “rodar o peão” envolve muitas sutilezas dentro 
de um complexo jogo entre diferentes interesses. 

Se ofertar coisas é uma atitude tipicamente masculina nos garimpos, 
solicitá-las (muito mais do que simplesmente aceitá-las, pois que aceitar é 
quase um imperativo feminino de “boas maneiras” entre os gêneros) parece 
ser a contrapartida feminina no jogo de aproximação entre homens e 
mulheres. Pedir coisas aos homens, na maior parte das vezes, pelo menos 
para mulheres como Patrícia, funciona como uma senha para que o homem 
faça uma proposta de “esquema” para a mulher.  

L: Aqui os homens vêm e te oferecem as coisas, acho que isso 
facilita (a prostituição), também não sei se é por algum interesse, 
ou pra se aproximar, ou... 
P: Pra se aproximar  
L: Por que os homens da região de garimpo te oferecem coisas? 
Na cidade não é assim, é?  
P: Não!! Aqui gente vai pra festa, aí tu acha quem paga a noite 
toda a bebida pra você, quem paga a sua entrada, quem banca a 
despesa pra você na noite. Lá na cidade não! Você tem que levar 
seu próprio dinheiro pra se bancar.  
L: Por quê? Me fala mais sobre isso. 
P: A maioria (dos garimpeiros) são hospitaleiro mesmo. Às vezes é 
só pra fazer amizade mesmo, pra ter um assunto, pra conversar, às 
vezes falam só de trabalho né, às vezes quer ter outro tipo de 
conversa, fazer novas amizades.  
L: mas também se quiser alguma coisa já é a porta pra... 
P: Com certeza! Às vezes eu mesmo quando eu quero alguma coisa 
eu não espero o bofe me oferecer, vou lá e chego: “me paga uma 
água, me paga um Ice”, 179 já puxando assunto. Aí logo em seguida 
ele pergunta se eu tô fazendo esquema.  
L: Como é que trata disso com uma pessoa desconhecida? 

                                                 
179 Bebida alcoólica doce, com suco de fruta artificial, vendido em garrafinhas longneck.  



230 

P: Também eu só chego se eu ver que ele tá me dando bandeira. Se 
ele tiver me dando mole, aí eu chego junto. Se não tiver me dando 
mole eu não chego junto não. (entrevista com Patrícia, currutela 
do Água Branca, Dezembro de 2012).  

Pâmela é outra mulher que chegou ao garimpo para trabalhar em 
uma boate, mas que atualmente só “faz ploc quando pinta”. Ela aluga um 
quarto em uma pensão na currutela do Creporizão, no qual mora sozinha e 
ocasionalmente realiza seus “esquemas” (ali ou nos hotéis onde os 
garimpeiros se hospedam). Sua irmã mais nova, Morena (25 anos), também 
seguiu a mesma trajetória da irmã, e atualmente namora um pequeno 
comerciante local. Pâmela tem 28 anos e trabalha como atendente em um 
bar. Na ocasião de nosso primeiro contato, ela trabalhava como 
recepcionista em um hotel e nesse meio tempo trabalhou como cozinheira 
de baixão. Sobre sua experiência na boate e sobre os “plocs”, ela relata:  

PA: Lá (na boate) a gente deve uma obediência lá né, de fazer o 
que eles quer né, os dono. E a gente fora a gente vai (fazer sexo 
com um homem por dinheiro) se a gente quiser, a gente não é 
obrigado a ir. Na boate se tu quiser sair tu paga a saída.  
L: Como é pagar a saída? 
PA: Se eu quiser ir pra algum lugar é 20 Reais. Pra uma festa, 
por exemplo, se eu quiser ir eu vou, mas amanhã de manhã 
quando eu chegar no local eu tenho que pagar R$20,00 por eu 
ter saído porque aqueles 20 Reais eles usam pra fazer a comida 
pra gente.  
L: Eles não cobram a comida? 
PA: Não 
L: Nem a hospedagem? 
PA: Não. Mora lá.  
L: E cobra a chave?  
PA: Cobra  
L: E ganhava bem na boate?  
PA: Ganhava. Eu passei dois meses e 10 dias. Eu saí com R$ 
4.500,00. Dois meses! Quando eu tirava pra beber eu dizia: 
‘hoje eu não vou ficar com ninguém’. Pagava a minha chave e 
ficava aí bebendo cachaça. Não ficava com ninguém quando eu 
tirava pra beber as minhas cachaça. “Ah hoje eu vou beber 
minha cachaça, no bar que eu quiser” êita! E amanhecia o dia 
no bar. 
L: Como é a chave? Me explica 
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PA: A moradia não é cobrada, a chave é cobrada pra ti comer, 
pra ti poder exigir alguma coisa da cozinha. Se tu paga a chave 
tu tem direito de cobrar. Agora se eu dormir com algum homem 
é R$ 20,00 a chave, entendeu?  
L: O homem que paga a chave? 
PA: o homem paga, mas se eu não fizer programa eu pago.  
(nesse momento passa um homem na rua e Pâmela o 
cumprimenta: “Oi amor!” Em seguida me explica): 
PA: Pois é, eu cuido os gato porque eu namoro de vez em 
quando. É! (risos) O tempo de eu fazer amor, amor é quando eu 
não tinha nenhum filho, hoje em dia eu namoro é no Real, só 
namoro no Real (moeda/dinheiro). Mas é filha!! (Risos) 
(Entrevista com Pâmela, restaurante de sua amiga, Creporizão, 
Abril de 2012).  

Pâmela não faz mais programas em uma boate e por isso não precisa 
mais se adequar às regras desses espaços, tais como “pagar a chave” se não 
fizer programa. Entre os motivos alegados por ela para preferir estar fora da 
boate, não está apenas a maior autonomia, mas também uma concepção 
negativa da prostituição enquanto único modo de ganhar a vida. Pâmela 
parece não ver problema em “namorar no Real” (ficar com homens por 
dinheiro), fazendo “plocs/esquemas” ocasionalmente. O problema para ela 
está em viver apenas disso, ou seja, “não trabalhar”. Percebe-se em sua fala 
como ela (assim como a maioria das mulheres entrevistadas) não vê a 
prostituição como um trabalho, ao menos não como um trabalho igual aos 
outros.  

Aqui é mais fácil pra gente ganhar dinheiro honestamente 
entendeu? Porque aqui a mulher só se prostitui mesmo se ela 
quiser, mas tem várias opções de emprego. Na verdade quando 
eu vim, eu vim pra cá pra me prostituir. No bar eu falei que na 
primeira oportunidade que eu arrumasse um emprego que eu 
sairia. A dona Rita foi e me deu oportunidade de trabalhar. Eu 
ficava no restaurante dela, das 6 da manhã até as 2 da tarde. 2 
da tarde eu ia dormir pra de noite fazer salão no bar, aí ficava 
até 3hs, até faltar energia,... aí ela viu o meu esforço, aí ela foi e 
me chamou pra morar na casa dela. (....) Eu trabalho de tudo, eu 
só não faço duas coisas que minha mãe não me ensinou, que foi 
roubar e tomar bilú180, mas trabaiar (sic.) e ser honesta, minha 
mãe me ensinou, graças a deus. Eu não nego o meu passado. Eu 

                                                 
180 Tomar bilú: Usar drogas.  
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não tenho preconceito com o que eu fazia porque eu fazia tudo 
honestamente, eu não roubava nada de ninguém, mas é que nem 
eu digo, eu nunca quis essa vida pra eu ir pra frente, eu fiquei 
nela até achar oportunidade, não vou dizer que eu sou santa, que 
eu não faça isso também, mas viver só disso não. Eu quero ter 
meu trabalho, mostrar meu serviço. E prostituição é qualquer 
lugar do planeta, não? Só que aqui tá tendo uma vantagem. Se a 
mulher escolher de se prostituir ela ganha dinheiro aqui dentro! 
Ela ganha! Logo que eu cheguei eu tava aperreada (de dinheiro, 
isto é, sem dinheiro). (entrevista com Pâmela, restaurante de 
sua amiga, Creporizão, Abril de 2012). 

Minha interlocutora parece admitir que “fazer esquemas” é uma 
forma de prostituição, mas uma forma muito diferente da prostituição 
realizada em espaços específicos para isso, nos quais a mulher viveria 
exclusivamente disso. Em sua fala aparece o orgulho de ser “trabalhadeira” 
e ter conseguido “mostrar o seu serviço”.  

4.5 O rodar da cozinheira 

Em uma tarde ensolarada de Agosto de 2010, na sede do Gempac em 
Belém/PA, Lourdes Barreto e Naná, ambas profissionais do sexo de meia 
idade, com experiência de trabalhos diversos em garimpos amazônicos, 
falavam para mim sobre a multiplicidade (e transitoriedade) de 
funções/papéis desempenhados pelas mulheres nos garimpos. Nessa 
entrevista (como em algumas outras realizadas em Belém/PA) Lourdes 
estava presente e participava livremente da conversa, acrescentando e 
colaborando de forma ativa: 

Lourdes: ela (Naná) tem muita experiência. Eu quero que tu 
(Naná) fale da importância da mulher no garimpo, ela é 
enfermeira, ela é cozinheira, ela é trabalhadora do sexo, ela é 
cofre, ela guarda o ouro do peão... 
Naná: No garimpo, eu e minhas colegas, nós fomos pra boate 
né. Aí lá só tinha garimpeiro. É assim a vida no garimpo. Eles 
vão pro baixão. Baixão é lá onde tira o ouro. Quando chega na 
Sexta, no Sábado, os peão eles vem pra currutela, entendeu? A 
gente ficava ou por ouro ou por dinheiro, era o que a gente 
preferia, se a gente preferisse ficar com eles por ouro eles 
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davam ouro, se a gente preferisse ficar por dinheiro, eles davam 
dinheiro. E teve uma época que eu foi181 pro baixão trabalhar.  
L: Ah é?! Me conta!  
Naná: Foi cozinhar lá no baixão, o nome do lugar lá era Trairão. 
Muito bem (...)  
L: Qual estado? Pará ou Amapá?  
Naná: Já era divisão, divisão lá, chegando lá pra Iapoque 
(Oiapoque) A gente foi de barco. Só ia lá de barco, de canoa, 
pelo rio. A gente lavava roupa dos peão, eles pagam com ouro, 
entendeu? Eu cozinhava, fui pra cozinhar, mas também fazia 
prostituição, claro, porque lá mulher só era eu né, eu lá no 
baixão. Aí contratava e, eles queriam ficar, e era assim: eles se 
contatavam e às vezes a gente nem sabia, eles se contratavam 
“ah eu quero ficar com a cozinheira hoje”. Aí eles inventavam 
de ir jogar dominó182 no outro barraco. 
L: Pra deixar os dois sozinhos...  
Naná: Aí nesse intervalo ele falava, a pessoa falava né, que 
queria ficar comigo, que dava parte de ouro, e assim ficava, 
entendeu?  
L: E não dava briga entre eles? 
Naná: Não, não, essas briga às vezes dava só na boate, mas lá 
não. Eles tão muito unidos. Os garimpeiros, eles são uma raça 
de gente unida, entendeu? Uma prova disso é que eles logo se 
contratavam entre si que queriam ficar com a cozinheira e saiam 
o resto pra outro barraco pra jogar dominó e deixar ele à 
vontade com a cozinheira e naquele intermédio ele falava pra 
cozinheira que queria ficar.  

Naná esteve em um garimpo que segundo ela, localiza-se na 
fronteira entre o Estado do Amapá e a Guiana Francesa. Diz que lavava 
roupa dos peões e era cozinheira no baixão e que também fazia prostituição 
“porque era a única mulher no baixão”. Apesar de Naná já ter feito 
programas em Belém antes de viajar para o garimpo183 ela chegou e 
conseguiu emprego nesse garimpo como cozinheira e não como prostituta. 
Naná faz questão de dizer que eram os garimpeiros que “se contratavam”, 
querendo dizer que eles se entendiam sobre quem iria ficar com a cozinheira 

                                                 
181 Naná (assim como Rosa) utiliza “foi” querendo dizer “fui”.  
182 Jogo muito comum nos bares de Itaituba e nos garimpos da região do Vale do Tapajós, 
atividade de sociabilidade tipicamente masculina.  
183 Seu primeiro programa foi aos 21 anos com um caminhoneiro descendentes de 
japoneses com o qual manteve uma relação duradoura, pois ele foi seu cliente por vários 
anos, até morrer em um acidente de trânsito.  
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e quando, tratando de criar um momento de privacidade para que ocorresse 
a negociação entre o garimpeiro interessado e a cozinheira, mas esse acordo 
prévio entre eles não excluía a vontade/escolha da cozinheira em fazer ou 
não programas, pois como Naná mesma diz, o garimpeiro interessado falava 
que queria ficar, cabendo a ela decidir o que fazer e mesmo, caso aceitasse, 
quanto gostaria de ganhar e até mesmo se esse valor seria pago em ouro ou 
dinheiro.  

Maria Rita Rodrigues (1994) analisa detalhadamente esses acordos 
entre os membros de uma equipe de trabalho no baixão, no qual a cozinheira 
desempenha papel central e de fundamental importância na equipe, sendo a 
única mulher presente na célula de trabalho extrativo que é o baixão e 
encarregada de funções ligadas à reprodução da força de trabalho, 
“administrando os recursos necessários à reposição do desgaste físico dos 
trabalhadores” (RODRIGUES, 1994, p. 25). De acordo com essa autora, a 
prestação de serviços sexuais pela cozinheira (assim como a lavagem de 
roupas dos peões) vai além do estipulado em seu contrato informal de 
trabalho e por isso ela pode escolher se vai fazê-los, se vai cobrar (ela pode 
“amigar-se” com um garimpeiro em específico, como veremos à seguir) e 
quanto cobrará por eles, mas em cada uma dessas escolhas há regras que 
deverão ser cumpridas, tanto pelo peão como pela cozinha, caso optar por 
fazer e contratar tais atividades:  

A prestação de favores sexuais pela cozinheira torna-se 
aceitável pelos donos (do barranco), desde que ocorra após a 
realização de todas as tarefas constantes da sua jornada. Porém, 
outras exigências se fazem presentes, ou seja, que não haja 
bebidas alcoólicas e que no dia seguinte a mulher execute todas 
as suas obrigações nos horários preestabelecidos. (ibidem, p. 
87). 

Do “peão” espera-se que:  

Ao se relacionar com a cozinheira de sua própria equipe, o peão 
deverá seguir rigorosamente determinadas normas. O peão não 
deve se aproximar ou entrar no chamado fuscão184 de maneira 
ostensivamente pública. Ele deverá ser discreto e esperar que os 
outros membros de equipe estejam acomodados. (ibidem, p. 
88). 

                                                 
184 Espaço de uso exclusivo da cozinheira. 
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Essas regras são obviamente informais, e ligam-se mais a códigos de 
conduta mais ou menos tácitos ligados ao bom senso para evitar conflitos 
entre a equipe. Entre as situações de potencial conflito está o não 
cumprimento de acordos, por exemplo, receber pagamento por serviço 
sexual e não realizar o serviço,185 e o favorecimento de algum garimpeiro 
em especial, mesmo que esse seja parente ou marido dela, como por 
exemplo, preparar uma refeição especial, mais elaborada para um dos peões 
enquanto serve para o restante da equipe a refeição habitual.186 

Mas além de obrigatoriamente cozinhar e opcionalmente prestar 
serviço ou favor sexual, a cozinheira é responsável por tudo o que se 
encontra no barraco, ou seja, ela é a “guardiã de todos os bens e valores dos 
peões que aí se encontram” (ibidem: 56). Por isso mesmo Lourdes no início 
da entrevista com Naná havia dito que a mulher no garimpo também “é 
cofre, ela guarda o ouro do peão”. Vê-se que para ser cozinheira não basta 
saber cozinhar, é preciso ser uma pessoa que é ou se tornará confiável para o 
grupo. Para Rodrigues a confiança que pressupõe essa relação “quebra a 
imagem de que os baixões são sempre locais de total suspeição. Nota-se que 
existem relações de confiança mútua no âmbito de vida cotidiana do 
chamado barraco e neste caso a cozinheira torna-se fiel depositária em jogo” 
(RODRIGUES, 1994, p. 116).187 

A autora ainda destaca que em virtude da função de vigilância dos 
bens que se encontram no barraco ser da cozinheira, sua mobilidade é 
bastante limitada, não podendo ela deixar o barraco sozinho. Logo, “a 
responsabilidade de ‘cuidar do barranco’ apresenta-se como uma forma de 
‘confinar’ essa mulher aos limites do baixão” (ibidem, p. 57).  

