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CAPÍTULO V 

 MULHERES QUE RODAM O TRECHO DOS 
GARIMPOS: ENTRE DÍVIDAS, PAPÉIS E 

CLASSIFICAÇÕES. 

Se você fosse homem Leticia, você teria coragem? 
Coragem de largar tudo e vir para os garimpos? Eu 
acho que você ia dar um garimpeiro dos bons! 
(Zenon, Creporizão, 30/03/12) 

 

(...) Mas você sabe que aqui todo o homem vai 
querer sempre a mesma coisa de você. (Zenon, 
Creporizão, 04/12/12) 

 

No capítulo anterior analisamos algo da dinâmica das relações de 
gênero em uma cultura garimpeira, vendo como a lógica do 
acompanhamento e suas sanções (expressas pelas diferentes formas de 
“rodar o peão”) ligam-se às diferentes atividades laborais desempenhadas 
pelas mulheres no garimpo. Vimos como a virtualidade das trocas de sexo e 
dinheiro está presente nesse universo marcando grandemente as interações 
entre homens e mulheres, que os combinam diferentemente de acordo com 
possibilidades colocadas por esse repertório cultural, constituindo boas e 
possíveis relações entre os gêneros. Assim, vimos como as mulheres 
transitam não apenas por diferentes relações, mas por diferentes atividades 
laborais, sendo o espaço do baixão e da boate, os eixos a partir dos quais 
analisamos outros espaços e relações intermediárias propiciadas por eles, 
tais como as interações que acontecem nos espaços das serestas e as formas 
de amigamento e trocas sexuais-monetárias entre as mulheres que fazem 
ploc e esquemas.  

Orientados por essa análise anterior e em diálogo com a bibliografia, 
partimos da hipótese de que esses diferentes trânsitos, laborais e conjugais 
mediados pela virtualidade das trocas entre sexo e dinheiro, possuem a 
capacidade não apenas de reembaralhar classificações dadas de antemão (“a 
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mulher de boate”, “a cozinheira do baixão”), mas também concepções sobre 
o que seja prostituição e nela diferenciações rígidas sobre as maneiras pelas 
quais as mulheres chegam pela primeira vez e transitam continuamente 
pelos garimpos.  

É assim que buscamos ampliar a afirmação sobre a transitividade 
(laboral) das mulheres no garimpo (Rodrigues, 1994) para a análise de suas 
formas de mobilidade lato senso, mobilidade espacial/geográfica, social e 
conjugal. Essa nos parece uma maneira de dar conta de elementos 
biográficos e temporais presentes na trajetória de vida uma mesma mulher 
em suas idas e vindas aos garimpos, mas também das transformações 
experimentadas por garimpos relativamente antigos, que sobreviveram à 
grande febre do ouro da década de 1980 e que parecem se refletir nas formas 
de mobilidade dessas mulheres.  
Essa é uma forma de problematizar a migração das mulheres para regiões 
garimpeiras, especialmente quando essas cruzam fronteiras geográficas 
(regionais ou nacionais) para trabalhar na prostituição, a partir do que seus 
deslocamentos são suscetíveis de serem classificados enquanto tráfico de 
pessoas.Meu interesse nesse capítulo é, portanto, trazer algo dessa 
discussão, que envolve diferentes instâncias (Estados, ONGs, regulações 
legais) para o contexto dos garimpos, isto é, para a análise da maneira como 
as mulheres transitam por esses espaços, mostrando como a mobilidade 
feminina marca e é marcada por esses. Por isso vamos colocar o foco 
especialmente nas mulheres que tem ou tiveram alguma experiência com a 
prostituição, seja como “mulheres de boate”, “donas de boate” ou “mulheres 
que fazem ploc e esquemas”, a fim de observar o caminho que as levaram 
até os garimpos, suas trajetórias de vida nesses e suas próprias maneiras de 
classificar seus trânsitos, e como isso pode contribuir para aquela discussão.  

Arraigando-me na etnografia realizada nos garimpos tapajônicos e a 
partir de conversas preliminares com mulheres envolvidas no contexto de 
ONGs em Belém e que já estiveram em garimpos do Brasil e do exterior, 
procuro dialogar com “ideias fantasmáticas” e pânicos morais (BECKER, 
1977) que envolvem o deslocamento de mulheres através de fronteiras 
(regionais/internacionais). Meu objetivo central aqui, a partir de tudo o que 
foi dito anteriormente ao longo dessa tese, é mostrar como o modo de vida 
nos garimpos pode relativizar ou ao menos matizar muito dessas 
classificações pré-estabelecidas com as quais essas mulheres se defrontam 
em seus deslocamentos para os garimpos amazônicos.  

Para tanto, inicialmente traremos o contexto legal regulatório 
nacional e internacional da migração econômica feminina a partir da análise 
de seus principais marcos legais: os Protocolos de Palermo e seus reflexos 
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no Código Penal brasileiro. As principais reflexões de autores que tratam 
diretamente do tema serão posteriormente enfocadas a partir da reflexão 
“local” (e mais ou menos informada através de sua proximidade ou distância 
com ONGs que tratam do tema) de mulheres que atravessaram fronteiras 
nacionais e/ou internacionais para trabalhar nos garimpos. Ao falarmos 
sobre o garimpo do Cuiú-Cuiú, veremos como algumas das preocupações 
envoltas nessa discussão mais ou menos distante, “chega/migra” até os 
garimpos a partir de outro registro: o de discursos midiáticos que reforçam o 
laço entre prostituição e garimpagem entrelaçando conotações morais de um 
e outro domínio. Por fim, nos debruçaremos mais demoradamente sobre 
formas de deslocamento das mulheres que “rodam o trecho dos garimpos”, 
trazendo suas táticas e estratégias de mobilidade e proteção envoltas em 
uma auto-reflexão sobre suas próprias “vulnerabilidades”, ou seja, suas 
percepções sobre riscos e perigos de ser mulher no trecho dos garimpos.  

5.1 Classificando a migração: serviços domésticos e sexuais no 
contrabando e tráfico de pessoas.  

Nosso trabalho, embora restrito pelo recorte metodológico a espaços 
específicos de pequenos garimpos, onde as mulheres exercem 
tradicionalmente os papéis de “mulher de boate” e “cozinheira de baixão”, 
conforme apontado pela literatura, parece relacionar-se mais amplamente 
com uma discussão atual sobre a migração de mulheres para o exercício de 
trabalhos domésticos ou sexuais, na chamada “indústria de cuidados” ou 
indústria sexual.  

Autores como Laura Maria Augustín (2007), mostram que 
normalmente esses trabalhos comumente desempenhados por mulheres 
migrantes são analisados e classificados separadamente, sendo que os 
serviços domésticos e de cuidados estão presentes em muitos estudos sobre 
migração e serviços, enquanto que a prestação de serviços sexuais 
normalmente é enquadrada em estudos sobre “tráfico de mulheres para 
indústria sexual207” ou em estudos centrados na temática da 
difusão/prevenção do HIV/AIDS. 

 
Studies of service, [era] o conceito usualmente evocado para 
descrever o trabalho feminino da migrante, omitido o sexo. Havia 
uma nova área, trafficking, a qual lidava com os aspectos criminais 

                                                 
207 Para uma análise antropológica das narrativas hegemônicas sobre o tráfico de pessoas no 
Brasil, ver: Thaddeus G. Blanchette (2010). 
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do pior tipo de migração e não podia ser imposta a todos os 
migrantes. Pessoas que vendiam sexo eram enquadradas e 
normalizadas nas pesquisas sobre AIDS (...). Em nenhum lugar 
encontrei esses migrantes considerados em seus escopos de 
interesses, ocupações e desejos. (AUGUSTÍN, 2007, p. 6, tradução 
nossa). 

Assim a autora questiona a aplicabilidade de categorias puras, que 
rotulam a diversidade de experiências envolvidas no deslocamento de 
mulheres ao exterior e questiona a aplicação de dicotomias no universo da 
migração, tais trabalho e ócio, viagem e residência, legal e ilegal: 

(...) pessoas que desejam viajar, ver o mundo, fazer dinheiro e 
aceitar quaisquer trabalhos disponíveis ao longo do caminho não 
caem em categorias puras: “vítimas do tráfico”, “trabalhadores do 
sexo migrantes”, “migrantes forçados”, “mulheres prostituídas”. 
Suas vidas são muito mais complexas – e interessantes – do que 
tais rótulos implicam. (AUGUSTÍN, 2007, p. 2, tradução nossa) 

Muito embora as condições de vida de migrantes que trabalham em 
setores econômicos não regulamentados, irregulares, desprotegidos e 
informais sejam semelhantes para o trabalho doméstico, de cuidados e o 
trabalho sexual, os migrantes enquadrados em uma ou outra categoria são 
tratados diferentemente, esses últimos causando mais repercussão na 
opinião pública e sendo desqualificando-os como viajantes ou trabalhadores 
(AUGUSTÍN, 2007). De forma semelhante “ Essas pessoas que organizam 
viagens, documentos e empregos [sejam elas vistas como contrabandistas 
ou traficantes] cobram preços muito altos. Não são só mulheres que 
trabalham como prostitutas que pagam caro” (THORBECK, 2002, p. 5, 
tradução nossa). Estas diferenças de tratamento e categorização podem ser 
explicadas pelo que Augustín (2007) chama de “discurso da prostituição” 
que como discurso é antes (ou apesar) de ser fato, uma construção social. 