Quanto à possibilidade de relação íntima com os garimpeiros 
trabalhadores do baixão, encontrei entre minhas interlocutoras, três 
alternativas: 1) trocar sexo por ouro indistintamente com todos da turma que 

                                                 
185 “Nesta prestação de favores sexuais, existe um controle, por parte da cozinheira. (...). O 
controle é feito através de um caderno, no qual anota-se o nome do peão e o dia destinado a 
ele. (...). Uma vez anotado no caderno e o peão tendo efetuado o pagamento, os favores 
sexuais dar-se-ão no dia combinado. Esta anotação no caderno é denominado de ficha e 
refere-se a um comprovante e garantia dessa prestação de serviço” (RODRIGUES, 1994, p. 
87). 
186 “Praticação do prato” é o nome que os garimpeiros dão a isso, portanto, é proibido a 
“praticação do prato” para um garimpeiro em especial em detrimento dos demais 
(RODRIGUES, 1994).  
187 Já vimos como é comum ouvir dizer que “no garimpo não tem (porque não pode haver) 
ladrão”. Mais do que uma constatação, essa é a enunciação de uma das principais (senão a 
principal) regra(s).  
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as procurassem para isto (modelo encontrado e descrito detalhadamente por 
RODRIGUES, 1994, p. 2) não trocar sexo por ouro com nenhum deles, ou 
3) rapidamente escolher um da turma para se amigar, ao menos durante o 
tempo em que a mulher estiver trabalhando naquele baixão. 

 

Quadro 02 – Atividades obrigatórias e opcionais da cozinheira 
Fonte: sistematização pessoal a partir da bibliografia citada. 

ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS ATIVIDADES OPCIONAIS 
Cozinhar Lavar roupas do grupo 
Organizar/limpar barraco Favores sexuais remunerados  
Guardar ouro/pertences do grupo Favores sexuais188 não-remunerados 

(amigamento) 
Vigiar o barraco  

 

Pâmela e sua patroa, Dona Tânia, me dão pistas para entender os 
prós e contras dessas opções:  

L: Umas cozinheiras fazem (programa) e outras não. A mulher 
faz se quiser, é isso? 
DT: As que não faz é as que tão amigada né, mas as mulher 
solteira é muito difícil ter uma pra não fazer.  
L: Mas ela pode escolher com quem ficar? Ou ela é obrigada a 
fazer com todos? 
DT: Pode, pode escolher. 
L: Aí ela é obrigada a se amigar com ele? 
DT: Não, não é obrigada, mas... 
PA: Mas isso é o melhor, se ela quer que peão nenhum fique 
enchendo o saco dela, o certo é ela se amigar, porque se ela não 
se amigar com o cara, ficar com o cara, acompanhada com o 
cara, os outros vão dizer: ”porque tu ficou com ele e não quer 
ficar comigo?” Aí começa aquele nhê nhê nhê.  
L: Ok, então no baixão é isso, pode dar briga se a mulher fica 
com um, sem estar amigada com ele, e não com outro.  
PA: É, começa a dar briga, aí ele vai implicar com outro peão, 
aí começa aquele nhê, nhê, nhê.  
DT: Peão é bicho chato! (Entrevista com Pâmela e D. Tânia, 
bar de D. Tânia, Creporizão, Dezembro de 2012). 

                                                 
188 Favor sexual é uma expressão utilizada pela autora. Mais à frente iremos analisar a 
adequabilidade dessa expressão.  
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Pâmela ao cozinhar em um baixão prefere claramente escolher um 
garimpeiro para se amigar, ou seja, para ter uma relação exclusiva, a fim de 
que os outros não a assediem. E ao que tudo indica os garimpeiros parecem 
respeitar o amigamento da cozinheira com um dos trabalhadores do baixão. 
Se ela fizer programas com alguns e não com outros, claramente estará 
diferenciando homens que se veem em uma condição de igualdade (todos 
são peões, trabalhadores do baixão). Aqui é possível perceber uma diferença 
correlacionada ao código de conduta da mulher de boate. Esta, no exercício 
de sua atividade, só pode diferenciar os homens por critérios financeiros e 
não de preferência pessoal (fica com o que oferece mais). Já com a 
cozinheira de baixão parece acontecer o contrário: estando os homens todos 
sob a mesma condição auferindo os mesmos ganhos, ela pode diferenciar os 
homens pela preferência pessoal – desde que se amigue com algum deles (o 
amigamento é interdito para a mulher enquanto ela estiver dentro de uma 
boate). Sob este aspecto poderíamos dizer que a cozinheira – da mesma 
forma que a mulher de boate ou a mulher desacompanhada – também pode 
“rodar um peão” no baixão ao não agir de acordo com o esperado para uma 
mulher na sua condição, e o que se espera da cozinheira é agir de acordo 
com uma das três possibilidades acima, sob pena de causar 
desentendimentos e mesmo mortes no baixão.189 

Além dessas possibilidades relacionadas aos peões, também há casos 
em que a cozinheira se amiga com o dono do serviço (dono da máquina). 
Neste caso, para além do amigamento, respeitado pelos garimpeiros, há uma 
diferenciação pré-estabelecida entre este e os peões. Mesmo que esses se 
vejam grandemente como sócios em um mesmo empreendimento (partilham 
de condições adversas semelhantes e compartilham boa parte dos riscos da 
extração), é o dono do serviço que fica com a maior porcentagem devido aos 
custos com abastecimento e manutenção do maquinário, aluguel da terra se 
não for o dono desta e alojamento e alimentação dos peões (como visto no 
capítulo II). Portanto não apenas o dono do serviço tem a preferência no 

                                                 
189 Interessante que a menção recorrente na literatura quanto às brigas em função de 
mulheres e bebidas como a principal causa de mortes e desentendimentos nos garimpos (no 
qual a definição de “rodar o peão” enquadra-se), também é amplamente encontrada entre os 
moradores das currutelas. Mesmo que minha observação nos garimpos do Tapajós não 
permita concordar com a ideia de uma violência excessiva e disseminada (nesse período 
tive notícias de apenas dois casos de garimpeiros gravemente feridos em brigas entre eles – 
no qual apenas um parece ter sido motivado claramente pela disputa por uma mulher), o 
amplo conhecimento de boas regras de conduta para evitar conflitos entre os homens e 
entre esses e as mulheres (o cuidado das mulheres em não “rodar” os homens e destes em 
respeitar as “mulheres acompanhadas”) parece atestar a potencialidade conflituosa dessas 
interações, bem como a importância de noções de honra masculina próprias do garimpo.  
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amigamento com a cozinheira (se ela e ele assim desejarem), como também 
estabelece grandemente as normas para a troca de sexo por ouro entre a 
cozinheira e os peões: há baixões em que o dono não permite essas trocas na 
unidade produtiva, optando pela escolha de mulheres já amigadas na 
currutela e/ou que venham para o baixão com seu marido, que também 
trabalhará na equipe.  

Da mesma forma há notícia de cozinheiras solteiras que, não 
podendo ou não querendo realizar essas trocas de sexo por dinheiro no 
baixão, realizam-nas esporadicamente durante suas folgas na currutela.190  

4.6 Mulheres que andam soltas, mulheres que voam presas: solteiras e 
prostitutas ontem e hoje 

Em um quarto de hotel conheci Bruna e Alice. Elas conversavam 
animadamente com Cláudia, a camareira. Três mulheres jovens (em torno 
dos 30 anos) e com diferentes experiências no garimpo. Do meu quarto 
escutei-as e então decidi puxar papo. Claudia, a camareira, é moradora da 
currutela desde criança, veio para o garimpo com os pais, tem 3 filhos e está 
amigada há muitos anos. Bruna vende nos baixões lingeries que traz de 
Goiânia/GO, era a segunda vez que andava pelos garimpos da região e agora 
trouxe a amiga Alice. Ambas solteiras, elas haviam chegado à currutela no 
dia anterior e estavam se preparando para um tour nos baixões: Bruna 
venderia roupas e Alice faria “chapinha”191. Era a primeira vez de Alice na 
região, embora ela tivesse muito mais trecho que a colega, pois já trabalhou 
como cozinheira de baixão e vendedora em garimpos da Guiana Francesa e 
do Suriname, em uma viagem anterior com outra amiga. Das três, Bruna 
parecia a mais séria e foi a que mais falou sobre prostituição no garimpo:  

B: eles acham que a mulher vêm pro garimpo só pra se 
prostituir! É que nem quando eu voltei (para sua casa em 
Altamira/PA). “Lá matam muita gente não sei o quê.” Eu digo: 
“eu não vi nada disso não, pelo menos no tempo que fiquei lá, 
não vi nada de morte, nada dessas coisas”. “ah porque vocês 
vão pra lá é pra ser puta, no garimpo só vai mulher pra se 
prostituir, pra vender o corpo, não sei o quê”... 
C: ganhar dinheiro fácil. 

                                                 
190 Ouvi referência a isso a partir de uma dona de boate no Creporizinho, mas infelizmente 
eu não saberia dizer qual a dinâmica dessas trocas: ficariam essas cozinheiras na currutela 
com membros da própria equipe do baixão? Sim? Não? Por quê?  
191 Técnica de alisamento de cabelo.  
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B: É, ganhar dinheiro fácil. Tinha um vizinho mesmo que eu 
cheguei lá, passei 45 dias aqui, que quando eu cheguei lá, ele: 
“Ah você não quer comprar minha Kombi192?” Eu digo: “Moço 
eu tava vendendo era roupa, não era o meu corpo não, pra 
arranjar dinheiro pra comprar uma Kombi, com 45 dias?!!” É 
fogo!  
L: e se estivesse? 
A: Eu penso assim: se a gente vai, se a gente vender o corpo, a 
gente faz o que tem que fazer, a gente não tá usando nada de 
ninguém! O que eles dão é o da gente né, eu penso assim.  
B: mas falar de vim pra garimpo é um preconceito, em qualquer 
cidade. Da primeira vez que eu vim sofri muito preconceito. 
Ainda mais por eu ser lôra, parece que a lôra é que mais sofre! 
(risos) Ééée! Passei um preconceito da porra aqui! Eu fui 
embora traumatizada!  

L: as pessoas te falavam alguma coisa? Você percebia pelos 
olhares? 
B: É, todo mundo fica te olhando diferente. Aí cê tá dormindo 
lá no quarto e o homem manda te chamar. Eu peguei um bocado 

                                                 
192 Veículo da Volkswagen com lotação de 8 a 15 lugares.  

Figura 18 – Vendedora de lingeries e cabeleireira itinerantes se preparam para sua 
ida aos baixões. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 
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de briga feia aqui (no hotel). É os homens mandavam chamar, 
mandavam dizer pra mim assim: “Vai fala pra ela que eu tô 
aqui, num quarto de ar-condicionado, fala pra ela descer aqui”. 
Desse jeito! (risos) O que eu ficava com raiva assim, porque 
poxa, eu to aqui, que nem teve muitos homens que mandaram 
esses recados pra mim e às vezes eu tava sentada lá na frente 
eles passavam por mim faziam de conta que nem me 
conheciam, não me dava nem bom dia nem boa tarde, aí quando 
chegava de noite... Eu mandava dizer: “não sou puta!” Passava 
pela gente fazia de conta que nem te conhecia, quando era de 
noite mandava dizer que tava num quarto de ar-condicionado. 
Prefiro dormir no meu quartinho com meu ventiladorzinho 
mesmo, na caminha de solteiro, que eu fico de boa, feliz da 
vida.  
L: mas que coisa... Eu tô no meu quartinho também, o mesmo 
que eu fiquei da outra vez. 
B: Eu ando, viro, mexo, eu converso, eu sou muito bandolêra 
pra conversar. E quando eu passei 45 dias aqui todo mundo já 
passou a me conhecer. O pessoal vêm, conversa. Igual hoje 
mesmo um me disse assim: “Lôra tu tem uma cara tão séria! 
Mas depois quando a gente te conhece tu tem uma cara de 
bandida!” (risos) Já começa a me afetar, já começam a mexer. 
Depois que cê pega conhecimento cê vai embora! No começo 
não, no começo eles faziam muita coisa assim, muita palhaçada, 
aí depois não, depois quando eles passaram a me conhecer, 
começaram a conhecer o meu jeito, hoje eles nem mexe mais 
comigo. Eles chama assim: “Tu tem uma cara de safada, lôra, ô 
lôra, uma cara de bandida” mas na brincadeira, sabe.  
C: vai acostumando né. (Entrevista com Alice, Bruna e Claudia, 
hotel, Creporizão, Novembro de 2012) 

Nenhuma das três me falou espontaneamente se já havia feito 
“esquemas” ou trabalhado em alguma boate (na cidade ou no garimpo) e 
tendo em vista nosso rápido contato, também não me senti à vontade para 
perguntar diretamente. Não obstante, Bruna me dá pistas sobre a percepção 
que as “pessoas da cidade” têm das mulheres que “andam pelos garimpos”, 
bem como do olhar das pessoas de dentro do garimpo para mulheres 
solteiras que, como ela, “andam muito”, se hospedam em hotéis e 
embrenham-se nos baixões onde os homens retiram o ouro da terra, ficando 
distantes, portanto, do olhar escrutinador das pessoas que habitam a 
currutela.  
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Logo percebi que uma mulher “solteira” no garimpo é o mesmo que 
uma mulher “desacompanhada”, ou seja, uma mulher cuja suspeita (e 
possibilidade) de trocar sexo por dinheiro recai de maneira acentuada. Para 
algumas pessoas “mulher solteira” no garimpo é quase sinônimo de 
“prostituta”. E certamente a generosidade de garimpeiros “carentes” recairá 
particularmente sobre essas. Não é sem motivo que Bruna se diz “casada” 
para os homens que não conhece, mesmo estando solteira: assim ela 
minimiza as chances de “levar cantadas indesejadas” e de ser tratada como 
“prostituta”. A história do homem hospedado no mesmo hotel, que a chama 
apenas para o seu quarto “com ar condicionado”193, sem interagir com ela 
nem antes nem depois do convite, ilustra bem o que Bruna entende por 
prostituição. O problema maior aqui, o que mais a ofende (talvez mais do 
que aceitar que um homem pague alguma conta ou oferte presentes e 
dinheiro: formas de “agrado” como definido por Baixinha) parece ser o 
anonimato de uma relação impessoal totalmente marcada pelo curto espaço 
do que poderíamos mais acertadamente chamar de um “programa”.  

“Mulheres que andam” assim pelos garimpos parecem estar sempre 
vulneráveis a essas tentativas de classificação, em cada nova parada 
travando relações com os que ali já estão, sofrendo “preconceito” até “pegar 
conhecimento” dos códigos desses espaços e até que as pessoas dali “tomem 
conhecimento” sobre quem são, o que fazem e o que querem cada uma 
dessas mulheres que “rodam o trecho”. Para o “peão rodado” basta saber 
que ele está à procura de trabalho. Já a mulher que “roda o trecho” é vista 
quase sempre como uma “mulher rodada”, ou seja, sem dinheiro, sem 
marido e que possivelmente é prostituta. Vi essa expressão ser usada em 
pelo menos dois momentos. Em um deles Pâmela fazia uma brincadeira 
com uma amiga garçonete, que estava grávida, dizendo que ela “não sabia 
quem era o pai da criança”: “Ela nem sabe quem é o pai. Isso aí é uma 
mulher rodada!”. Em outro momento Pâmela e sua patroa (Dona Tânia), ao 
serem perguntadas se isso teria alguma relação com a prostituição, me 
responderam evasivas:  

                                                 
193 Nas currutelas de garimpo os hotéis onde se hospedam viajantes e garimpeiros em seu 
trânsito entre os baixões e a currutela são locais propícios para a realização de “esquemas”. 
No Creporizão ouvi falar que uma campanha da polícia militar contra a “prostituição 
infanto-juvenil” desencadeou um controle mais rígido na portaria desses hotéis onde 
menores de 18 anos eram impedidos de entrar no quarto dos hóspedes. Em uma conversa 
com um militar trabalhando no local, nos foi informado que “as mães incentivavam as 
prostituição das filhas, dizendo que os homens com os quais elas saíam eram seus 
namorados e não clientes”. Segundo este militar isso acontecia porque “as próprias mães 
eram prostitutas ou tinham famílias desestruturadas, sendo seus filhos criados por homens 
que não são seus pais biológicos, etc.”.  
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PA: Muié rodada é muié que não tem um lugar pra morar, que... 
Na verdade é aquela que não se valoriza. Não valoriza as 
oportunidades que as pessoas dão, aí fica uma pessoa rodada, 
que geralmente uma mulher pra ela ficar rodada com certeza 
tem de viver num.. geralmente acontece que ninguém gosta.  
L: Por que ninguém gosta? Não tem nada a ver com 
prostituição?  
PA: às vezes por ela mesmo. 
DT: fica (com os homens) por besteira, fala demais, pessoa que 
gosta de fofoca, aí vai encher a cara de cachaça, anda bêba aí, 
tem gente que conversa muito né, vê que tá conversando uma 
coisa que não tem nada a vê, aí lá: ‘ah a Pâmela, a Dona Tânia 
fez isso, falou isso’. Não é fuxico?! É fuxico. (Entrevista com 
Pâmela e D. Tânia, bar de D. Tânia, Creporizão, Dezembro de 
2012).  

O que seria, no contexto de um currutela de garimpo, (onde, apesar 
da grande circulação de pessoas, praticamente todos seus de-moradores se 
conhecem) uma mulher que “não se valoriza” ou que “não valoriza as 
oportunidades que as pessoas dão”? Seria aquela que se entrega mais 
ostensiva, exclusiva e visivelmente à prostituição? Seria aquela que opta por 
estar em uma boate – e usufrui da sociabilidade própria desse espaço tal 
como as farras e bebedeiras (e mesmo o “falar à toa”) – mesmo tendo outras 
oportunidades de trabalho? Não podemos esquecer que Pâmela agarrou 
“com unhas e dentes” a primeira oportunidade que teve de emprego fora da 
boate e se diz grata a mulher que a ofereceu, se mostrando feliz por poder 
mostrar que é “trabalhadeira”.  

Quando aportei na currutela de Cabaçal fui logo puxar papo com 
algumas mulheres que estavam bebendo na frente de um bar e elas, como 
que respondendo a minha silenciosa indagação, me disseram (entre irônicas 
e envergonhadas) que estavam ali porque “não queriam trabalhar”. Mas para 
entender essa concepção da prostituição como “não-trabalho”, é preciso 
estar atento a outras classificações nativas, tal como a diferença entre o 
serviço sexual realizado pela “mulher de boate” e pela “cozinheira”. Shirley, 
uma dona de máquina de 40 anos, enquanto faz as unhas no salão de beleza 
de Lene,194 me explica:  

                                                 
194 Junto do hall de entrada dos hotéis onde me hospedei e das serestas de final de semana, 
este era um dos pontos estratégicos de minha observação, como discutido na introdução.  
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L: Shirley, me fala um pouco sobre as mulheres e a prostituição 
aqui no garimpo 
S: (silêncio) As pessoas precisam, de alguma maneira, 
sobreviver, mas tem outras maneiras de sobreviver que não seja 
assim, sem precisar estar se prostituindo... Pode lavar uma 
roupa, fazer qualquer outra coisa, e se eu não sei fazer, eu vou 
aprender. Então eu acho isso, eu sou contra isso (e me olha 
muito, como se estivesse tentando captar o que eu penso. Digo 
que não sou contra nem a favor). 
S: Eu sou contra porque no caso elas podem ter outras maneiras. 
Elas vão evitar muito, elas tão evitando muita coisa, de 
adoecerem de morrerem, de...  
L: elas estão mais sujeitas a sofrer violência?  
S: elas apanham bastante  
L: Por que mais que as outras? 
S: acho que porque... eles dizem logo “ah essa puta véia, essa 
rapariga veia”. Eles falam: “não vale nada”. Não tem aquele 
respeito. Por exemplo, eu sou uma cozinheira solteira, “ah puta 
veia”. Não, eu sou cozinheira de fulano, já tem mais respeito, 
que não vive daquilo, nem que ela faça a mesma coisa que a 
outra... 
L: tem muitas cozinheiras que também fazem, não? 
S: Isso. Mas é que elas não ficam lá esperando. Porque aquelas 
que vivem lá, que se prostituem, que vive no cabaré no caso, 
elas ficam lá esperando o cara ir lá e procurar elas. E essas não, 
elas tão no trabalho delas, a cozinheira ela tem o namoradinho 
mas... então essa que é a diferença da cozinheira pras outras lá 
(silêncio). Também é o trabalho dela. Eu tenho o meu, ela tem o 
dela. (Entrevista com Shirley, salão de beleza de Lene, 
Creporizão, Abril de 2012) 

Interessante que o que faz da prostituição um “não trabalho” para 
essas pessoas é exatamente um dos pontos que mais caracteriza a atividade 
da prostituta: a espera por clientes. A outra característica essencial dessa 
atividade, a troca de sexo por dinheiro, também pode ser realizada por 
outras mulheres, como a cozinheira (e atendentes de bares, tais como 
Pâmela e Baixinha), não sendo, portanto o que as diferencia da “mulher de 
boate”, mesmo que essas trocas se deem dentro de outros espaços e com 
outras denominações: “ploc”  e “esquemas” que se realizam em hotéis, 
quartinhos, baixões, geridos por outras regras que não as de um espaço 
próprio para a prostituição e com maior flexibilidade e autonomia por parte 
das mulheres que as realizam. Ao final de sua fala, contraditoriamente 
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Shirley parece admitir ser a prostituição um trabalho, mas certamente um 
trabalho visto por ela como ruim, inclusive para as mulheres que nele se 
engajam, por estarem mais sujeitas à violência (derivada da falta de 
respeitabilidade) do que outras mulheres. Note-se que Shirley se refere ao 
parceiro das trocas entre sexo e dinheiro realizadas pelas cozinheiras não 
como um “cliente”, mas como um “namorado”, o que não deixa de lembrar 
o “namoro no Real”, ou seja “no dinheiro”, de Pâmela.  

Iva, uma antiga dona de cantina e bar, que hoje tem apenas uma 
cantina “sem mulheres”, me fala mais sobre esses “namoros” e o quanto eles 
se aproximam e distanciam-se da prostituição “de antigamente”:  

L: E aqui foi a primeira cantina? 
I: É quando eu cheguei aqui era praticamente mato aqui, tudo 
era mata né. Aí meu marido botou a cantina, todo tempo com 
cantina, mexia com mulheres também, sabe, essas mulheres 
que... que elas vinham pra cá. Aí começou foi isso, ele nunca 
deixou de mexer com cantina, todo o tempo foi cantina. Era 
cantina e bar. Tinha os quarto delas, a vida delas independente 
(querendo dizer que ninguém ali as explorava).  
L: E tinha muita mulher na época, que vinha? 
I: É na época do ouro grande tinha, mas agora não, é difícil. 
Olha aí, nós tem um sobrinho aí que diz que aqui não presta “só 
tem macho”, “não tem nenhuma mulher, só tem macho!” 
Realmente de noite aqui (na cantina) só tem macho. Aí as 
mulher que tem hoje em dia aqui tudo tem marido, sabe. Aí os 
solteiros ficam, sabe ... porque não tem mais. Hoje em dia tudo 
é diferente. Naquele tempo tinha prostituta, hoje em dia não tem 
prostituta mais, hoje em dia diz que é namoro. 
L: mas às vezes rola dinheiro também... 
I: Mas diz que é namoro! O pessoal diz ‘não, é namoro’. Tudo 
mudou né. Agora naquela época tudo era diferente.  
L: é verdade que às vezes as mulheres chegam para ganhar um 
dinheiro e depois se amigam e casam? É normal?  
I: Se amiga né. É normal, fazem, então é assim mesmo. 
(entrevista com Iva em sua cantina, Creporizão, Março de 
2012).  

De fato, em todas as currutelas que andei, a prostituição se realizava 
de forma discreta. Não havia nenhum grande cabaré ou boate em 
funcionamento como aparecem nos relatos da época do “ouro grande”, ou 
seja, durante a febre do ouro. No garimpo do Cuiú-Cuiú ainda pude ver as 
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ruínas da “Boate Carobá”, que talvez tenha sido a maior e mais luxuosa casa 
noturna e de prostituição da região do Vale do Tapajós, onde antigos 
moradores relembram saudosos shows de artistas nacionais durante a década 
de 80. Atualmente é mesmo difícil identificar à primeira vista quais os 
espaços destinados à prostituição onde moram e trabalham mulheres que se 
dedicam exclusivamente a esta atividade. Esses espaços ainda existem, mas 
é muito mais comum encontrar “mulheres que namoram no Real” 
conversando e bebendo com seus “namorados” em bares e festas (Serestas) 
que frequentam. Também não vi nenhuma “avionada de mulher” chegando 
nesses garimpos a fim de suprir essas boates com uma mão-de-obra 
feminina disposta a aplacar a carência de garimpeiros solitários 
embrenhados no meio do mato que quase nunca viam uma mulher.  

É como se naquele tempo praticamente todas as mulheres que 
entravam no garimpo fossem parar direto nas boates, imobilizadas ali até 
que um garimpeiro “pagasse seu passe” e a levasse para morar com ele, se 
amigando com ela. Certamente existiam mulheres exercendo outras funções: 
mulheres que iam para os baixões cozinhar, mulheres comerciantes nas 
currutelas, mulheres que acompanhavam seus companheiros ou iam mais 
tarde atrás de seus maridos que se demoravam demasiadamente nos 
garimpos, mas a memória oral destaca as boates como o espaço, por 
excelência, do feminino.  

Isto nos leva a pensar que com as estradas e com o passar do tempo 
(o envelhecimento das currutelas que sobreviveram à grande febre), as 
mulheres passaram a “andar mais” pelos garimpos (em maior quantidade e 
por muitas rotas) descobrindo outros caminhos e maneiras de transitar não 
apenas por espaços de terra, mas por espaços de classificação, dialogando 
com a cultura garimpeira, sempre vista como essencialmente masculina.  

4.7 Um espaço de prostitutas e peões: civilização e (des)ordem na 
identidade garimpeira (ou no “DNA” dos garimpos).  

Nessa cultura, como vimos, a prostituição feminina desempenha um 
papel preponderante enquanto valorização do gasto com mulheres. 
Acreditamos que essa valorização ainda exista, embora ela não passe, 
necessariamente pelo espaço tradicional do cabaré, afinal as mulheres (e 
suas estratégias de ganhar dinheiro com o corpo) transcendem cada vez mais 
esse espaço. Antigos garimpeiros, como Seu Elpídio e Seu Miro relembram 
como era na época do “ouro grande”, onde as mulheres pareciam ser artigos 
“raros” e por isso alvo preferencial de disputa e valorização, ainda que 
preferencialmente no espaço das boates:  
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(...) e tinha avião que era lotado só com mulher pra fazer 
programa. Era no garimpo do Morro Alto. A dona Nazaré 
deixou faltar mulher, 5 meses sem mulher. As que vieram 
tavam tudo amigada lá no baixão. Aí a gente disse que dia 24 de 
junho, dia de São João, nós queria mulher lá na pista (de 
pouso): “Se a Sra. não trouxer, nós vamos pegar as mulher que 
tão no baixão e trazer elas pra cá!”. A gente falou só pra dar um 
choque nela. (...) Eu usava uma espingarda, um 38 e um facão 
na cintura. Era o sistema do garimpo, era só pra usar, não era 
pra matar ninguém. (...) então tinha uns 100 homens na pista 
(no dia que as mulheres chegaram), só mais maranhense da 
baixada, tudo magrinho, pretinho. “Tá, vou mandar vir” “Tá 
vindo 8 mulheres”. Não, duas avionada, 12. Eu lembro que eu 
comprei uma caixa de Skol que vinha 48 latinha, eu e meu 
colega, dividimos, deu 11 gramas de ouro. Dei 5 gramas para a 
mulher que eu fiquei. Tava uma chuvinha fina quando o avião 
chegou. Aí abri a porta do avião, aí chegou primeiro a mala, 
depois sai a dona da mala, uma mulher bonita, então eu fui 
direto e agarrei a mala da mulher! Fiquei cinco dias com ela no 
baixão. Eu queria que a gente se ajuntasse, mas ela falou que 
não, que tava devendo na cantina (...). No garimpo é mais 
brutal. Tem que chegar junto (da mulher) logo, tem que ser 
mais ágil (senão os outros tomam).  
L: Como?  
E: Porque depois eu vou passar com uma mulher aí (na rua) e o 
cara vai falar: “ah eu peguei ela!” Ou ela vai passar e piscar 
para os outros. Eu não quero isso pra mim não”. (Entrevista 
com S. Elpídio, em seu bar em Itaituba, Março de 2012) 

Na memória de antigos garimpeiros é comum o relato da disparidade 
quantitativa entre homens e mulheres no início da febre do ouro na 
Amazônia brasileira. O interessante é que a região do Tapajós já existia 
garimpos pelo menos desde 1958 embora pouco se fale da organização 
social desses garimpos em uma primeira fase, anterior ao boom dos anos 80 
e menos ainda sobre a presença e atividades desempenhadas pelas mulheres 
nessa fase. Nesses relatos frisa-se sempre a presença de mulheres de boate e 
a alta demanda por elas, ao mesmo tempo em que pouco se diz sobre as 
cozinheiras ou outras mulheres exercendo outras atividades e mesmo que 
tenham vindo para esses espaços acompanhando os maridos ou parentes 
garimpeiros.  

Não obstante, é possível encontrar relatos de mulheres pioneiras que 
foram cozinheiras, donas de máquina ou comércio durante os anos 80, mas 
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isso é pouco destacado na memória coletiva que se têm desses garimpos. 
Tudo isso parece reforçar uma imagem do garimpo como um espaço 
formado essencialmente por prostitutas e peões.  