Para Thorbek as condições das mulheres que migram para trabalhar 
em outros países, seja na prostituição ou em quaisquer outros serviços, são 
tão variadas que se torna “difícil generalizar a partir de estudos de caso, mas 
eles mostram que outras generalizações são duvidosas: por exemplo, a 
nomeação habitual de trabalhadores do sexo de origem estrangeira como 
escravos sexuais, escravos por dívida ou mulheres traficadas é imprecisa” 
(THORBEK, 2002, p. 1, tradução nossa). Por outro lado, a autora indica que 
os estudos de caso podem mostrar diferenças e nuances melhor que outros 
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métodos de estudo, indicando a complexidade envolvida nas escolhas que as 
mulheres fazem.  

O principal marco regulatório internacional que trata da migração de 
trabalhadores no marco da salvaguarda dos direitos humanos é o Protocolo 
Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 
Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de 
Pessoas, em especial Mulheres e Crianças, conhecido como “Protocolo de 
Palermo” ou “Protocolo do tráfico de pessoas”. Fruto de um amplo debate 
internacional, o Protocolo foi assinado em 2000 por mais de 80 países em 
Palermo, na Itália e promulgado no Brasil em Março de 2004.208 Assim, o 
tráfico de pessoas foi definido como:  

o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o 
acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da força ou a 
outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de 
autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou 
aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento 
de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra para fins de 
exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da 
prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, o 
trabalho ou serviços forçados, escravatura ou práticas similares à 
escravatura, a servidão ou a remoção de órgãos. O consentimento 
de uma vítima de tráfico de pessoas para a exploração pretendida 
deve ser irrelevante quando qualquer um dos meios previstos 
(acima) tiver sido utilizado.O recrutamento, transporte, 
transferência de uma criança para fins de exploração será 
considerado “tráfico de pessoas” mesmo que isso não envolva 
qualquer um dos meios previstos (acima). (BHABHA, 2005, 
tradução nossa). 

Embora o Protocolo diga respeito ao tráfico de seres humanos para 
múltiplos fins (trabalho forçado, escravatura, remoção de órgãos, etc.), 
alguns autores (KEMPADOO, 2005; DOEZEMA, s/d; BHABHA, 2005) 
salientam a grande proeminência e intensas controvérsias a respeito da 
finalidade relativa à exploração sexual. 

Kamala Kempadoo (2005) identifica duas perspectivas de fundo que 
embasam a conceituação de tráfico de mulheres: 1) feminista radical e 2) 
feminista “transnacional” ou do “terceiro mundo”. A primeira perspectiva 
liga o tráfico exclusivamente à prostituição, que é entendida como “assédio 

                                                 
208 BRASIL, 2004. 



286 

sexual, abuso sexual e violência sexual”. Consequentemente supõe-se que as 
mulheres são sempre forçadas à prostituição, inclusive pela indústria global 
do sexo que as manteria em “escravidão sexual” violando seus direitos de 
integridade corporal, logo, todas as mulheres engajadas nessa indústria 
seriam “prostituídas” e “vítimas de tráfico”.  

Para a segunda abordagem, crítica da primeira, “são as condições de 
vida e de trabalho em que as mulheres podem se encontrar no trabalho do 
sexo, e a violência e terror que cercam esse trabalho num setor informal ou 
subterrâneo que são tidos como violadores dos direitos das mulheres e, 
portanto, considerados como ‘tráfico’” (KEMPADOO, 2005, p. 8). Aqui 
claramente a prostituição é vista como uma atividade laboral, na qual, 
coerção e fraude são condições necessárias para definir o crime de tráfico. 
Logo, o tráfico para propósitos de exploração sexual não deveria ser tratado 
como categoria especial de crime, visto que homens, mulheres e crianças 
são traficados para as mais diversas formas de trabalho forçado, análogo à 
escravidão, inclusive o trabalho sexual. O foco do debate deveria ser a 
questão do consentimento. A redação final do protocolo parece ter refletido 
as tensões oriundas das perspectivas contrastantes:  

Se por um lado há a premissa clara de que o uso da força, coerção 
ou fraude é elemento essencial na definição de tráfico, por outro 
lado, o consentimento da vítima não terá valor quando houver 
evidência de coerção, o que deixa margem à interpretações 
contraditórias (ABIA, 2013, p. 19)  

Ambas as concepções foram ambiguamente acomodadas na redação 
do “protocolo de tráfico” e em conceitos correlatos tais como o de 
“contrabando de migrantes”, expresso no Protocolo contra o Crime 
Organizado Transnacional, Relativo ao Combate ao Contrabando de 
Migrantes por via Terrestre, Marítima e Aérea, ou “Protocolo de 
contrabando”, outro dos Protocolos de Palermo também ratificado pelo 
Brasil, embora pouco citado quando se fala da migração laboral feminina 
para os garimpos e muito menos quando o trabalho em questão seja o 
serviço sexual. O protocolo de contrabando define “contrabando de 
migrantes” como: (…) a aquisição, para obter, direta ou indiretamente, 
benefício financeiro ou outro material, da entrada ilegal de uma pessoa num 
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Estado parte da qual a pessoa não é cidadã ou residente permanente (artigo 
3, in BRASIL, 2013).209  

Ao analisar esses dois protocolos, Jacqueline Bhabha (2005) salienta 
que a diferenciação entre serviços domésticos e serviços sexuais encontra-se 
expressa nos conceito de tráfico de pessoas e no de contrabando de 
migrantes a partir de uma dicotomia central entre coação e consentimento: 
“Enquanto pessoas que são traficadas são consideradas como não tendo 
consentido e vistas como “vítimas ou sobreviventes”, pessoas que são 
contrabandeadas são consideradas engajadas voluntariamente em uma 
indústria criminosa” (ibidem).210 Assim o contrabando se refere à 
“exploração de vantagens mútuas” entre os sujeitos envolvidos, tratando-se 
de “transações consensuais onde o transportador e o transportado consentem 
em driblar o controle migratório por razões mutuamente vantajosas” 
(ibidem). 

Bhabha (2005) argumenta que enquanto no protocolo de tráfico, a 
definição expansiva de coerção carrega a marca de interesses de lobbies de 
direitos humanos e feministas, no protocolo de contrabando esses interesses 
estão menos evidentes. Por outro lado, neste último protocolo aparecem 
mais nítidas preocupações legais (como combate à migração irregular) 
responsáveis pela ênfase desse tema na agenda política internacional.  

A existência de uma dimensão de gênero das distinções entre tráfico 
e contrabando de seres humanos também chama a atenção da autora, pois as 
pessoas contrabandeadas tendem a ser vistas como homens, enquanto que as 
traficados são tradicionalmente associadas com mulheres e crianças. Este 
ponto é especialmente interessante ao se comparar o deslocamento da mão-
de-obra feminina para os garimpos especialmente aquela destinada à 
prostituição.  

A definição de tráfico requer coerção e exploração, mas essas 
definições tornam-se extremamente ambíguas quando se analisa a 
prostituição e nela a dívida que esses trabalhadores muitas vezes contraem 
com outras pessoas. De acordo com Bhabha (2005, p. 2, tradução livre): “ É 
agnóstico se prostituição em si mesma constitui exploração, refletindo as 
visões profundamente polarizadas junto aos estados-membros das Nações 
Unidas sobre o tópico” .  

Apesar de ratificar os dois protocolos e mesmo com mudanças legais 
recentes no Código Penal oriundas desses, no Brasil a legislação penal prevê 

                                                 
209 Pesquisa ENAFRON – Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras 
(BRASIL, 2013) 
210 Aqui “crime” de acordo com as leis estatais. Nem sempre os sujeitos envolvidos têm 
essa percepção.  
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o tráfico de pessoas exclusivamente em casos de exploração sexual, 
excluindo qualquer forma de consentimento (obtido ou não sob ameaça, 
violência ou fraude) como elemento para identificar uma situação de tráfico 
de pessoas. Basta a exploração e a finalidade de exploração (sem levar em 
conta os meios), o que nos termos originais do protocolo de Palermo 
referente ao tráfico aplica-se somente ao caso de crianças e adolescentes.  

O artigo 231 que trata do tráfico de seres humano foi modificado 
recentemente211 e inclui os homens na definição de “traficados”, mas 
continua a não mencionar a questão da coerção. Essa maneira de encarar o 
tráfico de seres humanos, não levando em consideração a vontade de uma 
pessoa de migrar para trabalhar na indústria sexual e silenciando sobre a 
coerção e acaba vetando, na prática, a atividade voluntária de prostitutas no 
exterior e pouco contribui para a proteção de seus direitos. A orientação 
corrente é a de que “basta ser prostituta e cruzar a fronteira para ser 
rotulada de ‘vítima’” (DAVIDA, 2005, p. 183).  

Como vimos até aqui, perspectivas polarizadas nas maneiras de 
conceber a prostituição (enquanto trabalho ou abuso) é, na maior parte das 
vezes, o pano de fundo sub-reptício dos debates acerca da circulação 
transnacional de mulheres para a indústria do sexo. 

Os acirrados debates em torno dos quais se organizaram as 
definições de tráfico de pessoas e contrabando de migrantes, mesmo com 
todos os limites colocados pelos autores supracitados, ainda colocavam a 
possibilidade de pensar a atividade sexual enquanto um trabalho, deixando 
os “estados livres para reconhecer o trabalho sexual como atividade laboral 
e regulá-lo em conformidade com suas normas trabalhistas” (ABIA, 2013, 
p. 19). Mas no Brasil, a ratificação dos protocolos e as mudanças inspiradas 
por eles na legislação penal, não se refletiram em nenhuma alteração nesse 
sentido, mantendo-se a prostituição vagamente caracterizada como uma 
“ocupação reconhecida por lei”212 mas para a qual nada se tem a dizer sobre 

                                                 
211 A partir da Lei nº 11.106 (BRASIL, 2005), a redação do artigo 231 que passa a figurar 
com o seguinte texto: “Promover, intermediar ou facilitar a entrada, no território nacional, 
de pessoa que venha exercer a prostituição ou a saída de pessoa para exercê-la no 
estrangeiro”. Na nova lei, substitui-se a palavra “mulher” por “pessoa” e inclui-se a 
definição de tráfico interno de pessoas (artigo 231-A): Promover, intermediar ou facilitar o 
deslocamento de alguém dentro do território nacional para o exercício da prostituição ou 
outra forma de exploração sexual: 
212 A atividade de profissional do sexo já consta, desde 2002, na Classificação Brasileira de 
Ocupações (CBO) como contribuinte facultativo ao INSS. Número de inscrição: 1406. 
Código da atividade: 5198-05. Tal inserção constitui-se em uma das principais conquistas 
do movimento organizado de profissionais do sexo no Brasil, sendo um primeiro passo na 
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relações de trabalho enquanto ainda prevaleça uma abordagem “isolada” do 
trabalhador sexual frente a seus espaços de trabalho possíveis e demais 
agentes envolvidos na indústria sexual.213 

5.2 A ida para os garimpos e boates: a dívida com a rede, a rede de 
dívidas 

Tanto nos conceito de tráfico de pessoas quanto no de contrabando 
de migrantes, há um elemento em comum que é a presença de um agente 
externo responsável pelo recrutamento/aliciamento e com o qual se mantém 
relações econômicas seja através do pagamento de uma quantia para o 
auxílio no cruzamento de fronteiras nacionais em um acordo que 
supostamente cessaria ao final da travessia (contrabando), seja a partir da 
aquisição de uma dívida que em geral começa antes da partida e que pode 
perdurar no local de destino devendo ser paga através do trabalho ou da 
exploração da pessoa “traficada”214 no local de destino. No entanto, 

 

Vale notar aqui, contudo, que uma situação, a princípio, de 
contrabando de migrantes pode se transformar em tráfico de 
pessoas se, no local de destino, houver exploração por parte dos 
agentes do contrabando ou de suas redes. (...) Além disso, “Em 
ambas as figuras existe a possibilidade da violação de direitos 
humanos destas pessoas durante o trajeto, se houver por 
exemplo, condições precárias de transporte, sujeição a 
condições indignas de alojamento, falta de bebida ou comida, 

                                                                                                                            
regularização da atividade. Mesmo assim, apenas 34.2% (ABIA, 2013, p. 8) desses 
trabalhadores sabem desse direito.  
213 O Código Penal brasileiro ainda criminaliza os demais atores envolvidos na prostituição, 
bem como não permite a manutenção de espaços exclusivamente destinados para o trabalho 
sexual, como se pode observar nos seguintes artigos: Art. 228 - Induzir ou atrair alguém à 
prostituição, facilitá-la ou impedir que alguém a abandone (Favorecimento da prostituição); 
Art. 229 - Manter, por conta própria ou de terceiro, casa de prostituição ou lugar destinado 
a encontros para fim libidinoso, haja, ou não, intuito de lucro ou mediação direta do 
proprietário ou gerente (Casa de prostituição); Art. 230 - Tirar proveito da prostituição 
alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em 
parte, por quem a exerça (Rufianismo).  
214 Obviamente aqui se exclui os casos de rapto.  
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prática de violência, entre outras possibilidades.215 (BRASIL, 
2013, p. 35). 

A questão é que a dívida contraída no deslocamento, raramente 
problematizada nas discussões sobre tráfico216 - embora bastante presente 
nos relatos de pessoas passíveis de serem consideradas vítimas deste crime - 
tanto pode ser lida como uma espécie de coerção (que imobilizaria o 
devedor) como quando parte do processo migratório daqueles que não têm 
recursos próprios para sair de seu local de origem. No Protocolo de tráfico a 
expressão “abuso de poder ou de uma posição de vulnerabilidade”, enquanto 
um dos meios para caracterizar o tráfico, é ambígua e há ainda um amplo 
debate sobre o conteúdo dessa expressão especialmente se isso inclui 
pobreza.  

Muitos autores que trabalham com migração destacam o papel das 
redes sociais e nos garimpos da região amazônica esta parece ser a forma 
predominante do deslocamento ou recrutamento de pessoas. Assim, autores 
como Ana Paulina Soares (1995), Anaclan Pereira Lopes da Silva et al. 
(1997) e Maria Rita Rodrigues (1994) chamam a atenção para as formas 
como os homens e mulheres chegam aos garimpos. 

Primeiramente é importante lembrar que a dívida adquirida por um 
trabalhador em seu transporte e manutenção em um novo local de trabalho, 
seja dentro ou fora de seu país, não faz “distinção de sexo ou gênero”, dito 
de outra forma, tanto homens como mulheres podem contrair dívidas com 
pessoas que podem ser vistas como parte de uma rede que tanto pode ser 

                                                 
215 Nesta direção, Bhabha ressalta que a maior parte dos dados divulgados sobre tráfico e 
contrabando “mascaram as complexas e variadas experiências de homens, mulheres e 
crianças envolvidas em tais processos (BHABHA, 2005, p. 2, tradução livre). 
216 Lembramos que no Protocolo de tráfico, uma das modalidades de exploração, além da 
exploração sexual ou da exploração da prostituição de outrem, é o trabalho ou serviços 
forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura. A pesquisa ENAFRON - 
Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras (2013) conceitua “trabalho 
escravo ou análogo à condição de escravo”, considerando que “toda a forma de trabalho 
escravo é trabalho degradante, mas o recíproco nem sempre é verdadeiro. O que 
diferencia um conceito do outro é a liberdade. Quando falamos de trabalho escravo, 
falamos de um crime que cerceia a liberdade dos trabalhadores. Essa falta de liberdade se 
dá por meio de quatro fatores: apreensão de documentos, presença de guardas armados e 
“gatos” de comportamento ameaçador, por dívidas ilegalmente impostas ou pelas 
características geográficas do local, que impedem a fuga” (ibidem, p.8). Outro conceito 
correlato a este utilizado pela pesquisa é o de “trabalho forçado ou exploração laboral”, 
definido como “todo trabalho ou serviço exigido de um indivíduo sob ameaça de qualquer 
penalidade e para o qual ele não se ofereceu de espontânea vontade” (ibidem, p.8).  
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percebida como uma rede de suporte, apoio e mesmo proteção no novo 
ambiente de trabalho (que Piscitelli denomina redes de ajuda), ou 
alternativamente como rede criminosa e exploradora.  

Em ambos os casos essas redes são informais e quando cruzam 
fronteiras nacionais poderiam ser enquadradas como parte do que Gustavo 
Lins Ribeiro (2007) chamou de “sistema mundial não-hegemônico”, no qual 
fluxos de produtos, informações e pessoas se fazem através de certa ilicitude 
ou ilegalidade do ponto das regulações dos Estados Nacionais.  

O sistema mundial não-hegemônico pode ser dividido em “economia 
ilegal global”, que envolve atividades de crime organizado transnacional 
(em que a ilegalidade aparece mais nítida) e em “economia (i)lícita global” 
ou “globalização popular” que inclui atividades muitas vezes consideradas 
ilegais pelo Estado e lícitas pela sociedade, como por exemplo, o 
contrabando de cigarros, a pirataria ou emprestar dinheiro para um prostituta 
comprar uma passagem internacional. Esquematicamente teríamos: 

 
Quadro 03: Sistema mundial não-hegemônico 

Fonte: Elaborado a partir de Ribeiro (2007) e Bhabha (2005). 