Seu Miro, 58 anos, maranhense, taxista e ex-comerciante de 
garimpo, nos fala da disparidade quantitativa entre homens e mulheres em 
alguns garimpos do Tapajós na década de 80:  

M: Em 81 lá no São Chico tinha em torno de uns 100 homens e 
quatro mulheres. Aí vinham, a pessoa, precisando de mulher, 
chegava: “quem é o responsável?” “Ah é o (fulano).” “Qual é a 
mulher que tem disponível?” “Não tem ninguém” “Qual é o dia 
que tem?” “Olha, tal dia da semana que vêm”. 
L: Agendado 
M: “Bota o meu nome aí!” “E quem é que você quer das 
quatro?” “Olha eu quero aquela...” Tinha uma negrinha, tinha 
uma velhinha, chamava finada Nazaré que eu me lembro como 
hoje. 
L: Era velhinha? 
M: Era, já era mulher de seus 45 anos a 50 anos. E tinha essa 
que parecia uma índia que usava um short bem folgado 
(imagino que devia ser uma saia-calça), que nós dizia “aquela 
calça frôxa!”, “aquela índia da calça frouxa” (risos). Aí outro 
dizia: “Eu quero a Raimunda”. A Raimunda era a que hoje é 
mulher do (fulano), aquela era uma delas. Mas lá todo o calçado 
servia! (risos) Todo calçado servia. Tudo servia!  
L: E eles tinham preferência, as mulheres também tinham 
preferência por alguns garimpeiros?  
M: Não tinha preferência porque não tinha como escolher! Era 
obrigado a comer o feijão com arroz mesmo (risos), o Jabá! O 
cara tinha aquele dizer que “Jabá e mulher feia só se comia no 
garimpo!” [Risos]  
L: Desculpa a minha ignorância com coisas regionais, mas o 
que é Jabá?  
M: Jabá é uma carne que eles dizem que é feito de jumento. 
Mata o jumento, o cavalo e prensa aquela carne e trás.  
L: é o charque? 
M: É o charque. Esse que é o Jabá. Aí o pessoal diz “mulher 
feia e Jabá só se come no garimpo”. E que nem aqui na cidade o 
pessoal diz o contrário: “que melancia grande e mulher bonita o 
dono não come só!” (e ri efusivamente) É tudo lá no garimpo, 
tudo isso o peão sabe lá no garimpo!  
L: Mas e depois disso Seu Miro...  
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M: Aí foi civilizando, foi civilizando. Hoje tem muita mulher 
aqui, a mulher do (beltrano) era mulher da vida. Ela chegou na 
boate dele e ele se amigou com ela e hoje é a esposa dele (e cita 
outras). 
L: Isso devia ser comum. 
M: Mas é muitas dessa situação! E aí eu fui em 83 pro garimpo 
na Boca do Creporizão, tinha 1.200 balsas. Cada balsa tinha no 
mínimo 6 pessoas: o dono, quatro mergulhador e uma 
cozinheira. Agora veja só: 1.200 balsa vezes seis quantas 
pessoas tem? Agora tinha mais ou menos umas 30 boate, cada 
uma boate tinha umas 20 mulher, tudo isso num espaço de 20 
km. E se cê visse o tanto de morte que acontecia, o tanto de 
tudo o que acontecia ao mesmo tempo. E eu passando por cima 
daqueles cadáveres, vendo gente trocando tiro e eu me 
desviando. Às vezes a gente tava deitado numa rede e o pau 
comia pra lá. A gente deitava no chão pras bala poder passar, 
não acertar na gente.  
L: Isso foi em 83? 
M: De 82 a 84, mais ou menos isso. 
L: O Sr. trabalhou lá nessa época? 
M: Trabalhei, eu vendia roupa de mergulho, chupeta, 
mascareta195 e tirava foto do pessoal. Cansei de tirar foto, foto 
dos mortos e das mulheres fazendo strip-tease, fazendo o que 
devia e o que não devia (risos) Eu fiz tudo né, tudo pra dar 
conta do pão de cada dia, dos meus filho que eram pequeno 
nessa época. (Entrevista com S.Miro, Itaituba, Março de 2012) 

Carolina Carret Höfs (2006; 2007) ao analisar as tentativas de 
inserção dos brasileiros na sociedade Surinamesa destaca os esforços desses 
migrantes, a grande maioria ligada aos garimpos, em criar uma identidade 
coletiva a fim de que possam se integrar àquela sociedade. Nisso aponta 
embates identitários que associam grandemente os imigrantes brasileiros 
naquele país a prostitutas e peões de garimpo. A autora mostra como os 
próprios brasileiros buscam positivar essas imagens a princípio vistas 
negativamente por outros grupos sociais, ao destacar, dentro de uma 
perspectiva diacrônica, o papel “civilizador” de prostitutas e peões e o 
correlato poder branqueador/civilizador das mulheres brasileiras em uma 
sociedade pluriétnica como o Suriname. Sincronicamente os brasileiros 
manipulam o ouro e o sexo como instrumentos para uma agência positiva. 
Assim uma ótica desenvolvimentista, civilizadora e branqueadora é 

                                                 
195 Equipamentos de mergulho para garimpagem de ouro com balsas no rio. 
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acionada no combate ao estigma que liga os imigrantes brasileiros 
exclusivamente à prostitutas e peões. Höfs (2006; 2007) mostra como esses 
embates fazem parte de uma espécie de “mito fundador” da identidade 
brasileira no Suriname em uma narrativa mítica que mistura sincronia e 
diacronia ao transformar peões e prostitutas em agentes civilizadores, 
emblema das tentativas de construção de uma identidade brasileira no 
Suriname.  

A análise desta autora nos parece frutífera para entender também 
aqui, nos garimpos do Tapajós e na memória acionada por antigos 
garimpeiros, a reivindicação de um papel civilizador para os que seriam 
esses “primeiros” personagens no meio da floresta. É desta forma que 
prostitutas e peões aparecem nessa memória quase como “bandeirantes”, 
responsáveis pelo descobrimento e povoamento dessas regiões. Não 
podemos esquecer o quanto é destacado a aliança entre esses, e o discurso 
da “prostituição sadia” – que leva ao casamento/amigamento entre 
prostitutas e garimpeiros – parece legitimar essa percepção.  

André Dumans Guedes encontrou entre seus interlocutores, antigos 
moradores da cidade de Minaçu/GO cuja história está intrinsecamente 
relacionada à garimpagem de ouro, a auto reivindicação de “bandeirantes”. 
Sobre o uso que faz desse termo, o autor explica:  

Daí também minha opção por tratar a “história” como a 
“mitologia oficial”, sem maiores distinções entre a 
historiografia “séria” a respeito dos bandeirantes e as 
apropriações “ideológicas” destes últimos. Não atribuo aqui um 
caráter valorativo ou pejorativo aos termos “mito” ou “história”. 
Interessa-me, sobretudo, discutir como a herança dos 
bandeirantes, com sua “força criadora de tradição” (citação a 
Carvalho Franco, “Homens livres na sociedade 
escravocrata”), é reivindicada de maneira diferenciada a partir 
de diferentes relatos produzidos por grupos distintos. E dado 
isto, o que importa é que estas diferentes versões e relatos sejam 
concebidos como algo de mesma natureza, podendo ser 
comparadas em pé de igualdade. (GUEDES, 2011, p. 336).  

Estaríamos diante do que este autor denomina de “bandeirantismo 
popular”? Nos garimpos tapajônicos é comum antigos moradores 
considerarem-se como “bandeirantes”, “desbravadores”, “pioneiros”. E em 
geral acionam esses termos para reivindicar reconhecimento e valorização 
social (especialmente no diálogo com o Estado ou com os “de fora”) e 
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consequentemente, se opor ao estigma de violência e banditismo que recai 
sobre eles. Não obstante esses elementos estigmatizantes fazem parte da 
maioria dos relatos da época da febre do ouro, sendo rememorados a partir 
de narrativas pessoais em tons quase épicos onde se destacam a coragem e a 
honra pessoal frente a um alegado “faroeste” dos primeiros tempos. Não é a 
toa que todos dizem que hoje o garimpo está “civilizado”, “manso”, sendo 
inclusive apontado por alguns como um lugar bom de morar e criar os 
filhos. Tendo-se em mente as vivências ou os relatos dos primeiros tempos, 
hoje estaria, como nos diz Dona Iva, “tudo muito diferente”.  

Embora esses garimpos mais antigos se assemelhem muito a 
pequenos vilarejos tendo resistido a grande febre do ouro dos anos 80 e se 
adaptado às mudanças trazidas no seu bojo, tal como o incremento de 
maquinário e a busca pela legalização da garimpagem, acredito que seria 
apressado dizer que esses garimpos viraram “cidade”. Seus de-moradores 
fazem questão de ressaltar a diferença entre o “mato” e a “rua” e forjam suas 
identidades enquanto pertencentes ao primeiro domínio. Mesmo as 
mulheres, em geral menos ligadas ao processo de produção (extração) do 
ouro do que ao de reprodução da força de trabalho, reconhecem o contraste 
de suas identidades quando saem para a “rua”, sofrendo preconceitos do tipo 
que foram apontados por Bruna, mesmo que elas não se de-morem 
demasiadamente nos garimpos.  

Se as respostas dessas pessoas buscam num primeiro momento negar 
esses estereótipos, por outro lado, na própria negação há afirmação de um 
modo de vida próprio do garimpo, que se não é tão negativo como as 
pessoas da cidade pensam, ao menos é muito diferente do modo de vida 
citadino:  

A: Pros olhos de muitas pessoas lá fora até a gente (mulher), a 
gente bota medo em muitas pessoa por a gente ser de garimpo.  
L: É mesmo? Vocês (mulheres) também?  
A: É! Quando a gente sai assim a gente fica tipo assim mais 
respeitada né.  
L: É?  
A: É porque muitas das pessoas tem essa visão do garimpo: 
“não, porque lá só rola morte!” É isso e é aquilo... 
PA: porque quem véve (sic) no garimpo tem que ser doido 
também! Eles falam assim né, que pra andar no garimpo tem 
que ser doido também ou então não se cria! 
A: Um tipo de gente que no garimpo, assim que nem aqui ou 
em outros garimpos, é muito difícil ficar, é ladrão.  
PA: Ladrão não se cria! 
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A: Ladrão se ele veio com esse propósito, pois ele pode arranjar 
um meio de puxar o trem dele pra frente porque senão por ali 
mesmo que ele fica! Porque aqui é aquela coisa sabe?! Se a 
polícia pegar prende e deporta, mas se os outros pegar mata.196 
(Entrevista com Anita e Pâmela, currutela Creporizão, 
Dezembro de 2012) 

Anita e Pâmela mostram como o próprio estigma pode ser utilizado 
de forma positiva, para obter respeito na cidade, por exemplo. Se elas 
podem ser vistas pelos “de fora” como prostitutas por serem mulheres que 
“andam em garimpo”, também podem ser alvo de admiração, temor e 
respeito enquanto mulheres corajosas e valentes, quase doidas, que se 
sobrevivem (“se criam”) à propalada violência desses espaços, devem ter 
algum mérito: são, a partir desse olhar contrastivo, diferentes das mulheres 
da cidade: são mulheres do mato, mulheres que não tem medo de “andar no 
trecho”, mulheres de garimpo.  

4.7.1 “Mato” e “Cidade”: as mulheres “civilizam” os homens  

Correlata a essa representação em geral acionada pelos “de fora”, 
pelos que não andam e não conhecem o garimpo, há uma concepção nativa, 
generificada, do papel das mulheres como agentes civilizadores. Esse papel 
é em grande parte devedor da função que desempenham homens e mulheres 
no processo produtivo da extração de ouro (produção/reprodução) e da 
própria história rememorada desses garimpos (o pioneirismo de prostitutas e 
peões). Mais do que os homens, por tempos embrenhados no meio do mato 
à procura de ouro, essas mulheres, especialmente as que chegavam direta e 
rapidamente das cidades para as boates nos garimpos através das 
“avionadas” (elas não “varavam”/andavam no meio do mato como os 
garimpeiros), pareciam adquirir um valor adicional, (para além do 
imperativo sexual de um código masculino), que não deve ser 
menosprezado:  

A: Aí é que nem a menina tava falando ainda agora, [na boate] 
aparece cada peão que chega do meio do mato, que faz até 
medo! [risos] É! Que é perigoso ele sair andando na cidade os 

                                                 
196 Aqui novamente aparece a referência a uma das leis mais imperativas do garimpo: “no 
garimpo não existe (não pode existir) ladrão”. Note-se a convivência entre o código 
normativo legal (o que faz a polícia) e o código informal (o que fazem os garimpeiros).  
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carros arrancar os sapato dos pé dele, acostumado com cidade 
que só! [ironia] 
L: como? 
A: Assim, no termo de ter muito tempo que não anda na cidade 
né. O cara ir atravessando a rua já não tem mais nem costume 
com os carros que na hora que o carro passa ir arrancando até o 
sapato. (Entrevista com Anita e Pâmela, currutela Creporizão, 
Dezembro de 2012).  

Paralelo a relatos como esse, encontramos também garimpeiros 
dizendo o quanto o tempo prolongado dentro do mato pode “embrutecer” os 
homens, tornando-os “bichos-do-mato”. Receosos de ficarem “brutos”, 
esses homens procuram frequentar o máximo possível a currutela e seus 
locais de sociabilidade, tais como os bares, as festas e as boates. Além disso, 
procuram de tempos em tempos “sair para a cidade”, que assim como a 
currutela também é chamada de “rua” pelos garimpeiros. Sair para a “rua” 
apresenta-se com um símbolo de status, não apenas porque para sair é 
preciso ter ouro (“não dá pra ir pra cidade ou voltar pra casa sem dinheiro”), 
mas também porque na cidade chegam primeiro as novidades e as modas 
que as pessoas ao retornarem procuram trazer para os garimpos.  

Algumas das histórias contadas (de amplo conhecimento) das 
extravagâncias cometidas durante a febre do ouro, tal como fretar um avião 
apenas para almoçar em um restaurante refinado no Rio de Janeiro, ou pagar 
para mandar lavar roupas em Belém ou São Paulo, além de atestar um alto 
status pecuniário de seus atores, parece colocar em evidência essa busca (no 
limite exagerada, quase desesperada) por referenciais citadinos, 
cosmopolitas, que acrescentariam valor simbólico às coisas obtidas pelo 
ouro tirado do meio da selva.  

A vaidade masculina no garimpo é outro ponto que chama a atenção 
de qualquer observador externo, ali não apenas as mulheres, mas também os 
homens procuram “andar bonitinhos” em suas saídas para a currutela, 
consumindo roupas e produtos de marca, bem como perfumes e produtos de 
beleza. Mesmo nos baixões é possível encontrar produtos de beleza de 
marcas como Avon e Boticário no barracão dos homens. 

Não é incomum homens frequentarem os salões de beleza da 
currutela, não apenas para barbear-se e cortar o cabelo, mas também para 
alisá-lo e fazer as unhas dos pés e das mãos, como tive oportunidade de ver. 
Ao perceber meu estranhamento, um desses homens comenta: “é para não 
arranhar a mulherada, senão elas reclamam que machuca e estraga a roupa 
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de cama delas”. Para clientes que chegam do baixão, as manicures lançam 
mão de utensílios específicos, tais como lixas de parede utilizadas em obras 
(para lixar paredes) e giletes para tirar o excesso de pele a amaciar a sola 
dos pés.  

Tudo se passa como se os homens procurassem (e se arrumassem 
para) as mulheres, não apenas porque seguissem os ditames de um código 
masculino no qual um homem precisa sexualmente de mulheres a fim de 
afirmar, perante si e os outros, a masculinidade, mas também porque precisa 
das mulheres para “(re)civilizar-se”: “amansar-se” ou “não embrutecer”, 
como eles costumam dizem. A dicotomia “mato”/primitivo/rústico” - 
“cidade/civilização/refinamento” se atualiza nos espaços laborais percebidos 
como mais masculinos ou femininos: sendo o trabalho no baixão (na 
extração do ouro) mais realizado pelos homens, e o trabalho na currutelas 
(reprodução) mais desempenhado por mulheres. 197 

Se o “mato” metonimicamente parece marcar o comportamento 
desses homens com virilidade e rusticidade, eles não podem prescindir, para 
sua própria reprodução, mesmo que simbólica, da relação com as mulheres, 
sob pena de perder a “humanidade” e mesmo a própria masculinidade: para 
serem homens e Homens necessitam das mulheres com sua relação 
metonímica com a cidade, a currutela, (localmente chamadas de “rua” em 
contraposição ao isolamento do mato), a civilidade, os laços sociais, a 
família, os confortos de um lar. Não parece ser sem motivo que os homens 
aqui deem tanto valor (emocional e financeiro) a coisas aparentemente tão 
pequenas, como uma boa refeição caseira, a roupa lavada e o cuidado com 
seus pertences, atividades sempre realizadas no garimpo pelas mulheres 
(para não falar do “favor sexual” que uma cozinheira no baixão pode prestar 
e dos “esquemas e plocs” que podem ser oferecidos por uma mulher 
desacompanhada na currutela).  

Os homens não apenas pagam bem por estes serviços (especialmente 
quando desempenhados por uma mulher que não tem obrigação de oferecê-
los), como podem interpretar sua prestação como forma de afeição, sendo, 
por exemplo, o pedido para lavar roupas uma estratégia de aproximação de 
uma mulher. Vimos menção a essa estratégia brevemente na fala de 
Baixinha, que se recusava a fazer isso justamente por não querer 
envolvimento emocional com outro homem que não seu amante. Aqui 
temos mais uma amostra da propalada afirmação das mulheres sobre a 
“carência dos garimpeiros” que “se apegam (emocionalmente) por qualquer 

                                                 
197 As cozinheiras estão no baixão, mas realizam atividades de reprodução da força de 
trabalho.  
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coisa” e aos quais, se não se pretende um maior envolvimento emocional, é 
preciso “não colocar mau costume”.  