Para Ribeiro (2007), na chamada “globalização popular”, as redes 
sociais (i)lícitas operam de forma descentralizada e horizontal, em relações 
baseadas na confiança (diferentemente das redes ilegais, estruturadas 
hierarquicamente e baseadas em relações de poder, normalmente utilizando 
coerção ou violência). Esta diferenciação entre economia ilegal global e 
economia ilícita global pode ser correlacionada com o que se define como 
tráfico de seres humanos e contrabando de seres humanos, respectivamente.  

Embora a distinção entre tráfico e contrabando seja difícil de 
implementar na prática, pois “raramente existem casos puros de um ou de 
outro e a definição pode mudar de acordo com as etapas do deslocamento” 
(BHABHA, 2005, p. 4), a tabela acima representa um esforço analítico 
inicial em uma arena tão pródiga em confusões conceituais e perspectivas 
morais. Nesse sentido, Piscitelli (2008; 2007) sugere que se perceba a 

Ajuda →Economia (i)lícita global 
(Globalização Popular)→ Contrabando 
de migrantes migrantes miPessoas 

Exploração/criminosa →Economia 
Ilegal Global → Tráfico de Pessoas 

Dívida Rede 
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distinção entre crime, violência e violação de direitos nos casos abordados, 
levando-se em conta o ponto de vista dos agentes envolvidos cujos direitos 
se procuram garantir. Essa orientação epistemológica, essencialmente 
antropológica em sua busca de entendimento do outro, pretende nortear este 
capítulo.  

A ideia de escravidão, vinculada ao trabalho forçado e à prisão, 
faz parte importante da ideia de tráfico. Mas, o fato de alguém 
não saber que deve devolver com juros a passagem recebida não 
é necessariamente considerada indício de tráfico, nem de um 
engano equivalente a prometer outro tipo de emprego. De 
maneira análoga, ser vigiada enquanto se paga a dívida não é 
necessariamente associado à prisão. (PISCITELLI, 2007). 

De forma semelhante, também encontrei uma variedade de pontos de 
vista sobre quais práticas seriam passíveis de ser classificadas como tráfico 
de mulheres, do ponto de vista de mulheres que exerciam ou não a 
prostituição na cidade de Belém e no interior do Estado do Pará, e que 
emigraram, com o auxílio de outras pessoas, para trabalhar em garimpos ou 
na zona urbana de países como o Suriname e/ou na Guiana Francesa. No 
início de meu trabalho de campo, na cidade de Belém/PA, durante uma 
reunião do GEMPAC, cuja pauta era outra, o tema inesperadamente veio à 
baila: 

Uma mulher começa a falar de tráfico de mulheres se referindo 
ao trabalho que uma ONG local faz sobre este tema e em cuja 
pesquisa Mina, Lua e Ciana participam dando entrevistas, 
frequentando oficinas, etc. Lourdes a interrompe dizendo que 
nem tudo é tráfico. A mulher da área da saúde responde que a 
ONG entrevista mulheres que já emigraram para outros países, 
e que nesta emigração podem ou não ter sido vítimas de tráfico. 
As três mulheres começam então a dizer o que elas acham que é 
tráfico: “mulher que foi traficada é mulher que não sabe para 
onde vai. Eu não me considero traficada, eu to lá porque eu 
migrei”. Outra diz que tráfico é quando tem cárcere privado, 
quando confiscam os teus documentos, etc. (Diário de campo, 
Belém/PA, 10/08/2010). 

Nesse pequeno trecho do diário e de forma rápida, já podemos 
visualizar noções como a de engano (“mulher que não sabe para onde vai” 
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– e no qual possivelmente está subentendido que não sabe que vai trabalhar 
como prostituta), a situação de migrantes indocumentados, o crime de 
cárcere privado, o confisco dos documentos, etc. Vê-se dessa forma como 
caracterizar o que é (ou o que deveria ser) considerado tráfico, não é tarefa 
fácil nem da parte das pessoas diretamente envolvidas na migração 
internacional para exercer a prostituição em outro país. Para além do debate 
legal, institucional ou acadêmico, as polêmicas e discussões se manifestam 
na vida cotidiana dos sujeitos que migram e em suas negociações com 
diversas instâncias, como por exemplo com organismos governamentais e 
organizações não governamentais, como pretende mostrar o trecho do diário 
de campo acima.  

5.3 Dinheiro para viajar: a dívida que liberta e aprisiona  

Gostaria de apresentar agora trechos de entrevistas realizadas por 
mim na cidade de Belém, com duas mulheres que já exerceram a 
prostituição em garimpos dentro e fora do Brasil (Naná e Rosa) e com 
homens que já estiveram em garimpos do Brasil e/ou do exterior 
trabalhando como garimpeiro ou como militar (Paulo e Lucídio, 
respectivamente).  

Penso que essa sobreposição de relatos e histórias nos ajudará a ter 
um quadro mais amplo, que não se pretende, obviamente, definitivo. Nesses 
relatos, de Naná, Rosa, Paulo e Lucídio, os trechos se referem em grande 
medida à questão da dívida adquirida pela mulher no seu trânsito e durante o 
trabalho no garimpo, pois essa dívida pode ser lida de múltiplas maneiras, 
sendo “trabalho forçado por dívida”, “imobilização através da dívida” e 
“trabalho escravo mediante dívida”, as formas mais comuns de classificar 
esse endividamento proveniente, como já vimos de “redes de ajuda”, ou de 
“redes criminosas”.  

Ao ser questionada sobre alguma forma de exploração em boates dos 
garimpos que Naná esteve, ela responde fazendo alusão à sua forma de 
trabalhar na prostituição:  

L: e na boate do garimpo como é que era? Eles exploravam 
vocês?  
Naná: Olha. Cada pessoa é uma pessoa, cada vivência é uma 
vivência, eu não tenho do que me queixar, mas eu via, eu via 
mulher ser explorada, mas se eu disser que eu fui explorada 
assim eu tô mentindo. Porque quando eu ia morar numa boate 
eu ia logo dizendo. “Olha, eu não bebo e eu não fumo, mas eu 



294 

tenho como fazer o homem dar lucro pra casa”. E eu morei 
numa boate pelo nome Veneza e quando eu saí de lá pra ir pra 
outra a mulher não queria que eu saísse porque ela disse que eu, 
a Renata e a Débora nós três que não bebia eram as que mais 
davam lucro pra casa. Por quê? Porque a gente ficava tomando 
refrigerante, mas os cara ficavam bebendo, e as menina que 
bebiam logo se embriagavam e iam dormir, e a gente amanhecia 
com os cara. Aí quando nós quisemos sair de lá ela não queria. 
Não. Nós temos direito de morar onde a gente quer. 
L: E tu não te endividaste?  
Naná: Não me endividava não. Foi com o meu próprio dinheiro 
e voltei com o meu próprio dinheiro. Foi! Comprei a minha casa 
com dinheiro do garimpo.  

Naná conta ter ido para o garimpo com mais duas amigas prostitutas, 
de forma autônoma, com seus próprios recursos (“foi com meu próprio 
dinheiro”) sem intermediários e sem dívida inicial com deslocamento e/ou 
dinheiro adiantado (como um empréstimo) para pagar eventuais contas já 
adquiridas fora da prostituição. Nesse ponto ela está se referindo a uma 
possível exploração pelo uso abusivo de uma dívida, que no caso ela não 
chegou a contrair, mesmo morando na boate (o que poderia talvez, facilitar 
algum tipo de exploração). O inusitado aqui é que Naná parece associar a 
dívida e a exploração a uma maneira de trabalhar na prostituição. No seu 
caso (e de acordo com sua própria percepção), a sua maneira (não 
beber/fumar, mas dar dinheiro para a boate e ir com seu próprio dinheiro) 
não permitiu que ela fosse explorada. Fica subjacente a reivindicação de 
uma postura “profissional” da parte de Naná, que “ia logo avisando”, ou 
seja, estabelecendo um acordo com a dona da boate, negociando, assim, sua 
estadia e condições de serviço. Soma-se a isso o fato de Naná não beber e 
nem fumar, ou seja, não usar drogas (nem lícitas), o que só faz aumentar seu 
profissionalismo que a defenderia de tentativas de exploração. De forma 
semelhante, Rosa argumenta:  

L: E a questão da dívida no garimpo, tu nunca te endividaste?  
Rosa: Não, não, na questão da dívida, nunca me endividei.  
L: Nunca ficou presa? 
Rosa: Nunca fiquei presa por dívida não. Até mesmo porque eu 
sempre fui por conta própria né, nunca foi levada, eu sempre foi 
por conta própria, e eu sempre fui gaiata.  
L: Tu ias sozinha? 
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Rosa: Eu ia sozinha, às vezes arrumava uma amiga, ia com mais 
uma amiga. E eu sempre fui gaiata, enxerida, sabe? Tinha uns 
caras assim, e eu chegava e já pedia pra botar uma comida: “Ah 
tô com fome”. “Toma uma comida”. Aí assim, a maior parte das 
divida de garimpo é quando a mulher se mete com negócio de 
droga né e nessa época eu não usava droga, só bebia, bebia, 
bebia, e era bonitinha, cliente não me faltava, mulher bonitinha, 
novinha, tinha filas de clientes, então não dava pra ficar 
endividada. Não me envolvia com ninguém, não tinha xodó. 
Geralmente mulher que fica assim é que tem xodó, tem vício, 
droga, essas coisas.  

Rosa também não nega a existência de endividamento na 
prostituição, mas diz nunca ter se endividado porque não usava drogas, não 
tinha xodó e porque sempre “foi gaiata”. Assim como Naná, Rosa fala das 
drogas como espécie de porta para o endividamento, mas diferente dessa, 
faz distinção entre drogas lícitas (bebida, cigarro, que sempre usou) e ilícitas 
(que ainda não utilizava). Rosa relata que evitava ter um “xodó”, ou seja, 
predileção por um garimpeiro específico a ponto de não mais cobrar para 
sair ou estar com ele, ficar relapsa no serviço (não ter mais tanta dedicação 
de fazer programas) e nem ela (porque já não arrecada tanto dinheiro) e nem 
ele, conseguir pagar a dívida.  

Se não usar drogas e não ter xodó denota uma postura bastante 
profissional (e até mesmo rígida), “ser gaiata” vai além, configurando-se 
como uma postura mais flexível, de esperteza e senso de oportunidade, que 
extrapola os limites da troca mecânica de sexo por dinheiro. Rosa utiliza 
algumas táticas e estratégias, como por exemplo, dizer que está com fome 
para algum homem lhe dar comida e talvez dinheiro. Isso significa utilizar 
estrategicamente a pouca idade e a boa aparência (“ser bonitinha e 
novinha”) para auferir lucros e conseguir as coisas de modo que sempre 
consiga pagar algum eventual débito que não se prolongará no tempo (“não 
tem como se endividar”). Rosa também traz outros elementos:  

Quando é dono de casa (de prostituição) que já não é lá essas 
coisas, a mulher já chega e já quer mandar, dar uma de bacana, 
aí acaba devendo lá. Eu não. Eu sempre fui uma pessoa que me 
dei com todo mundo, eu chego, o que eu puder ajudar eu faço. 
Eu cansei de ir pra casa, assim chega lá o dono da casa tem uma 
cozinheira e a cozinheira tá aperreada na cozinha e tudo, aí eu 
vou lá e eu cozinho. Aí não tem roupa de cama (limpa), tem 
roupa pra lavar eu vou lá e lavo, não quero nem saber, não tô 
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cobrando nada e vou fazendo. E isso fez com que eu adquirisse 
uma certa amizade das pessoas, não antipatia, mas amizade e 
isso é ótimo Você tem que saber entrar e sair de qualquer lugar 
que você ande né. E eu já andei tudo por aí.  

Rosa fala de uma indiferenciação e transitoriedade entre diferentes 
funções dentro do que se pode enquadrar como “serviço de cuidados”, como 
estratégia de inserção e aceitação em um novo ambiente. Primeiro, mostra-
se o que se sabe fazer e que tem disponibilidade em fazê-lo, mesmo sem 
inicialmente cobrar, para depois conseguir um trabalho/emprego. Rosa está 
falando de batalhar, fazer a oportunidade, ganhar a confiança para depois 
obter ganhos, direitos e possivelmente até privilégios. Essa parece ser uma 
lógica distante da valorização da especialização da mão-de-obra e do 
contrato de trabalho formal. Parece ser antes de tudo uma lógica baseada na 
pessoalidade, em que é preciso tornar-se pessoa217 (além do indivíduo 
indiferenciado que se é quando ainda não se têm relações com as pessoas do 
novo meio), jogando o jogo da pessoalidade e sujeitando-se a suas regras, 
tais como o respeito à hierarquia (“não mandar no/a dono/a do 
estabelecimento”, por exemplo).  

Paulo, que foi ex-garimpeiro, dá a sua opinião sobre a dívida:  

L: e sobre as mulheres e dívida nas boates dos garimpos.  
Paulo: Esse contexto aí já é um contexto que eu não tenho 
muito conhecimento na prática né. Mas posso dizer que, como 
qualquer pessoa as pessoas (prostitutas) acabam fazendo dívida 
e sempre existem os aproveitadores, não diferente da área do 
garimpo. Com certeza poderia acontecer sim. Hoje em dia se 
tem estratégia pra tudo, se é pra obter lucro fácil (através de 
uma dívida abusiva) se dá um jeito né. 

Em sua resposta, bastante genérica, Paulo descola a questão da 
dívida do ambiente do garimpo e do universo da prostituição. Se a dívida 
não é específica desses espaços, ela é então geral, afinal “sempre existem os 
aproveitadores” e “as pessoas sempre acabam fazendo dívida”. A dívida é 
vista como forma do credor aproveitador obter lucro fácil, a partir do uso 
desonesto de uma coisa que, para Paulo, todo mundo faz, ou seja, dívidas. 
Nesse sentido, a dívida aparece como constituinte das relações econômicas, 

                                                 
217 Refiro-me aqui à pessoa/pessoalidade e indivíduo/individualismo de modo correlato ao 
de Louis Dumont (1997). 
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das quais as relações de trabalho fazem parte. Lucídio, militar aposentado 
que já esteve em muitos garimpos amazônicos (do Brasil, do Suriname e da 
Guiana Francesa) por motivos de estratégia política e militar, relata:  

Então era muito generalizada essa situação de prostituição, aqui pra 
nós era muito generalizada, essa importação de mulheres pra 
Suriname, essa importação de mulheres para Caiena218, é uma coisa 
horrível até. Os elementos na verdade na maioria são brasileiros. 
Quando você vê uma prostituta falar mal de um surinamês ou de 
um francês negro da Guiana Francesa, elas estão mentindo. Se eles 
pegam o passaporte da brasileira que é pra não deixar no quarto 
onde ela recebe os homens ficar violado a ser roubado, primeiro. 
Até o dinheiro delas eles prendem pra elas não serem roubadas, por 
segurança. Quando elas vão pra lá a pessoa que manda daqui cobra 
uma importância por elas, vamos dizer, 2 mil dólares. Então elas já 
chegam lá devendo 2 mil dólares. Então elas tem que pagar do 
programa delas uma importância de 20 a 30% pra eles tiraram os 2 
mil dólares deles. Agora não é justo chegaram lá elas beberem 
cachaça, arranjarem um homem qualquer e querer simplesmente ir 
embora com o homem e não pagar nada pra pessoa que bancou pra 
elas irem viverem a vida e sustentarem seus filhos aqui. Algumas 
têm se saído bem lá. Eu conheço muitas delas. Teve uma aqui que 
hoje tá casada com um japonês e mora em Tóquio. Aí no outro dia 
chegou uma outra aqui que mora no Canadá, tudo foi que ela 
conheceu lá, na vida dela né, conheceu nas Guianas. 

Lucídio se esforça para explicar o que sabe sobre o trânsito 
internacional de brasileiras para a indústria transnacional do sexo entre esses 
três países. Seu relato aproxima-se do que agentes e instituições locais têm 
chamado de “tráfico de mulheres” e o que Lucídio denomina “importação 
de mulheres”. Para Lucídio os “elementos” (agenciadores) são na maioria 
brasileiros e por isso talvez o mais correto fosse denominar “exportação de 
mulheres”, mas se pensarmos do ponto de vista da demanda, “importação” é 
uma palavra que também faz sentido. Além disso, falar em “importação e 
exportação” faz pensar não apenas em “tráfico”, mas em “contrabando” de 
pessoas. Lucídio explica que os agenciadores brasileiros cobram “uma 
importância por elas”, que provavelmente (pelo que se retira de outros 
relatos e da pesquisa da ONG SODIREITOS, referida na introdução desse 
trabalho) inclui os gastos do agenciador com a passagem, com a 

                                                 
218 Caiena ou Cayenne: capital da Guiana Francesa.  
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feitura/regularização de documentos, tais como o passaporte e 
possivelmente uma porcentagem de lucro (que algumas mulheres 
consideram abusiva). 

 Chegando ao país de destino, uma porcentagem de 20% a 30% 
seria, de acordo com nosso informante, retirada dos programas realizados 
pela mulher para cobrir esses gastos iniciais, mas pelos relatos de mulheres 
que já passaram por esse processo, algumas vezes o dinheiro dos primeiros 
programas fica integralmente com o/a dono/a da boate até que se pague essa 
dívida inicial. Isto é complicado porque sem dinheiro disponível para seu 
próprio uso a pessoa se vê obrigada a fazer mais dívidas.  