Mesmo no espaço de uma boate de garimpo, onde a troca de sexo 
por dinheiro é mais explícita, as mulheres não apenas representam essa 
“civilidade”, como parecem ter uma boa margem de convencimento sobre o 
comportamento dos homens, que devem se portar ainda assim com cortesia 
e atender o máximo possível os pedidos e caprichos femininos. Lôra, ao me 
falar sobre sua primeira vez em uma boate de garimpo, me conta que os 
homens participaram de um bingo para concorrer à chance de ser o primeiro 
a dormir com uma recém-chegada no estabelecimento. Para além de minhas 
pressuposições iniciais sobre o possível mal-estar que essa forma de 
objetificação (também pressuposta inicialmente por mim) possa ter causado 
nela, Lôra, que foi para a boate consciente do que iria fazer (por vontade 
própria, mas contra a vontade da mãe que, da mesma forma que a mãe de 
Pâmela, também já havia “andando em garimpo”), me traz outra 
interpretação:  

L Mas me conta esse negócio do leilão de mulher, como é isso? 
LO: É Legal. Fazem bingo. É assim: chegou uma novata no 
cabaré eles faz um bingo. Aí o garimpeiro vai jogar o bingo pra 
ficar com a novata. É novata, todo mundo quer! 
L: E você não se sentiu mal com isso? 
LO: Se senti [sic], porque o cara que me comprou Jesus apaga a 
luz pro homem! Pense! Eu digo: não, vamos fazer leilão198 de 
novo gente! Mas nada que um xampu, um condicionador, um 
sabonetinho...[não resolvesse]. Não foi só isso que resolveu 
não, a gilete foi muito boa pra tirar a barba, fazer o barbeador 
embaixo, tudo direitinho, porque Jesus! Mas depois que 

                                                 
198 Minha interlocutora explica que na verdade o que em geral chamam de “leilão” de 
mulheres recém-chegadas em uma boate no garimpo é um bingo. Assim, não seria o 
garimpeiro que dá o maior lance que passa a noite com a mulher, mas o homem que, tendo 
comprado uma cartela por um preço pré-fixado (igual para todos), seria agraciado pela 
“sorte”. Isto parece corresponder mais fielmente ao que pude observar durante minha 
estadia nos garimpos. Durante esse tempo, não observei nenhuma espécie de leilão, ao 
passo que era comum a realização de bingos (de casas, carros, motos, anéis e gramas de 
ouro), dos quais, alguns, inclusive, participei. Lôra mesmo, apesar de ressaltar a diferença 
entre um e outro, utiliza ambos os termos com o mesmo significado expresso acima, o que 
parece corroborar a hipótese de que quando as pessoas se referem a “leilão” querem dizer 
“bingo”. Nessa prática de realizar-se um bingo com as recém-chegadas, parece que o que se 
busca é maximizar-se os lucros não apenas do dono/a da boate, mas também da novata que 
poderá com isso mais rapidamente saldar sua dívida com este/a, caso a tenha contraído no 
deslocamento até os garimpos.  
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olharam pro caboclo, minha amiga, as mulher queriam ficar 
com o bofe! Cheiroso!! Eu digo: “Moço vamô dá um trato no 
teu visual agora!” 
L: Ele não se importou? Aceitou? 
LO: Ah porque já tinha comprado a mulher mais bonita lá e tal, 
o que que ele ia fazer?! Tudo o que eu queria! É isso que é bom 
aqui no garimpo, nós mulheres governa a situação, agora a 
feinha come mais do que as bonita.  
L: Por quê?  
LO: Porque todo o bagaço que eles dão elas pega. Aqui os 
homens não tem pena de dar o ouro pras mulher. (Entrevista 
com Lôra, na casa de sua amiga D. Edite, Creporizão, 
Novembro de 2012).  

Segundo Lôra (e outras mulheres que conversei) no garimpo os 
homens não apenas não teriam “pena de dar ouro pras mulheres”, como 
deixariam elas “governarem a situação”, no sentido de estarem dispostos a 
ser generosos e submeter-se aos desejos e caprichos dessas mulheres a fim 
de ficar com elas. Por outro lado, para bem “governar a situação” é preciso 
conhecer as regras do jogo. A própria Lôra é quem diz mais acima que as 
“mulheres brincam muito com a situação delas no garimpo”, ou seja, com 
sua relativa vantagem frente à “carência dos garimpeiros”. Veremos como 
esse jogo se dá em outro espaço de lazer, nas chamadas “serestas 
garimpeiras”, templos de diversão e lugar de festa, com dança e música, 
onde homens e mulheres (especialmente os “desacompanhados”) se 
encontram aos finais de semana para divertirem-se e onde pude visualizar 
mais claramente o que estou chamando de “lógica do acompanhamento” em 
ação.  

4.8 Serestas garimpeiras 

Aos primeiros sinais do romper da aurora pus-me 
de pé, fui a janela, e pude ver o movimento que 
continuava grande, parece que aquelas pessoas 
festejavam dia e noite não sei o que, que tinham 
um que de desespero, naquele festejo tinha de 
tudo... Ah tinha! (Atiana Gomes, s/ d, p. 23). 

 

Ao se aproximar o final de semana é possível perceber não só um 
aumento de movimentação de pessoas na currutela com muitas pessoas 
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chegando do baixão (garimpeiros, cozinheiras, vendedores/as itinerantes), 
como uma verdadeira corrida aos salões de beleza e uma grande procura por 
cabeleireiras, manicures, depiladoras e maquiadoras que atendem a 
domicílio ou improvisam seus “salões” na frente de algum comércio cujo 
dono/a é seu conhecido. Unhas decoradas (com desenhos e apliques), 
maquiagem com henna e chapinha são os serviços mais procurados pelas 
mulheres.  

Toda essa movimentação na currutela parece ter como objetivo as 
festas de final de semana, as chamadas “serestas”. As serestas acontecem 
nas sextas-feiras ou nos sábados (às vezes nos dois dias) em lugares amplos 
com música ao vivo (tocada e cantada pelos “seresteiros”) e som eletrônico 
e duram até altas horas da noite ou até acabar a energia da currutela (em 
geral fornecida por geradores que são desligados às 3hs da manhã). São 
nesses espaços que são realizados também os shows de artistas regionais, 
geralmente em datas especiais como o final do ano e os bingos de casas, 

Figura 19 - Unhas decoradas de Pâmela.  

 
Fonte: Acervo pessoal. 
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motos e gramas de ouro. São locais geridos por particulares e nas currutelas 
maiores, há mais de um espaço para as serestas onde as festas se alternam. 
No Creporizão havia pelo menos três desses lugares: um mais antigo, 
chamado “Museu”; uma lanchonete com um pátio muito amplo; e uma casa 
roxa que mais tarde virou uma boate e deixou de promover serestas.  

 

As serestas são hoje o principal local de encontro de homens e 
mulheres, especialmente os “solteiros”. É possível que no passado, quando 
havia mais “mulheres de boate” e menos “mulheres que fazem esquema” 
esse papel tenha sido mais e melhor desempenhado pelos cabarés. É nas 
serestas que podemos perceber claramente as “mulheres fazendo 
companhia” para os homens, que retribuem generosamente pagando tudo 
para elas. É praticamente impossível encontrar uma mulher de copo vazio, 
as bebidas, todas vendidas “a preço de garimpo”, ou seja, quase a preço de 

Figura 20 - Anita exercendo à céu aberto, seu ofício de “design de sobrancelhas”, 
como ela mesma o denominou. Ela maquia com henna uma moça que se apronta 

para a seresta do final de semana.  

 
Fonte: Acervo pessoal. 
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ouro, são despejadas fartamente nos copos e o desperdício é a regra. É 
comum o homem pegar o copo de uma mulher, dizer que a cerveja está 
quente (mesmo que não esteja), jogar todo o conteúdo fora e encher 
novamente. Se um homem está junto de uma mulher (ficando/namorando 
com ela ou não) não se negará a pagar bebida para as amigas dela, ao menos 
até que essas se acompanhem. Logicamente é ofensivo que a mulher pague 
a própria bebida após ter sido convidada a sentar em uma mesa. 

Como comentei no início desse capítulo, não foi (e nem poderia ter 
sido) imediatamente evidente para mim, o funcionamento desse código, o 
qual entendi substancialmente ao cometer gafes e passando por algumas 
“saias-justas”. Mais do que uma discussão metodológica pormenorizada do 
que é ser mulher pesquisando em um universo essencialmente masculino, 
gostaria de trazer, a partir de um longo diário de campo de uma seresta 
frequentada por mim, alguns elementos para pensar a dinâmica das relações 
homem-mulher no garimpo. Embora eu apareça como o ator principal desse 
diário (afinal não apenas foi escrito por mim, mas também mostra minha 
interação nesse espaço) procuro dar destaque aos meandros e sutilezas desse 
código generificado o qual se apresentou não apenas como um enigma 
inicial, mas também como uma armadilha para mim: 

Sábado e domingo, 1º e 2 de Dezembro de 2012. Garimpo Água 
Branca – “A chave” 

(...) Em seu bar, Lôra está pronta para a night: grosso cordão de 
ouro no pescoço, calça rosa colante, blusa igualmente ajustada ao corpo, 
salto alto plataforma e vamos todos para a seresta: eu, ela, seu 
namorado e Baixinha. Carlos, marceneiro amigo de Lôra, ficou no bar 
da frente jogando sinuca, exatamente onde estava o homem que trabalha 
com Juvêncio, o que acho que é caminhoneiro – ele me viu enquanto 
estava na Lôra e acenou. Achamos uma mesa logo na entrada, mas 
ficamos de pé dançando. Um homem (?) começa a trazer muitas latinhas 
de cerveja para a mesa. Mal acabamos de tomar e ele traz mais. 
Começo a dançar timidamente ao redor da mesa, enquanto Lôra dá um 
show. O caminhoneiro se aproxima, pára do meu lado, conversa comigo, 
parece que já está ficando bêbado. Começa a tocar funk (depois do 
tradicional tecnomelody ou tecnobrega199). Lôra se empolga, “desce até 
o chão”, apoias as mãos na mesa e empina a bunda (que já é 
naturalmente empinada. O apelido de Lôra na currutela, me diria 
Juvêncio, é Globeleza!), balança e treme o “popozão”, o que deixa os 
homens ao redor embasbacados, mesmo assim, ninguém (que eu tenha 
visto) mexe com ela (afinal, ela está acompanhada). Dali a pouco o 

                                                 
199 Ritmos musicais da região norte do Brasil.  
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locutor anuncia um concurso de funk (masculino e feminino). Lógico que 
a aclamação é popular, feita aos gritos do nome ou apelido do/a 
concorrente em questão. 

Depois do concurso começa a tocar rock internacional, no estilo 
“embalos de sábado à noite”. Meu cigarro acabou, tento comprar no 
bar, mas não vendem. Saio da seresta atrás de cigarro, compro no bar do 
conhaque, quando estou voltando vejo Carlos (marceneiro amigo de 
Lôra) e seu parceiro em frente à mesa de sinuca. Enquanto conversamos 
uns três homens se aproximam. Tento ser simpática e despistá-los. 
Enquanto faço isso, Carlos fica mudo, quase estático, não interfere nem 
parece ofendido com a interrupção do último homem, que ao que parece, 

Figura 21 - Lôra “no salto” para a seresta.  

 
Fonte: Acervo pessoal. 



260 

é um próspero comerciante local.200 Depois, ele conta para seu amigo 
que “eu estou arrasando”, e que “os cabra são cara-de-pau mesmo”.  

Estou com fome e sono, resolvo pegar um caldo. Já estava quase 
indo embora quando aparece Diego, o mais jovem dos pilotos, (ele tem 
apenas 18 anos), meio perdido, me convida para dançar, aceito (e ele já 
sai de braço dado comigo lá da rua). Ele parece surpreso que eu saiba 
minimamente dançar, mesmo que pise no pé dele de vez em quando (e ele 
tropece no meu). Ele pega cerveja para nós, conversamos e dançamos 
mais um pouco. Baixinha passa pela gente, pisca o olho e cochicha no 
meu ouvido: “É teu namorado é?!” E eu respondo, quase ofendida: 
“Claro que não, eu não tenho namorados!”. Ela segue sorrindo. Logo 
quero ir embora.  

Diego me leva até a porta do hotel, e ainda chega a dizer que eu 
“só durmo sozinha porque quero”. Volta para a festa. Eu tento entrar no 
hotel, mas não acho de jeito nenhum a chave! Tento não me desesperar, 
tiro tudo da bolsa, reviso: nada! O problema é que não posso nem entrar 
no hotel, pois no chaveiro de cada hóspede há uma chave do quarto e 
outra da porta de entrada. Não quero esmurrar a porta e nem gritar pelo 
nome dos donos àquela hora da madrugada (mesmo porque não sei onde 
eles dormem – talvez no fundo da casa). O que fazer agora?!! Penso em 
3 possibilidades: 1) Voltar para a festa e tentar localizar Lôra e pedir 
pouso; 2) encontrar outro hotel (que ainda esteja aberto, com 
recepcionista e vagas – o que aqui não parece ser o caso) e alugar um 
quarto para passar o resto da noite; ou 3) encontrar algum outro 
hóspede do hotel para que ele abra a porta da entrada para mim a fim de 
que eu chame os donos (sem fazer escândalo na porta) ou mesmo durma 
no sofá da recepção.  

Volto para a seresta, clima de final de festa. Não encontro Lôra 
nem suas amigas, Diego está abraçado em uma menina e me acena com 
algum “despeito”. Sem muita alternativa, tento contar para ele meu 
drama, mas ele está embriagado e acompanhado demais para se 
importar. Vejo Neguinha a dona de outro hotel, para a qual fui 
apresentada no bar da Lôra, explico a situação, mas Neguinha diz que 
seu hotel está lotado (o que é bem possível em dia de seresta). Um Sr. 
que agora mal consegue parar em pé (mas que está hospedado no mesmo 
hotel que eu, e que havia antes me tirado para dançar, e dias atrás me 
dado de presente uns chocolates), chega de novo para o meu lado. 
Explico porque não estou com disposição para dançar. Ele oferece seu 
quarto e imagino que ele queira que eu “divida” o quarto com ele (isso 
não fica claro). Não aceito, me afasto, sento em uma cadeira com ar de 
desolação (talvez eu tenha que ficar até o fim da seresta, até o dia 

                                                 
200 Este homem desde tentava falar inglês comigo, como se eu fosse estrangeira. Mesmo 
alcoolizado ele sabia que eu era brasileira. Vi esse homem algumas vezes pela currutela. É 
comerciante, anda sempre bem vestido e parece ter dinheiro.  
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amanhecer, na rua. O problema é que a energia da currutela acaba às 3 
ou 4 da manhã e eu ficarei, além de na chuva, no escuro, o que não 
parece nada agradável).  

Sentada e pensativa, se aproxima de mim um garimpeiro. Apesar 
de “bêbo”, é muito educado, pergunta se pode sentar do meu lado, me 
chama de “patroa” e me oferece um guarda-chuva. Pega duas latinhas, 
quer me dar uma. Diz que não quer incomodar. Começa a tentar falar 
comigo, explico minha situação, ele oferece seu quartinho (não é em um 
hotel, mas uma peça alugada), diz que tem uma rede e uma cama, que ele 
dormiria na rede e deixaria a cama para mim e que “vai me respeitar”. 
Agradeço e fico ali tentando buscar outra solução. Vejo o Sr., hóspede do 
hotel, indo em direção a porta, subitamente resolvo falar com ele, fazer 
uma contraproposta: ele abriria a porta do hotel para mim e, uma vez lá 
dentro, eu daria um jeito (deixei claro que esse jeito não incluía dividir o 
mesmo quarto). Quando nos afastamos alguém começou a brincar com 
ele, ele disse que voltava (e eu também fiz questão de frisar isso para a 
voz desconhecida para evitar “mexericos”). Ele mal conseguia abrir a 
porta, mas quando entrou queria papo. Fui ríspida e saí em direção à 
cozinha, encostei a porta. Ele saiu do hotel. Na cozinha tentei chamar 
baixinho pelos donos, nada (infelizmente não sei onde eles dormem). 
Pelo corredor, tentei encontrar um quarto vazio, mas todos estavam 
fechados. Havia apenas uma peça com uma cama sem colchão que 
chovia dentro. Vou para sala. Decido que vou ficar ali no sofá, 
acordada, esperando os donos levantarem (felizmente eles acordam 
cedo).  