O relato de Lucídio chama a atenção por ser algo ambíguo, pois se 
inicialmente ele afirma que essa importação de mulheres é “uma coisa 
horrível até”, por outro lado, afirma que algumas mulheres “têm se saído 
bem”. Outro ponto de ambiguidade diz respeito à apreensão de documentos. 
Se inicialmente Lucídio a considera uma simples medida de segurança 
(“para não serem roubados” – pelos clientes), posteriormente a associa à 
garantia do pagamento da dívida.  

A afirmação de que “não é justo chegaram lá elas beberem cachaça, 
arranjarem um homem qualquer e querer simplesmente ir embora com o 
homem e não pagar nada pra pessoa que bancou pra elas irem viverem a 
vida e sustentarem seus filhos aqui” é rica em significados, pois além de 
evocar uma ideia de justiça, coloca o agenciador enquanto um auxiliar de 
um projeto pessoal da mulher (viver a vida e sustar seus filhos) e esta como 
sujeito de deveres (cujos direitos estariam intrinsecamente vinculados aos 
deveres, ou seja, primeiro pagar a dívida para depois ter o passaporte à sua 
disposição). Este entendimento de Lucídio também foi encontrado por mim 
entre algumas mulheres contatadas, e alguma margem de ambiguidade 
predominou em quase todos os relatos, tanto de mulheres que se diziam 
traficadas ou não. Vejo isso como um sintoma, entre outras coisas, da 
complexidade do tema.  

A hipótese aqui é que a leitura mecânica da dívida enquanto fator 
necessário de exploração não permite visualizar as estratégias acionadas 
pelas mulheres que também se utilizam da dívida (e porque não dizer, os 
diferentes discursos e representações sobre o tráfico/migração de mulheres e 
sobre a prostituição) para obter vantagens (de acesso a bens, deslocamentos, 
medidas de proteção, etc.) e escapar de sanções legais e morais.  

Gostaria agora de retroceder um pouco nessa discussão que envolve 
instâncias institucionais diversas, tais como as ONGs de prostitutas e de 
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combate e prevenção ao tráfico de seres humanos, presentes em contextos 
citadinos como a grande Belém/PA, para o ambiente dos garimpos 
tapajônicos, trazendo as falas de mulheres lá contatadas e seus relatos sobre 
a maneira como ali chegaram e suas reflexões sobre as dificuldades e 
facilidades, não apenas dessa travessia, mas também das condições de vida e 
de trabalho feminino nos garimpos. Dito de outra forma motivou-me aqui 
saber quais os riscos e formas de proteger-se deles concebidos pelos 
próprios atores (“quais os riscos e formas de proteção acionados e 
concebidos pelas mulheres que se deslocam pela primeira vez aos garimpos 
e se demoram neles?”). Para tanto, partiremos de uma classificação 
tradicional apontada pela bibliografia entre “mulheres de boate” e 
“cozinheiras”, buscando evidenciar o que há de produtivo e problemático 
nessa classificação em relação à discussão sobre tráfico de mulheres em sua 
interface com pânicos morais atrelados ao discurso da prostituição.  

5.4 A Transitividade das mulheres, a pobreza e o discurso da 
prostituição. 

 
Rita Maria Rodrigues (1994) foi uma das primeiras pesquisadoras no 

Brasil a pesquisar sobre o tema das mulheres na garimpagem. Sua pesquisa, 
realizada em garimpos do Vale do Tapajós/PA no início da década de 1990 
em parceria com um programa executado pela Secretaria de Estado de 
Indústria, Comércio e Mineração (SEICOM), tornou-se referência para 
muitos trabalhos posteriores interessados em abarcar a dimensão de gênero e 
sexualidade na mineração amazônica, seja nos garimpos (FREITAS, 
2006)219, seja nos grandes projetos (SILVA et al.,1997).220  

Com foco nas relações de trabalho complementares na 
extração/produção e circulação do ouro, a autora parte do recorte espacial 
entre currutelas e baixões para estabelecer uma divisão entre as mulheres 
que trabalham na garimpagem: as chamadas “mulheres de boate” e as 
“cozinheiras”. Enquanto as primeiras encontrar-se-iam nas casas de 
prostituição das currutelas, realizando serviços sexuais; as segundas 
estariam ligadas ao próprio processo produtivo de extração do ouro, 
responsáveis por serviços domésticos nos baixões, integrando a equipe de 
garimpeiros nesse espaço. Apesar de encontrar índices que afirmavam essa 

                                                 
219 Em trabalho que trata das vulnerabilidades ao HIV/Aids de mulheres trabalhadoras no 
garimpo. 
220 Esses autores focalizam a prostituição de mulheres e adolescentes em áreas de garimpo e 
de grandes projetos no interior do Estado do Pará 
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separação laboral e espacial entre as mulheres no garimpo, a autora traz um 
dado com potencial de reembaralhar essas classificações: que a cozinheira, 
além de suas tarefas rotineiras, também poderia realizar trabalho sexual nos 
baixões.  

Analisando a trajetória temporal de algumas mulheres nas boates ou 
nos baixões, Rodrigues percebeu que a maioria delas acumulava experiência 
de trabalho em atividades diversas em seus constantes deslocamentos entre 
seus locais de origem, cidades e garimpos. Isto faz com que autora postule a 
transitoriedade de posições/funções desempenhadas pelas mulheres nos 
garimpos, cujas atividades são marcadas por uma rotatividade muito intensa. 
Para Rodrigues (1994) isso se deve ao próprio processo de trabalho nos 
garimpos, não-permanente, cujo fluxo de pessoas seria marcado não apenas 
pela sazonalidade mas pela movimentações constante e pendular de pessoas 
com idas e vindas frequentes mesmo dentro uma mesma Estação do ano.  

Desta forma, uma mesma mulher pode ter sido vendedora, mulher de 
boate e proprietária de máquinas em períodos diferentes de tempo com idas 
e vindas ao garimpo. Para a autora: “A categoria que melhor expressa essa 
questão de transitividade ou temporalidade das posições dentro do garimpo 
é a que se refere às chamadas mulheres de boate” (RODRIGUES, 1994, p. 
47).  

Quanto à forma de entrada dessas mulheres nos garimpos, a autora 
afirma que elas mulheres entram nos garimpos quase sempre através de 
“convites” e acompanhadas. No entanto a autora faz uma distinção na forma 
de recrutamento das chamadas “mulheres de boate” e das chamadas 
“cozinheiras”221: “enquanto o acompanhante da mulher cozinheira está 
vinculado ao trabalho extrativo no baixão e, sobretudo ao grupo familiar, o 
recrutador da mulher de boate transita nas currutelas, ou seja, no comércio, 
nos bares, nos hotéis e nas boates, e nada tem a ver com o processo 
produtivo imediato” (ibidem, p.101).  

Assim, enquanto o acompanhante das cozinheiras seria normalmente 
uma pessoa conhecida e mesmo familiar, o acompanhante das mulheres de 
boate não manteria com essas relações necessariamente estreitas embora 
normalmente se conheçam (são, por exemplo, colegas de trabalho, vizinhos, 
conhecidos, etc.). Assim, haveria um maior grau de impessoalidade nesta 
relação e por poderem eles ser caracterizados como “aliciadores” “jamais 

                                                 
221 Essa função também pode ser exercida por homens, embora no Brasil (pelo menos 
atualmente) seja mais comum seu desempenho por mulheres. 
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são mencionados nesse contexto quaisquer membros do grupo familiar” 
(ibidem, p. 99), mesmo que não exista coerção.  

Este é um dado interessante para problematizar a questão da dívida 
que essas mulheres podem contrair em seu deslocamento e permanência no 
garimpo e a categorização dessa dívida como fator de imobilidade dessas 
mulheres na prostituição, que é em certas análises visto como escravidão e 
tráfico de mulheres.  

A dívida, sempre mencionada para a prostituição, é adquirida pelo 
transporte até o garimpo e às vezes por um adiantamento financeiro dado à 
mulher para esta pagar suas contas na cidade ou deixar com sua família. 
Muitas vezes este adiantamento é exigido pela própria mulher. Na boate a 
dívida caracteriza-se pelo pagamento efetuado pelo proprietário ou gerente 
pela aquisição de produtos pela mulher, tais como roupas, remédios e 
cosméticos. 

As despesas com viagem quando pagas pelo/a dono/a do 
estabelecimento constituem-se no início de uma dívida que imobiliza a 
mulher no local de trabalho, pois a ela não é permitido que saia da boate até 
que esta seja paga, por ela (através do lucro que dá para a casa), por amigos 
ou (como veremos mais à frente nos relatos e na literatura de garimpo) por 
algum garimpeiro com o qual ela se amigue. Vemos então, que a liberdade 
de ir e vir da mulher está condicionada ao pagamento da dívida. Isso é 
importante para a discussão posterior sobre o início de um endividamento 
que começa com a ida até o garimpo (seja ele no Brasil ou fora) e pela 
possível caracterização dessa dívida no crime de “tráfico de mulheres” que 
envolve a rede de deslocamento de mulheres para fins de exploração sexual 
através de fronteiras regionais/nacionais. 