Eis que surge novamente “o hóspede”, deixa a porta semiaberta, 
achando que estou dormindo, não sabe se entra ou sai. Levanto, ele 
entra, senta do meu lado, tenta me abraçar, digo rispidamente para ele 
não me tocar, troco de sofá. Ele diz que não aceita que uma mulher 
durma num sofá (enquanto ele dorme em um quarto). Então insiste que 
eu pegue a chave, joga mesmo a chave para mim (a fim de que eu não 
desconfie que ele vai entrar dentro do quarto comigo). Começo a chorar, 
não de medo – bastava um grito meu que todos acordariam – mas de 
vergonha (como fui perder essa chave?! É muito azar! Que situação!) 
Ele percebe, deve pensar que estou com medo, diz que nunca forçaria 
uma mulher a ficar com ele, que eu já tinha dito que era casada, que ele 
respeitava e tal. Então abre a porta e vai para a rua. Ainda tento 
perguntar como ele vai ficar (sinto-me envergonhada por tê-lo ofendido), 
e ele, orgulhosa e também espertamente, me diz que vai dormir com uma 
mulher, que ela o está esperando, tem ciúmes dele e que não pode se 
demorar (para o bem dele quero acreditar que isso seja verdade!). 
Resolvo então entrar em seu quarto: uma boróca em cima da mesa, uma 
lata de cerveja aberta. A cama arrumada.  
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Durmo um sono leve. Acordo em seguida. Ainda não há luz, mas 
já se vê alguma claridade da manhã que se aproxima. No corredor, um 
homem (cujo rosto não é possível ver no escuro) espera sua vez para ir 
ao banheiro (há dois banheiros coletivos). Abro a porta do outro 
banheiro e mal avisto um homem que dorme sentado em cima da privada, 
com as calças abaixadas: era “o hóspede”! Fecho a porta assustada, 
pergunto para o homem no corredor se os donos já acordaram. Ele diz 
que não. Retorno ao quarto. Não há nada que eu possa fazer (como vou 
tirar um homem nu do banheiro e devolvê-lo a seu quarto sem que ele 
ficasse ofendido ou envergonhado?). Eu teria que esperar os donos 
levantarem, explicar a situação e torcer para terem outra chave ou sair, 
mesmo insone, à procura de minha chave. Cochilei, ouvi barulhos no 
corredor, levantei: “as donas do hotel estão acordando”. Vou direto 
falar com elas. Uma delas chama um rapaz. Digo que a culpa é minha, 
que perdi minha chave e que ele me deu a dele, dizendo que iria dormir 
em outro lugar, que não sabia onde eles dormiam para acordá-los.  

Já no meu quarto (havia uma chave reserva), escuto um homem 
acordá-lo e devolvê-lo a seu quarto. Sinto-me envergonhada, por mim e 
pelo pobre senhor. Tento dormir mais, mas durmo pouco. Antes do meio 
dia estou de pé. O pagode lá na rua (e as duas crianças que correm pelos 
corredores do hotel, somado aos gritos de uma das donas com eles) não 
permite muito sossego. Com vergonha, saio do quarto. Não há chave 
reserva da porta da frente. Saio para almoçar e para procurar minha 
chave. Passo na loja do telefone. Nada. Decido almoçar no restaurante 
de Jucelino. 

Ao lado vejo o menino do cyber. Pergunto, se, por acaso, não 
deixei uma chave lá ontem. Resposta afirmativa, pergunto: “você estava 
na festa ontem? Por que não me alcançou a chave?” Ele: “eu não tinha 
certeza que era sua e também porque você estava acompanhada”. Na 
hora rebato, tentando controlar a raiva: “mas você não sabe que eu não 
me acompanho com ninguém?! Eu saio, bebo, danço, mas não fico com 
ninguém!”. Ele: “eu sei, mas (receava se aproximar) não por você, mas 
pelo homem, pode não gostar... e eu não quero confusão. Sabe como é o 
garimpo....” Sim, eu estou sentindo na pele como é o garimpo!  

O tema central aqui parece ser o do “acompanhamento de homens e 
mulheres no garimpo”, o mesmo que tratamos no início desse capítulo e que 
coordena uma série de relações de gênero, orientando um código de conduta 
para a interação de homens e mulheres, especialmente em situações de lazer. 
Foi através dessa “situação limite” que pude retrospectivamente melhor 
compreender o comportamento de Pedrinho, um canoeiro humilde, que me 
levou para outra seresta em outra currutela tempos atrás (o mesmo que me 
advertiu de aceitar tudo o que os garimpeiros me oferecessem, a fim de não 
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ofendê-los, mesmo que descartasse tais coisas depois). Naquele momento 
Pedrinho se portava como meu “guardião” e “responsável”, me levando para 
a festa, me acompanhando todo o tempo e inclusive fazendo questão de me 
deixar na porta do hotel. Sua presença parecia impedir que qualquer outro 
homem se aproximasse de mim, afinal eu havia chegado à festa com ele. 
Apenas em um único momento ele foi “desafiado” por outro homem: um 
rapaz simples, pequeno funcionário de uma casa de compra de ouro, ou seja, 
um igual em termos de status pecuniário e idade. Este rapaz fez questão de 
dizer que Pedrinho “estava sendo privilegiado” pelo simples fato de estar na 
minha companhia.  

Nessa outra ocasião eu havia chegado à seresta na companhia de um 
grupo, com mulheres solteiras (não amigadas ou casadas) e que 
ocasionalmente faziam “ploc” como Lôra e Baixinha, e não permaneci todo 
o tempo com elas: tentei ser simpática e conversar com muitas pessoas, 
sempre fazendo questão de tentar pagar minha conta, como que para 
estabelecer fronteiras pessoais e sinalizar que eu era “avulsa”, ou seja, não 
estava interessada em me acompanhar com ninguém. Mesmo que esse tenha 
sido o meu comportamento em todo o trabalho de campo, especialmente nos 
momentos em que viajava sozinha, foi no espaço das serestas, que o 
imperativo da “companhia” mostrou-se mais forte. Não apenas no número 
de “cantadas” dos homens (isso se deu também em outras situações), mas no 
controle e “leitura” social das demais pessoas que compartilhavam esse 
código. Foi assim que Baixinha brincou que eu, apenas por não ter recusado 
o convite de dançar com Diego, havia “arrumado um namorado” e que o 
“menino do cyber”, ao me ver conversando com algum homem (não sei qual 
deles ele julgou eu estar acompanhada, afinal conversei com tantos) teve 
receio de se aproximar para entregar minha chave. Mal ele sabia a confusão 
que seu temor iria me causar!  

Estupefata, cheguei a duvidar de seu motivo alegado: quem sabe ele 
não me entregou a chave para me testar? Ou seja, para saber no dia seguinte, 
onde (e com quem) eu fui “dormir”, já que, a princípio, não teria como 
entrar no hotel sem chave? Mesmo que isso fosse verdade, não parece 
excluir o imperativo da companhia: ele apostava (mesmo que internamente) 
que eu iria me acompanhar com alguém, afinal é o que fazem as “mulheres 
desacompanhadas” no garimpo, cuja generosidade masculina recai 
sobremaneira. Quem quer e quem pode resistir ao ouro? Que mulher seria 
boba de recusar a possibilidade de um agrado estando desacompanhada? E 
mais: o que quer uma mulher desacompanhada no garimpo e 
particularmente, em uma seresta?  
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O receio de se aproximar, mesmo que apenas para entregar uma 
chave, “não por mim, mas pelo homem”, não é, de modo algum, 
injustificado e aproxima-se da reação de Carlos (o marceneiro amigo de 
Lôra) frente ao comerciante rico que me joga uma cantada enquanto eu 
conversava com aquele. Carlos não se intrometeu porque afinal não estava 
me acompanhando, nem claramente pagando nada para mim. Além disso, o 
bom status pecuniário do comerciante parecia dar a ele alguma preferência 
de aproximação, critério citado por Lôra e em geral levado a sério (para 
evitar “confusão”) pelos homens no garimpo. Já vimos como tudo isso 
parece derivado do “rodar o peão” das boates de garimpo, principal motivo 
alegado de “confusão” e crimes na currutela. Patrícia já havia me dito que é 
possível “rodar um peão” fora de um cabaré, afinal essa lógica parece 
ultrapassar os espaços específicos para a prostituição, espraiando-se, com 
algumas adaptações, sobretudo nas serestas.  

Como vimos mais acima, se às mulheres que estão fora da boate não 
é exigido igualar todos os homens segundo o critério monetário (elas podem 
decidir com quem “ficar”, quando e se e por quanto), para os homens parece 
se manter uma hierarquia que eles buscam respeitar tanto dentro como fora 
de uma boate, através da qual o homem que está com mais dinheiro ou ouro 
têm a preferência na companhia das mulheres.  

Contudo agora podemos compreender mais claramente que a 
liberdade de escolha da mulher fora da boate, embora seja ampla, não é 
irrestrita: se dá no limite da observação dessa hierarquia masculina. Isto não 
quer dizer que as mulheres sejam obrigadas a se acompanhar com os 
homens mais ricos, se não quiserem, mas que não poderão desfrutar 
plenamente de seus agrados e presentes se não estiverem dispostas a ter uma 
relação mais íntima com eles, preterindo-o por outro homem, sob pena de 
“dar confusão”. No contexto limitado de uma seresta, isso significa que não 
poderão beber e consumir a noite toda à custa do dinheiro de um homem, se 
percebendo seu interesse, não estiverem dispostas a corresponder e 
terminarem a noite com outro. Por isso minhas interlocutoras que flertam 
com a prostituição apresentam algumas táticas para não deixar dúvida 
quanto a seus próprios interesses: ao ser convidada para beber com algum 
homem em uma mesa dizer claramente que está ali só para “fazer 
companhia” (no sentido literal do termo), que “não tem nada a ver”, e “pedir 
comida e bebida” para um homem caso estejam dispostas a receber alguma 
proposta de “esquema”.  
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4.9 Regras e reciprocidades: interesses e dons nas relações garimpeiras.  

Interessou-nos neste capítulo compreender o modo de vida dos 
garimpos em um aspecto pouco abordado tanto pela bibliografia acadêmica 
quanto pela literatura: a dinâmica do relacionamento entre homens e 
mulheres nesses espaços. Vimos como o código de conduta generificado do 
garimpo (não escrito, do senso comum, de um habitus garimpeiro) parte de 
uma lógica englobante, que denominei “lógica do acompanhamento” no 
qual o “rodar peão” apresenta-se como interdição máxima neste código que 
orienta o bom relacionamento entre homens e mulheres. Observamos como 
esse é manejado por diferentes atores em espaços variados, tendo, ao que 
parece, o “rodar peão” escapado das portas das boates/cabarés para orientar, 
a partir do que é interdito, as interações nos baixões, nos bares, nas festas, 
em suma: nos espaços em que se apresenta a virtualidade possível da troca 
de sexo por dinheiro, que extrapola cada vez mais o espaço tradicional das 
boates/cabarés de garimpo e as definições locais do que seja prostituição.  

O “acompanhamento” parece ser uma linguagem das relações entre 
os gêneros no garimpo e conta especialmente com “homens que não tem dó 
de gastar com as mulheres” e mulheres que podem “flertar com a 
prostituição”. A análise do que seja “rodar um peão” em diferentes 
contextos, não apenas nas boates (pelas mulheres de boate), mas nos baixões 
(pelas cozinheiras solteiras) e nas serestas (pelas mulheres 
desacompanhadas) foi ilustrativo não apenas da dinâmica das trocas entre 
sexo e dinheiro, mas das próprias relações entre homens e mulheres no 
garimpo, marcadas pelo jogo da dádiva e da honra entre eles.  

“Rodar peão”, prerrogativa feminina de mulheres solteiras e 
desacompanhadas e interdição máxima no código de conduta entre os 
gêneros no garimpo, não é apenas a quebra de uma regra pura e simples, um 
mal entendido nos interesses momentânea ou permanentemente distintos de 
homens e mulheres, mas joga luz sobre um pacto de reciprocidade entre os 
gêneros nos espaços em que se apresenta. Nesse sentido, “rodar peão” é 
parte de uma gramática cujas regras são de conhecimento das pessoas que 
vivem e transitam pelos garimpos e que se coloca em prática nas interações 
dinâmicas entre homens e mulheres a partir da “linguagem do 
acompanhamento”. Vimos como as “regras para se acompanhar” variam nas 
boates, nos baixões e nas serestas, e envolvem a virtualidade da troca de 
sexo por dinheiro, ouro, agrados, ou préstimos.  

Não pretendo aqui retomar exaustivamente a literatura clássica sobre 
honra em Pitt-Rivers (1973) e em Pierre Bourdieu (1973) onde a honra 
masculina passa em grande medida pelo controle familiar da sexualidade 
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das mulheres. As críticas a esse modelo “mediterrâneo” são conhecidas e 
apontam para a criação de estereótipos do “homem macho” e da “mulher 
submissa”.201 No entanto, nossa etnografia leva a discussão sobre regras e 
reciprocidades na relação entre homens e mulheres que se aproximam aos 
trabalhos de Cynthia Sarti (1989) e Claudia Fonseca (2000) entre classes 
populares no Brasil, nos quais a noção de honra e vergonha se atualizam a 
partir de contextos específicos e na vivência dessas relações pelos sujeitos. 
Veremos o que essa bibliografia pode nos auxiliar na compreensão das 
relações de gênero nos garimpos. 

4.9.1 Pacto conjugal: regras da casa 

Cynthia Sarti (1989) ao tratar das relações de gênero em um bairro 
da periferia de São Paulo inicia o texto tratando da noção de reciprocidade 
nessas relações. Concordamos com a autora de que a reciprocidade, 
enquanto um princípio de organização social, só pode ser entendida em 
termos relacionais, logo, as identidades de gênero não tem uma propriedade 
substantiva, mas são definidas na própria relação na qual cada lado tem uma 
parte a desempenhar. Isso nos leva ao desempenho de papéis sexuais 
recíprocos e hierárquicos dentro da família, através dos quais o homem 
(marido), estaria ligado ao espaço público da rua e do mundo do trabalho 
(produção), sendo pensado como provedor de bens materiais e de 
respeitabilidade, enquanto a mulher estaria mais atrelada ao espaço 
doméstico, sendo responsável pela reprodução, não apenas biológica 
(fundamental para sua identidade de mãe e esposa dedicada), mas das 
condições sociais mesmas que permitem o arranjo (cuidado dos filhos, do 
marido e da casa).  

Cynthia Sarti (1989) traz a reflexão de Luiz Fernando Dias Duarte 
(1986) para tratar da complementaridade hierárquica desta relação onde o 
elemento homem/marido engloba hierarquicamente o elemento mulher. 
“Este último apresenta-se subordinado àquele: interno, em relação à sua 
exterioridade; privado, em relação a seu caráter mais público; natural, em 
relação a seu caráter mais social” (SARTI, 1989, p. 40). Desta forma a 
família estaria marcada por relações de complementaridade e hierarquia 
expressa por uma espécie de pacto de reciprocidade, ou pacto conjugal entre 
os parceiros no qual o exercício da sexualidade de um e outro é marcado por 
um duplo código moral sexual, diferente para homens e mulheres. Segundo 
a autora:  

                                                 
201 Para uma análise cuidadosa dessas críticas, que apontam para uma simplificação e certo 
etnocentrismo desse modelo, ver Fonseca (2000).  
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O desempenho do papel masculino de provedor e pai/marido 
responsável aparece como condição para uma sexualidade 
considerada satisfatória. A sexualidade é pensada como uma 
relação complementar e recíproca, onde o corpo feminino é 
instrumentalizado como objeto de troca, aparecendo como uma 
retribuição. Ela, que faz a mediação com o mundo físico, 
procriando e alimentando a família (é ela quem cozinha), dá seu 
corpo em retribuição ao que o homem, mediador entre ela e o 
mundo social, lhe dá: a garantia de sua sobrevivência material e 
a respeitabilidade de uma condição familiar que a situa 
socialmente e lhe confere identidade. A sexualidade aparece 
como uma dimensão contida e subjugada ao projeto familiar. 
(ibidem, p. 42). 