Para além de interpretações que correlacionam a presença da dívida 
com exploração, o trabalho de Rodrigues é fértil para pensar o 
“agenciamento” da dívida por parte da própria mulher prostituta, que muitas 
vezes exige um adiantamento em dinheiro para deixar com a família ou para 
quitar outras dívidas (não oriundas da prostituição) antes mesmo de 
deslocar-se até o garimpo. Assim, o começo da dívida é 
desencadeado/acionado pela mulher e não pelo aliciador. Isto não quer dizer 
que a dívida não seja utilizada mais tarde para imobilizar a mulher na boate 
(até que ela seja quitada).  

Apesar do valor de sua etnografia ao visibilizar a presença e o 
trabalho das mulheres que cozinham no baixão e mesmo advertindo sobre a 
artificialidade das categorias “cozinheira” e “mulher de boate” enquanto 
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fixamente postuladas (afinal as mulheres transitam entre elas e outras), a 
autora acaba por reafirmar/congelar essa divisão quando analisa os modos 
de recrutamento de umas e outras em seu deslocamento para os garimpos.  

É sintomático como a autora descreve a forma como as mulheres de 
boate chegam às currutelas e o endividamento dessas com seus recrutadores 
(seja no adiantamento em dinheiro deixado com a família, seja através dos 
gastos com o deslocamento ou com os gastos na aquisição de roupas e 
acessórios para trabalhar na prostituição), mas o mesmo nível de detalhe não 
é trazido na análise da chegada das cozinheiras aos baixões, mesmo sendo a 
análise do trabalho dessas o grande diferencial e novidade de seu trabalho. 
Ao que se depreende de sua análise, as cozinheiras, se não pedem 
adiantamento para deixar com a família, nem tem gastos com roupas e 
acessórios para a prostituição, ao menos poderiam ter gastos com o 
deslocamento quando não acompanhadas de um familiar (do marido com o 
qual ela vai trabalhar junto no baixão, por exemplo). Além disso, podem 
estar sujeitas à violências e violação de direitos, como veremos a partir dos 
riscos arrolados pelas entrevistas que trabalham em baixões.  

Assim, apesar de suas significativas contribuições para o 
desvelamento das relações de trabalho das mulheres na garimpagem, a 
reafirmação da rígida divisão entre cozinheiras e mulheres de boate nos 
parece oriunda de uma análise em separado do que se passa nos baixões e 
nas currutelas como se fossem universos distintos com agentes 
incomunicáveis. Essa divisão entre currutelas e baixões origina-se de uma 
separação bastante esquemática entre espaço do trabalho, unidade produtiva, 
atrelado à produção/extração do ouro; e espaço de lazer, ligado à reprodução 
da força de trabalho e infraestrutura do garimpo (pista de voo, comércios, 
casas de prostituição, etc.). Não obstante, o trabalho sexual realizado pela 
cozinheira no baixão traz elementos do espaço da currutela para o baixão. 
Como já vimos em capítulos anteriores, a divisão entre currutelas e baixões 
pode inspirar outra: entre trabalhadores e comerciantes, isto é, entre os 
“verdadeiros garimpeiros” e “os que estão lá apenas para colher”, como 
referido por uma entrevistada prostituta. Levando às últimas consequências 
essa divisão, seriamos obrigados a imobilizar antagonicamente categorias 
tais como “trabalhadores garimpeiros” e “patrões donos de máquinas ou de 
baixões”, e cozinheiras e mulheres de boate, sendo que estas não poderiam 
ser vistas como trabalhadoras no garimpo. Contraposto a isso, nossa análise 
vai na direção inversa: de que um garimpo é um espaço de relações diversas 
sim, mas complementares e transponíveis (na trajetória de vida dos agentes) 
entre baixão e currutela, sendo o somatório dessas o que permite falar de 
uma “comunidade garimpeira”.  
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A reafirmação da rígida divisão entre cozinheiras e mulheres de 
boate acaba por espelhar o que Laura Maria Augustín (2007) já havia 
observado para mulheres que se deslocam para trabalhar na indústria do 
sexo ou na indústria de cuidados: a aplicabilidade de categorias puras e 
dicotômicas que rotulam a diversidade de experiências envolvidas no 
deslocamento de mulheres migrantes.  

Não podemos esquecer que Rodrigues (1994) escreve em um 
momento próximo a blitz policial realizada no garimpo do Cuiú-Cuiú,222 um 
dos mais antigos da região do Vale do Tapajós. Uma ação das polícias 
federais e estaduais desencadeadas pela série de reportagens sobre 
prostituição infanto-juvenil publicada pelo Jornal Folha de São Paulo, 
baseada em pesquisa do repórter Gilberto Dimenstein em regiões do norte e 
nordeste brasileiro e que culminou em seu livro Meninas da Noite, lançado 
em 1992.  

Leandro Feitosa Andrade (2004), psicólogo social e um dos 
principais críticos do tratamento dado à questão da prostituição infanto-
juvenil por Dimenstein, sinaliza a enorme repercussão dessas reportagens, 
cujo caso “crianças escravizadas”, foco do referido livro, obteve maior 
destaque:  

(...) os eventos narrados pelo caso [crianças escravizadas] foram 
comentados pelo então presidente da república Fernando Collor de 
Melo, pelo então ministro da Justiça, Jarbas Passarinho, pelo 
diretor da Polícia Federal, Romeu Tuma, pelo então governador do 
Pará, Jader Barbalho, e por personalidades várias, representações 
não governamentais nacionais e internacionais. O destaque 
mobilizou, então a opinião pública (...) nacional e internacional: 
pessoas prontificaram-se a saldar a dívida de meninas e moças que 
estariam sendo escravizadas na região do garimpo dos estados do 
Amazonas e Pará (...); o diretor do Unicef no Brasil pronunciou-se 
sobre a questão, bem como o Movimento Nacional de Meninos e 
Meninas de Rua e a Comissão de Justiça e Paz do Distrito Federal. 
As matérias tiveram repercussão na mídia internacional. A Polícia 
Federal interveio, “liberando as escravas”, e a Procuradoria Geral 

                                                 
222 No livro “Meninas da Noite” do jornalista Gilberto Dimenstein (1993) há uma breve e 
imprecisa referência sobre essa autora: “’Duas prostitutas, uma nova e outra mais velha, me 
pediram para tentar soltar elas, pediram que levasse no avião”’. “Mais uma vez confirma-se 
a experiência vivida por pessoas que passaram por aqui, como a geóloga Maria Rita e o 
sociólogo Scartezini”. (DIMENSTEIN, 1993, p. 143). Mesmo fruto de uma investigação 
jornalística, o livro de Dimenstein não apresenta nenhuma referência bibliográfica, o que 
dificulta a localização da fonte da referida “experiência vivida” pela autora.  
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da República acusou o então governador do Pará, Jader Barbalho, 
de omissão, pois teria tido conhecimento dos casos de “escravidão” 
desde o final de 1991. (ANDRADE, 2004, p. 142-143). 

Leandro Feitosa Andrade, em um livro infinitamente menos 
publicizado, aborda o tratamento dado à prostituição infanto-juvenil na 
mídia brasileira a partir dos conceitos de estigma e ideologia. Para tanto se 
debruça extensiva e detalhadamente à análise discursiva de reportagens 
como as da Folha, levando em conta o contexto institucional da produção 
jornalística sobre o tema. Assim, as reportagens produzidas por Dimenstein 
e em parceria com ele, constituem-se em uma espécie de caso exemplar para 
o autor, não apenas pela enorme repercussão em diferentes instâncias, mas 
pela capacidade de condensar uma série de elementos estigmatizadores que, 
a despeito da boa vontade explicitada por seus porta-vozes em discursos 
denunciatórios, acabariam por reforçar relações de dominação entre adultos 
e criança, homens e mulheres, ricos e pobres. Tendo por referencial o 
conceito de estigma de Erving Goffman e o de ideologia de John B. 
Thompson, Andrade propõe “a estigmatização como um modo de operação 
da fragmentação223 constituindo um tipo especial de diferenciação e expurgo 
do outro” (ANDRADE, 2004, p. 98). Desta forma:  

A estigmatização pode ser construída para um indivíduo ou grupo e 
utilizada na permanência das relações de dominação através de 
formas simbólicas que classificam indivíduos ou grupos 
estigmatizados como desprovidos de autonomia, discernimento, 
autodeterminação, sugerindo muitas vezes, com pesar e desculpas, 
uma subumanidade a ser guiada, corrigida ou salva”. (ibidem, p. 
99). 