Vimos como alguns homens e mulheres no garimpo concebem esse 
pacto e vivenciam esses papéis sociais em suas vidas. Algumas mulheres 
inclusive falaram claramente sobre as regras que regem esse código de 
reciprocidade.  

Poderíamos dizer que a fronteira entre mercado (sexual) e família 
inicialmente remeteria às fronteiras entre as mulheres, às clivagens do “ser 
mulher” a partir de um eixo básico de identificação: mãe de família/mulher 
de vida fácil (SARTI, 1989). Não obstante, a autora relata a proximidade de 
suas entrevistadas, mulheres de classe popular, com a prostituição, sendo 
essa “um espectro que simbolicamente ronda sua existência”, marcada pela 
flexibilidade de julgamento moral em muitos casos, mas também por uma 
forma de organização espacial do bairro estudado, a prostituição sendo 
realizada para além de seus limites. Nos garimpos, espaços formados por 
uma currutela de apenas algumas ruas e unidades produtivas mais ou menos 
distantes daquela, não existem obviamente “bairros” nem “zonas” que 
concentram a prostituição. O tamanho diminuto de sua população de de-
moradores, bem como a grande mobilidade destes entre outros garimpos da 
região, faz com que rapidamente seus de-moradores busquem e troquem 
informações sobre algum indivíduo recém-chegado.  

É impossível para o/a recém-chegado/a passar despercebido/a e/ou 
ocultar por muito tempo suas atividades do restante do grupo, mesmo que 
passe mais tempo nos baixões do que na currutela: seus colegas de trabalho 
também transitam e trocam informações com as pessoas na currutela. Aliás, 
essa parecia ser uma maneira de tentar controlar a troca de informações por 
parte de um indivíduo: é mais difícil (mas não impossível) saber o que se 
passa em um baixão distante do que numa pequena currutela. Quanto à 
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prostituição, é mais complicado saber ao certo se uma cozinheira de baixão 
(ou uma mulher que transita muito pelos garimpos, tais como as que 
vendem produtos e serviços nos baixões) a realiza, do que alguma mulher 
que vive e trabalha no vilarejo. Não obstante, chamou-me mais a atenção a 
flexibilidade de julgamento moral do que a tentativa de ocultar uma 
identidade deteriorada enquanto um estigma, nos moldes da análise de 
Erving Goffman (1982).  

É possível também que as tentativas de ocultação da prostituição se 
dê para grande parte das mulheres que a realizam (especialmente para 
aquelas cujos filhos e familiares estão fora do garimpo) mais no eixo 
“rua(cidade)-mato(garimpo)”, do que dentro de algum garimpo particular. 
Nesse sentido, como vimos, o próprio fato delas estarem em garimpos 
constitui-se, para as pessoas “de fora”, em um motivo de estigmatização 
(“as pessoas na cidade acham que toda a mulher vai para o garimpo - só - 
para se prostituir”). Vimos como isso se deve em grande parte à própria 
concepção dos garimpos (no Suriname, no Brasil, e quiçá em outros países 
amazônicos com alto trânsito de brasileiros) como espaços originalmente 
formados por “putas e peões”.  

A flexibilidade do julgamento moral nos garimpos observados se 
refere não apenas à prostituição propriamente dita (bastante comum, 
relativamente aceita, e funcionando mesmo como uma espécie de senha para 
uma identidade garimpeira nos moldes de um “mito fundador”), mas a 
virtualidade da troca de sexo por dinheiro, agrados, favores e préstimos 
masculinos, realizada pela mulher “solteira”, isto é, desacompanhada, sem 
um vínculo conjugal com um homem específico.  

Isto parece colocar a flexibilidade do que seja mesmo prostituição de 
acordo com diferentes pontos de vista. É assim que, por exemplo, ao que o 
sargento do posto da polícia militar de uma currutela denominou de 
“prostituição adolescente” e “prostituição generalizada”, pode ser visto 
pelas jovens e suas mães (como quis denunciar o sargento) como um 
namoro onde se trocam diferentes dons. Em um relacionamento, a 
expectativa de obter algum tipo de ajuda financeira, por parte da mulher, 
aparece como correlata a um conhecimento tácito, bastante naturalizado, por 
parte dos homens de que as mulheres preferem os garimpeiros 
“bamburrados” ou com bom status pecuniário. Vimos mesmo como 
garimpeiros “blefados” pareciam “tirar o time de campo” frente àqueles na 
disputa por uma mesma mulher a fim de evitar que ela “rode o peão” 
“endinheirado” desencadeando uma situação de violência.  
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Obviamente aqui estamos falando de hierarquia não apenas entre 
homens e mulheres, mas principalmente entre homens. No entanto, é preciso 
ter em mente que essa hierarquia é tanto menos radical e excludente quanto 
mais inseguras e ainda não estruturadas, isto é, relativamente 
indiferenciadas e aberta a todos, sejam as condições e os meios de se obter 
recursos no garimpo. Vimos como a garimpagem, em muitos garimpos, 
ainda é uma atividade de grande risco econômico, e que por isso “o 
bamburrado de hoje pode ser o blefado de amanhã” (e vice-versa). Soma-se 
a isto a maneira masculina costumeira de se gastar o ouro ou o dinheiro (o 
consumo conspícuo com mulheres, festas e bebidas) e se terá uma situação 
de maior mobilidade social (talvez fosse melhor falar “flutuação social 
momentânea”) para os mesmos homens caso eles estivessem engajados em 
outras atividades econômicas que não a garimpagem.  

Vimos também como em interações face a face como as que ocorrem 
nas serestas garimpeiras, onde se pode observar o jogo da conquista entre 
homens e mulheres, é inadmissível uma mulher pagar seu consumo quando 
na companhia de um homem, assim como é desonroso e descortês um 
homem querer que ela “vá para cama” com ele apenas porque ele pagou 
seus gastos (e isto parece diferenciar, ao menos aos olhos de mulheres como 
Baixinha, o garimpeiro do homem da cidade). Oferecer dons é prerrogativa 
masculina, assim como aceitá-los é a contraparte feminina, mas retribuí-los, 
neste caso, é uma decisão da mulher. Diferente do espaço do cabaré, na 
seresta, nada a obriga a retribuição sob a forma de uma relação sexual, 
desde que ela “não rode o peão”, isto é, que não o desonre publicamente 
perante os outros, ficando com outro homem no fim da festa. Se existe 
alguma obrigatoriedade de retribuição aqui, ela não seria na forma de sexo, 
mas de respeito.  

Poderíamos talvez dizer que, para o homem, ter sido “rodado” é 
como passar por “corno”, por “trouxa”, ter sido “enganado”, “usado” por 
uma mulher que gerou falsas expectativas se aproveitando, sentimental, mas 
também economicamente dele. O problema aqui não seria a quebra do pacto 
conjugal através do adultério da mulher, tendo em vista que nesse jogo de 
conquista as relações não estão ainda assentadas em obrigações conjugais, 
familiares, recíprocas. No entanto, ter sido “rodado” por uma mulher que se 
busca conquistar, é um golpe contra a honra masculina, nesse sentido, 
semelhante ao ter sido “chifrado” pela esposa. Mesmo em contextos 
diferentes (nas casas ou nas serestas), existem expectativas de reciprocidade 
para ambas as partes, regras de conduta para boas relações entre os gêneros.  
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O interessante é que no garimpo o “rodar peão” apareça em geral 
como mais problemático do que o adultério feminino em uma relação 
conjugal. Semelhante ao encontrado por Claudia Fonseca (2000) em vilas de 
classes populares em Porto Alegre/RS é recorrente as referências à 
infidelidade feminina e mesmo piadas e brincadeiras sobre “mulheres 
malandras”202 e homens “cornudos”.203 De forma intrigante não observei 
nenhuma forma de humor com mulheres traídas, mulheres que “rodam 
peões” ou peões assim rodados. Claudia Fonseca apresenta uma síntese de 
como o humor tem sido analisado por diferentes autores, destacando que o 
humor pode tanto reforçar a autoridade convencional, quanto minar tal 
autoridade. 

O humor apresenta-se como uma entrada conveniente para os 
discursos alternativos que tenderiam a ser esquecidos por uma 
metodologia centrada na “norma hegemônica”. Não ousaríamos 
dizer que a “chave” das relações homem-mulher na Vila São 
João se encontre nas piadas e no humor licencioso. Aí aparecem 
representações também estereotipadas, mas com a vantagem de 
serem diferentes dos estereótipos presentes no discurso 
normativo. Ajudam assim a subverter algo da lógica jurídica de 
muitos modelos teórico-metodológicos que procuram 
interpretar a experiência das pessoas em termos de leis 
unívocas. Foi, portanto, a partir do humor, junto com fofocas e 
outros discursos “espontâneos”, que procuramos construir a 
lógica, subjacente à criatividade cotidiana (...) das relações de 
gênero nesse bairro urbano. (FONSECA, 2000, p. 138-139). 

                                                 
202 A mulher que no pacto de reciprocidade conjugal não dá sua contraparte esperada, ou 
seja, não dá ao homem que a sustenta o monopólio de suas atenções sexuais (FONSECA, 
2000). 
203 No garimpo é comum brincadeiras com homens casados que demoram em retornar a 
suas casas no campo ou na cidade. É dito que a mulher já arranjou outro ou que o 
“Ricardão” (forma genérica e bastante difundida no Brasil para se referir a qualquer amante 
feminino) frequenta a sua casa. Escutei também algumas piadas sobre chifres. Em uma 
delas, contada por D. Deja, um casal de velhinhos vai ao médico porque ele, já meio surdo, 
está sentindo coceira no pênis. O médico diagnostica “cifra” (sic, imagino que seja sífilis) 
no sangue e receita um remédio, um tal LX914. Saindo do consultório, o velho pergunta 
para a velha: “mas o que foi mesmo que o Dr. disse que eu tenho?”. Ao que a velha 
resmunga: “Um veio caduco desse! Tu não viu quando o Dr. disse que tu tá com chifre no 
sangue?! E é desde 1914!”. 
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Assim, Claudia Fonseca contrapõe a uma imagem unívoca da 
moralidade convencional, a partir da qual noções de honra masculina 
estariam necessariamente ligadas à subserviência das mulheres e piadas 
sobre cornos à dominação masculina, discursos alternativos a partir dos 
quais homens e mulheres manipulam imagens de honra masculina. Se isto 
parece também acontecer nos garimpos do Tapajós, resta-nos uma última 
questão: o que estaria nos dizendo, dentro desses garimpos, a lógica do 
acompanhamento e o “rodar peão” dentro dessa lógica?  

Por tudo o que já foi dito ao longo deste trabalho, podemos postular 
que estamos claramente no território da honra masculina, uma honra 
construída sobre noções de virilidade que positiva o gasto com as mulheres, 
generosamente recompensadas pela simples companhia (quanto mais por 
eventuais préstimos e favores, tais como a lavagem de roupas, cuidado de 
seus pertences e serviços sexuais). A despeito de modificações devedoras 
em grande parte do “envelhecimento” de currutelas que persistiram à grande 
febre do ouro dos anos 80 (tais como o nascimento de novas gerações no 
garimpo, os cultos pentecostais e um processo maior de fixação de de-
moradores em currutelas que se tornam comunidades com moradores 
antigos), vimos como o “rodar peão” parece ter transbordado dos cabarés, 
templos por excelência de um consumo conspícuo masculino, para outros 
espaços, tais como os baixões e as serestas.  

Ao sair das portas dos cabarés, onde as mulheres não poderiam 
diferenciar os homens que não por critérios econômicos (fazer programas 
com quem oferece mais), essa lógica permite as mulheres continuar 
utilizando a sexualidade em seu benefício, a fim de obter vantagens 
materiais, seja através da cortesia cavalheiresca de homens que se oferecem 
para pagar coisas a elas, seja através da possibilidade de flertar com a 
prostituição de forma mais autônoma (através da realização dos plocs e 
esquemas, se elas assim desejarem), virtualidade sempre presente no 
horizonte de homens que embora digam que “a mulher não tem preço” 
sempre oferecem “um agrado”.  

Há certa semelhança entre esse comportamento cortês dos 
garimpeiros com as mulheres desacompanhadas e a atitude do que muitas 
prostitutas na cidade chamam de “cliente amante”, ou seja, o cliente que, em 
geral conhecido de algum tempo, não paga os serviços sexuais diretamente, 
através da troca imediata entre sexo e dinheiro, mas prefere não apenas 
retribuir através de agrados e presentes (que em geral ultrapassam o valor do 
programa), como, quando o fazem através do dinheiro, preferem utilizar 
táticas sutis como deixar o dinheiro discretamente em algum lugar do 
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quarto, como embaixo de um travesseiro. Esta atitude permite que tanto a 
mulher possa pedir dinheiro adiantado para o homem (sem pagar 
imediatamente com um programa), quanto ao homem procurar a mulher 
deixando para pagá-la depois. No garimpo esse tipo de cliente é chamado de 
“amigo especial”, uma prerrogativa de mulheres desacompanhadas, cuja 
relação de “amizade” inclui em geral outros serviços como a lavagem de 
roupas e o cuidado com os pertences do homem e pode evoluir ou não para 
um amigamento com coabitação.  

Vimos como algumas mulheres, como Baixinha, por exemplo, 
preferem não estabelecer esse tipo de relação, cobrando o valor do esquema 
adiantado e não aceitando que o homem deixe roupas para lavar, em uma 
sentença: “não dando confiança para não colocar mau costume”. É 
importante lembrar que Baixinha já tem um amante, um homem casado com 
o qual não divide o mesmo teto, mas que de tempos em tempos a procura e 
que “a ajuda”. Mesmo assim, ela faz esquemas “quando pinta” e quando ele 
não está presente, para não magoá-lo (ela diz que gostaria que ele se 
separasse da esposa para ficar com ela). Não seria ir demasiado longe pensar 
que esse homem é um amigo especial pelo qual Baixinha nutre sentimentos 
de afeição. Mesmo assim ela não dispensa os esquemas, que prefere manter 
em um nível mais profissional. Seu amante sabe que ela continua a fazer 
esquemas embora ela negue (“os outros contam, mas é a minha palavra 
contra a deles”) e isto não parece gerar nenhuma sanção, estigma ou 
escândalo público (ela não é taxada nem de prostituta, nem de adúltera. Sua 
imagem pública é a de uma mulher que trabalha como atendente em um 
bar). Nem interrompe o circuito de dádivas entre ela e esse homem.  

Poder-se-ia objetar que o estigma de corno não recai nesse homem 
porque ele não tem uma relação conjugal com ela, sendo ele um homem 
casado que “corneia”204 a esposa. Embora o argumento seja válido, isso não 
obscurece a margem de liberdade com que Baixinha agencia seu próprio 
corpo e sexualidade a fim de satisfazer desejos materiais, afetivos e sexuais 
em relações que estabelece com diferentes homens, segundo sua vontade e 
as possibilidades locais do que Zelizer (2009) chama de boas relações. 
Lembremo-nos que Baixinha diz escolher seus clientes de esquema, “não 
ficando com qualquer um”, isso pressupõe que além do valor do esquema, 
ela possa, vez por outra, obter alguma satisfação sexual de alguma cliente 
pelo qual sinta atração. A liberdade com que mulheres como ela exercem 
sua sexualidade parece aproximar-se da de homens como o amante de 
Baixinha, com a vantagem de que não cabe a elas o papel “provedor 

                                                 
204 Cornear: Pôr “cornos”.  
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masculino”, embora elas possam (e em geral o fazem) redirecionar seus 
ganhos (obtidos dentro e fora da prostituição) para os filhos ou outros 
parentes consanguíneos, tomados para si como de sua responsabilidade e 
dependência.  

Em geral, as mulheres que fazem esquemas/ploc com quem 
conversei, não parecem prescindir de ter um ou outro “amigo especial” (que 
não são, necessariamente, homens casados). Pelo contrário, parecem preferi-
los aos simples clientes, cujo trato é mais impessoal e onde se corre o risco 
do homem ser descortês. Muitas mulheres, mesmo flertando com a 
prostituição, reclamam de homens que “porque acham que estão pagando 
podem tudo” ou que as tratam como “prostitutas”. Esses homens são 
desprezados pelas mulheres no garimpo, que dizem de forma algo 
misteriosa e vaga, que o problema é que “eles não têm costume” ou que 
“não têm costume de estar assim com as mulheres”. Não parece demasiado 
imaginar que esse “costume” diga respeito ao conhecimento e 
compartilhamento de um código de conduta garimpeiro. Assim, esses 
homens não teriam “costume de garimpo”. Seria o que na linguagem 
garimpeira, como já vimos, chama-se brabo, isto é, cru, inexperiente não 
apenas nas técnicas de garimpagem, mas no código social do garimpo, que 
deve se amansar com o tempo e a experiência sob pena de sofrer alguma 
sanção. E estamos vendo como esse código do garimpo, pleno de noções de 
honra masculina, relaciona-se com as mulheres.  

Quando os homens ofertam algo a uma mulher desacompanhada no 
garimpo (o pagamento de uma refeição, de bebidas, um cordão de ouro, uma 
bijuteria etc.), não apenas agem de acordo com uma noção de honra 
masculina (garimpeira), mas parecem iniciar um jogo generificado de 
dádiva, em que a reação da mulher dará os contornos do tipo de interação a 
seguir. É esperado que a mulher aceite essa oferta, um ato aparentemente 
“desinteressado”, mas parte dela a decisão sobre se e como se dará uma 
retribuição a partir de sua avaliação da intencionalidade do outro e de seus 
próprios “interesses”.  

Aqui é importante ressaltar como interesse e dom articulam-se 
nessas trocas. É sabido que a dádiva pressupõe a obrigatoriedade de dar-
receber-retribuir e exige certa defasagem temporal na contraprestação 
(contradádiva), sem a qual se torna simples pagamento característico de uma 
troca mercantil (MAUSS, 1974). Na dádiva sempre há troca entre as partes, 
mas essa troca não pode ser encarada como equivalência, um “toma lá da 
cá”, pois assim pouco se difere da troca comercial, prestação monetária cujo 
objetivo é o lucro e o interesse material. Na dádiva o objetivo central é a 
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criação de vínculos, mesmo que os bens materiais estejam amplamente 
envolvidos: os bens a serviço das relações (GODBOUT, 1999).  

Pierre Bourdieu (2007) em “Razões Práticas” constrói uma teoria 
para a ação prática debruçando-se sobre as questões relativas ao interesse e a 
uma economia que não se confundem com a economia econômica, 
mercantil. Partindo do princípio filosófico que nenhum ato humano é sem 
razão, Bourdieu irá especificar o que entende por interesse, num diálogo 
velado, mas constante com a teoria da escolha racional. Bourdieu define 
interesse a partir da noção de illusio, que podemos grosso modo definir aqui 
como o interesse em um jogo, estar participando de um jogo, não ser 
indiferente à ele, ou seja, investir a libido em um jogo cujo jogador tenha 
interesse em jogar.  

Para Sahlins (2004, p. 310) “a palavra interesse deriva de uma 
construção verbal impessoal em latim, que significa ‘isso faz a diferença’”. 
Assim, o interesse em alguma coisa é a diferença que ela faz para alguém. 
Por sua vez, a libido é parte fundamental da illusio, e Bourdieu nos mostra 
que o mundo social constitui a libido biológica (uma pulsão indiferenciada) 
em libido social, através de um trabalho de socialização da libido que 
transforma as pulsões em interesses específicos.  

É aqui que aparece a noção de habitus, onde um corpo socializado 
estrutura a percepção do mundo e a ação neste mundo. Para Bourdieu, os 
agentes sociais têm estratégias que só muito raramente estão assentadas em 
uma verdadeira intenção estratégica. De acordo com o autor, o agente social 
imbuído de um habitus específico, joga o jogo social da seguinte forma:  

Ele não se coloca esse futuro (NA: que pensaríamos 
estratégico) em um projeto (posso correr ou não para a direita): 
ele joga a bola pela esquerda porque seu adversário vai pela 
direita, porque de algum modo ele está à direita. Ele se decide 
em função de um quase-presente inscrito no presente. 
(BOURDIEU, 2007, p. 145). 

É desta maneira que podemos talvez melhor compreender o ato 
desinteressado de se ofertar coisas às mulheres desacompanhadas no 
garimpo. Inserido em um código de honra masculino marcado pela 
virilidade e generosidade, a oferta, antes de tudo, faz parte de um habitus 
garimpeiro e mostra o interesse em estar participando de um jogo, um jogo 
generificado que orienta as relações de gênero a partir da “lógica do 
acompanhamento”. Tudo se passa como se uma mulher desacompanhada, 
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fora de seu espaço simbolicamente próprio (a casa), colocasse o homem na 
obrigação de ser generoso (“se ela está à direita, ele orientado pelo habitus, 
vai pela esquerda”). Isto não exclui a esperança de uma futura retribuição, 
seja na forma de uma amizade simples, seja na forma de algum 
relacionamento amoroso-sexual. Em ambos há a troca de bens, favores e 
préstimos que não podem (e não devem) ser imediatamente quantificados, 
pois o interesse maior está na manutenção da relação.  

O complicador aqui parece ser as relações de prostituição e suas 
“variantes”, no garimpo. Ou, melhor dito, quando a troca é explicitada, 
sendo objeto de negociação e/ou cálculo entre as partes. Se na prostituição 
realizada nas boates a troca econômica é clara – lembremo-nos que a as 
mulheres ali não podem diferenciar os homens que não por critérios 
econômicos, afeto e dinheiro idealmente não se misturam, há sanções para 
essa mistura ali vista como indevida e que, não obstante, acontece com 
frequência –, a situação fica nebulosa fora de suas portas.  

Sem a obrigatoriedade da troca imediata e bastante impessoal entre 
sexo e dinheiro, mulheres que fazem ploc/esquemas, têm amigos especiais 
ou namoram no Real, não apenas não auferem todos os seus lucros dessa 
forma (diferente da mulher de boate), como parecem misturar afeto e 
dinheiro nessas relações, que, se não se enquadram em uma relação conjugal 
com coabitação, também não se equivalem totalmente à prostituição 
enquanto mercado onde a racionalização da troca econômica impera. Essas 
mulheres escolhem (e não apenas por motivos econômicos) os homens com 
quem trocam sexo e dinheiro, e muitas vezes marcam alguns deles como 
“seus”: seus namorados, seus amigos (especiais), seus amantes, seus 
“maridos”, o que não as impede de continuarem fazendo ploc/esquemas 
com outros homens, mesmo que “escondidas” daqueles.  

Quanto à hipótese de potencial ofensa que a falta de controle 
exclusivo da sexualidade dessas mulheres pode acarretar para esses homens, 
temos que ter em mente que essas relações diferem-se da conjugalidade 
marido/mulher tradicional, onde o pacto de reciprocidade entre o casal 
coloca o homem como provedor dando a ela o monopólio das atenções 
sexuais da mulher. Aqui, as mulheres são as responsáveis pelo seu sustento, 
mesmo que contem com alguma, mesmo que substantiva, ajuda de certos 
homens. Além disso, muitos desses homens têm ou saem com outras 
mulheres, sendo o mais comum observar mulheres disputando homens no 
garimpo (através de cenas de ciúme e fofocas sobre a traição de homens), do 
que o contrário. A ofensa maior para um homem nessas condições é “ser 
rodado”, isto é, perceber-se sendo usado materialmente por uma mulher que 
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o pretere por outro. Isso pressupõe que em troca da ajuda material, eles 
recebam não apenas sexo (imediatamente trocado), mas privilégios dessas 
mulheres que muitas vezes os disputam e marcam como seus.  

4.9.2 Pacto conjugal: trocas na zona 

Elisiane Pasini (2005) em seu estudo sobre as relações de gênero na 
Vila Mimosa traz a categoria nativa de privilegiados para falar de homens 
frequentadores daquela zona de prostituição que mantém relacionamentos 
sexuais e afetivos com prostitutas sem, no entanto, precisarem pagar por 
sexo nos moldes de um programa (tempo determinado, valor pré-fixado, 
prestação e contraprestação imediata), o que os distancia da categoria 
cliente. Não obstante, esses homens trocam outros “bens” com as prostitutas 
que não excluem vantagens financeiras assim obtidas pelas mulheres 
(trocam sexo pela prestação de serviços, favores, presentes), mas não se 
resumem a isto. O que está em jogo é fundamentalmente o prestígio que 
essas mulheres obtêm na relação com esses homens (trocam privilégios por 
prestigio), em geral homens com poder e prestígio, que se tornarão para a 
mulher “seu homem”, tornando-se “provedores simbólicos” para elas. 

Entende-se que o prover referido não se resume ao financeiro, 
apesar de ser fundamental. A prostituta procura um masculino 
que também tenha as outras características que ela valoriza: 
aquele que tem a possibilidade de retirar a prostituta do lugar da 
indiferença. Esse masculino é provedor de afeto, dinheiro, 
status, proteção. (PASINI, 2005, p. 218) 

Para a autora, apesar desses homens demonstrarem orgulho de serem 
privilegiados pelas prostitutas, não querem pertencer a categoria daqueles 
que trocam sentimentos de afeto com elas: “caso o relacionamento entre o 
privilegiado e a prostituta se fortaleça, automaticamente a mulher não será 
mais uma prostituta, e sim, a sua cônjuge. O homem obriga a prostituta a 
‘encerrar’ (mesmo que apenas pelo período da relação) sua carreira no 
exercício da prostituição” (ibidem, p. 219)  

Elisiane Pasini está falando de um modelo de masculinidade presente 
em uma zona fechada de prostituição, onde todas as atividades 
economicamente se relacionam a esta forma de trabalho e, portanto, todos 
seus frequentadores: comerciantes, clientes, prestadores de serviços, 
privilegiados, ligam-se, de alguma forma, a ela. Nos garimpos, apesar do 
papel destacado da prostituição, tudo gira ao redor do ouro: sua extração e 
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comercialização. Não há um lugar específico para a prostituição em 
currutelas de poucas ruas. A prostituição escapa das boates, pode estar nas 
serestas, nos baixões. Além disso, os garimpos são marcados pela grande 
circulação de pessoas, o que nos permite tal qual Guedes (2011) falar mais 
de de-moradores do que de moradores. Ademais, a própria instabilidade 
econômica dessa forma de produção parece marcar não apenas o status 
social das pessoas (bamburros e blefos que se sucedem), mas as relações 
entre elas (relações conjugais vista pelas pessoas como em geral instáveis e 
pouco duradouras).  

Com essas ressalvas em mente, podemos dizer que nas relações com 
um amigo especial ou num namoro no Real, ultrapassem-se as trocas 
monetarizadas estrita de um programa e que as mulheres obtêm prestígio ao 
privilegiar certos homens, seus amigos especiais ou namorados. No entanto 
não temos dados suficientes para afirmar que o homem assim marcado 
partilha de um modelo de masculinidade que inclui tratar os outros homens 
– clientes – como “não homens” ou “menos homens”. Da mesma forma 
“não pagar pelo programa”, isto é, “não pagar por sexo (pago)”, não parece 
tão interdito para esses homens quanto para os privilegiados da Vila 
Mimosa. Antes disso, é do senso comum garimpeiro que “mulher não tem 
preço, é um agrado” (e sempre há expectativas recíprocas de dar e receber). 
Isto é tanto mais válido quanto menos obrigação tem a mulher de trocar 
sexo por dinheiro, ou seja, para mulheres que, desobrigadas das rígidas 
regras de um cabaré (um local de prostituição), escolhem e dão os limites 
dessas trocas, dando o contorno das relações que estabelecem com 
diferentes homens. É assim que essas relações podem se aproximar tanto do 
“cliente amante”, quanto do ter um “velho que ajuda”,205 ou do 
“privilegiado” da Vila.  

Zelizer (2009) nos lembra de que, dependente do estoque de 
significados, marcadores e práticas existentes em um contexto específico, as 
boas combinações entre atividade econômica e intimidade ultrapassam a 
visão estrita de mercado sexual apenas enquanto prostituição nos moldes da 
relação prostituta-cliente. Inclusive em termos identitários isso traz 
consequências: nem todas as mulheres envolvidas nessas relações veem-se 
ou são vistas como prostitutas. No garimpo, o amplo conhecimento e 
relativa aceitação de que mulheres solteiras ou desacompanhadas troquem 
sexo por benesses materiais parece relativizar (dando um contorno local) o 

                                                 
205 A conhecida figura do “velho que ajuda” constitui-se em um meio através do qual 
jovens das camadas populares, inclusive garotas que não são consideradas prostitutas, 
procuram apoio econômico (PISCITELLI, 2005). 
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que seja prostituição. Assim, cozinheiras que trocam sexo por dinheiro e 
ouro no baixão não são em geral vistas como prostitutas, assim como ter um 
amigo especial.  

A marca da prostituição recai sobre as mulheres que estão num 
cabaré, as chamadas mulheres de boate, mesmo que mulheres que 
sabidamente façam ploc e esquemas fora desses espaços possam ser 
publicamente conhecidas como mulheres que trocam sexo por dinheiro. 
Mesmo assim, elas dizem “não aceitar qualquer homem” e mostram-se 
ofendidas quando são “tratadas como prostitutas”, isto é, quando algum 
homem pressupõe sua obrigação em aceitar a troca, especialmente quando 
ele tenta estipular ou impor as condições, desconsiderando a escolha da 
mulher.  

4.9.3 Favor sexual X serviço sexual 

Utilizada por Maria Rita Rodrigues (1994) para se referir a troca de 
sexo por dinheiro das cozinheiras no baixão e também encontrada na 
literatura sobre garimpos (LESTRA; NARDI; CARDOSO, 2002), a ideia de 
“favor” pressupõe algo que é feito sem se ter obrigação de fazê-lo, logo, um 
favor pressupõe alguma gratidão da parte de quem recebe. Em termos de 
sentido é possível que o “favor sexual” se contraponha a uma ideia bastante 
antiga, a do “dever (sexual) marital”. Além disso, muitas mulheres 
consideram a prostituição realizada nas boates, ou seja, por uma mulher 
prostituta, uma espécie de dever, na medida em que essas mulheres não 
teriam muita liberdade na escolha de seus clientes e na recusa de um 
programa.206  

Tudo se passa como se a troca de sexo por dinheiro realizada pelas 
mulheres solteiras, desacompanhadas, que estejam fora de casa e de algum 
estabelecimento de prostituição, possa ser vista como um favor sexual feito 
para homens “carentes” que, estando longe de casa trabalhando no meio do 
mato por muito tempo, precisariam do que pode ser simbolicamente 
oferecido por uma mulher (sexo, cuidados, atenções). Mas o conteúdo 
dessas trocas, bem como a amplitude e a duração de relações instauradas a 
partir delas, é agenciado por essas mulheres, que não tendo “obrigação” de 
trocar sexo por dinheiro, optam por uma postura mais ou menos 
profissional, mercantilizada, nessas trocas. Podemos então 

                                                 
206 Por outro lado, muitas mulheres de boate, disseram utilizar estratégias para recusar um 
programa, tais como dizer para o cliente que já está acompanhada, menstruada, doente, ou 
cuidando do bar, do caixa, ou da cozinha da boate para a dona do estabelecimento.  
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esquematicamente dizer que quando o favor sexual é diretamente 
remunerado, sob a forma de quantificação fixa e pré-estipulada (como nos 
plocs, esquemas e uma das modalidades do favor sexual realizado pela 
cozinheira), ele aproxima-se da ideia de serviços sexuais pagos, logo, da 
atividade da prostituta. Se não (diretamente) remunerado ele assemelha-se 
ao que a literatura de garimpo (e os informantes com quem tive contato) 
chamam de “amigamento”, e aí incluem-se namoros no Real e o 
relacionamento com amigos especiais.  

Veremos a partir de agora como as mulheres transitam pelos 
garimpos amazônicos, adensando a análise sobre como suas formas de 
mobilidade marcam e são marcadas por esses espaços. 



 