Assim, o alvo das reportagens seria, mais do que meninas pobres, 
uma “pobreza suscetível de se prostituir” (ibidem, 138) e o enfoque do tema 
parte de um triângulo em cujo vértice encontra-se a menina/adolescente e 
nas extremidades o aliciador e a família. Enquanto os primeiros são 

                                                 
223 Um dos modos de operação da ideologia elaborados por Thompson, ao lado de outros 
como legitimação, dissimulação, reificação e unificação (este oposto ao de fragmentação). 
Sobre a fragmentação Andrade cita: “Relações de dominação podem ser mantidas não 
unificando as pessoas numa coletividade, mas segmentando aqueles indivíduos e grupos 
que possam ser capazes de se transformar num desafio real aos grupos dominantes, ou 
dirigindo forças de oposição potencial em direção a um alvo que é projetado como mau, 
perigoso, ou ameaçador” (THOMPSON apud ANDRADE, 2004, p. 98).  
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elaborados a partir dos polos vítima-algoz, a família é responsabilizada pelo 
destino das personagens a partir de noções como desestruturação familiar e 
desinformação. Assim o estigma contra a pobreza é o componente 
fundamental e as reportagens tomam ares de campanha ou cruzada moral224 
na qual  

a moral da história é a ‘sociedade covarde’; mães que negociam 
suas filhas que, grávidas adolescentes (...) têm filhos e não sabem 
onde estão. (...). É, então “natural” para a “miséria” praticar atos 
considerados antinaturais, não humanos. A pobreza constitui uma 
ameaça para a moral. (ANDRADE, 2004, p. 164).  

Além disso, o autor aponta uma série de problemas metodológicos e 
éticos na elaboração dessas reportagens225, tais como a falta de referência de 
dados estatísticos alarmantes sobre o número de meninas na prostituição, 
reproduzidos à exaustão e a exposição das identidades (com fotos e uso de 
nomes verdadeiros) das menores que se buscava proteger. Ao final do livro, 
Andrade se diz tentado a “procurar os fios” que costuram interesses de 
diversas organizações envolvidas na produção, financiamento e publicidade 
da pesquisa que deu origem ao livro Meninas da Noite. Mesmo não 
seguindo essa “tentação”, o autor parece querer fazer lembrar seus leitores 
de que o tema da prostituição infanto-juvenil e suas retóricas inserem-se, 
como não podia deixar de ser, em uma ampla arena política ofuscada pelo 
forte apelo emocional das reportagens.  

Finalmente, e apesar de todas as críticas, o livro de Gilberto 
Dimenstein tornou-se uma das principais referências na produção 

                                                 
224 Conceito chave de Howard Becker (1977) para a teoria do desvio e do comportamento 
desviante, utilizado pelo autor.  
225 Talvez o caso mais paradigmático citado por Andrade (2004) seja o da foto de uma 
mulher que dorme no mercado Ver-o-Peso em Belém/PA com um cartaz escrito “vende-se” 
às costas. A foto foi utilizada como símbolo da série “meninas escravas”, estampando 
diversas reportagens e foi alvo (e estopim) de uma grande polêmica (e troca de acusações) 
entre os jornais Diário do Pará e Folha de São Paulo. Jornalistas paraenses, após pesquisa 
no mercado, afirmaram tratar-se de uma moradora da rua embriagada, alvo de uma 
brincadeira entre feirantes (e não uma prostituta à venda), ao que mais tarde a própria 
Folha, na voz de seu ombudsman admitiu certa imprecisão no uso foto, que teria sido tirada 
por outro jornalista, em outro momento e em um contexto onde ele próprio pode ter sido 
alvo de uma brincadeira dos feirantes. A referida foto obteve destaque a partir de 
reportagem que anunciava “Prostituta é exposta na calçada de mercado em Belém, capital 
do Pará, com placa onde está escrito à caneta: ‘Vendo’’. Acima da foto o título: Amazônia 
é rota do Tráfico de Escravas” (ROSEMBERG e ANDRADE, apud ANDRADE, 2004, p. 
153).  
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especializada sobre a prostituição infanto-juvenil no Brasil (ANDRADE, 
2004), servindo de base, anos mais tarde para o filme Anjos do Sol, 
primeiro longa-metragem ficcional do gaúcho Rudi Lagemann, pelo que se 
depreende do site oficial do filme226 célebre por uma das cenas que 
considero das mais brutais do cinema brasileiro em que uma menina de 12 
anos, oriunda do Maranhão, vendida pelos pais e prostituída em algum 
garimpo da Amazônia brasileira, assiste a uma colega igualmente menor de 
idade ser arrastada viva amarrada ao carro do dono de uma boate de 
garimpo.  

Para se ter alguma ideia do quanto Anjos do Sol marca a imagem 
que algumas pessoas, em geral “sulistas e estudadas” têm dos garimpos, o 
filme foi-me recomendado inúmeras vezes por conhecidos e amigos ao 
saber de meu interesse sobre o trabalho e a mobilidade de mulheres nesses 
espaços. Para muitas pessoas, “eu tinha que ver o filme” e claro, tomar 
muito cuidado ao entrar nesse “faroreste”, afinal era um lugar onde coisas 
daquele tipo aconteceram, aconteciam ou poderiam acontecer.  

5.5 Cuiú-Cuiú: suspiros de liberdade no garimpo-prisão  

Obviamente, tanta repercussão acirrou minha curiosidade sobre esse 
garimpo em especial, sendo o Cuiú-Cuiú a última (mas também a mais 
breve) etapa do trabalho de campo. Em Itaituba encontrei uma ex-moradora 
deste garimpo, que, recém casada, lá demorou-se com seu marido uns dois 
ou três anos trabalhando com serviços de rádio quando tinha apenas 16 
anos. Thaís me colocou em contato com um casal de moradores, igualmente 
comerciantes na pequena currutela de apenas 2 ruas, e a partir deles fui 
apresentada aos poucos moradores atuais do local.  

Ao chegar, minha primeira impressão sobre o Cuiú era a de que 
aquele era de fato, um “garimpo fracassado”, como os garimpeiros se 
referem aos garimpos onde o ouro “fracassou”, isto é, ficou escasso: a rua 
principal, antiga pista de pouso, de chão batido, encontrava-se quase todo o 
dia praticamente deserta, não fossem as vacas e porcos, abandonadas por um 
antigo proprietário, que por ali transitavam livremente, dormindo e 
defecando às portas dos poucos comércios para a ira dos comerciantes que à 
noite costumavam soltar rojões para espantá-las. A outra rua, antiga via 
principal, estava praticamente abandonada, com muitas construções em 
ruínas. Não havia escola, posto de saúde227 ou posto policial, apenas uma 

                                                 
226 Mais detalhes em <www.scriptorio.com.br/clientes/anjosdosol>, acesso em 20/06/2013. 
227 Havia um pequeno espaço destinado à Saúde, mas encontrava-se fechado possivelmente 
pela falta de equipamentos e/ou profissionais da área.  
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igreja evangélica, que dividia a mesma construção com a sede da associação 
de moradores. 

 Tudo ali parecia girar ao redor de uma empresa de mineração, que 
ocupava um grande galpão e havia há pouco tempo adquirido o espaço (hoje 
totalmente em ruínas) onde funcionava, durante a década de 1980, a maior 
boate e casa de shows desse garimpo, a boate “Carobá”, da qual antigos 
moradores guardavam saudosas recordações de apresentações de artistas 
famosos nacionalmente. Não obstante, ainda existiam alguns garimpeiros 
neste garimpo, que extraiam ouro em baixões próximos tais como 
“Carneirinho”, independentes ou em parceria (e em relações de cooperação 
ou de tensão) com a empresa.  

Mas o que mais me chamou a atenção, e que contrasta com o 
passado do Cuiú e sua “má fama”,228 foi a ausência de qualquer boate ou 
estabelecimento de prostituição. Mesmo bares, havia poucos (pude 
contabilizar apenas três, entre bares e restaurantes) e nenhum lugar de festas 

                                                 
228 Dimenstein (1993) aponta para a data de sua chegada neste garimpo, 32 boates em 
funcionamento, com 72 “meninas e mulheres prostitutas”, embora não diferencie a 
quantidade de umas e outras.  

 
Figura 22 - Atual rua principal do garimpo Cuiú-Cuiú e antiga pista de pouso de 

pequenas aeronaves. 

Fonte: Acervo pessoal. 
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ou serestas. O que havia eram ruínas, muitas fachadas de antigos bares e 
boates, alguns dos quais ainda se podiam ver os nomes na pintura gasta das 
fachadas decadentes. 

Obviamente, isso não quer dizer que não havia por ali alguma 
prostituição, mas ela certamente não passava por espaços como as boates e 
as serestas e era praticamente invisível, sendo-me relata por moradores e 
funcionários da firma. Inclusive, de acordo com esses relatos, isto era 
motivo de “ciúme” de garimpeiros com trabalhadores da firma, pois muitas 
dessas mulheres prefeririam esses àqueles.  

Nos poucos dias em que fiquei ali, procurei, com bastante 
cuidado229, saber algo da “má fama” do lugar e conversei com três mulheres 
que trabalharam em boates naquela época, todas atualmente amigadas com 
pequenos comerciantes locais. Em comum, essas mulheres têm sua inserção 

                                                 
229 Thaís me disse que havia alguns moradores da época da ação policial nos anos 90, e que 
por certo, muitos deles travaram relações (diversas) com os rufiões presos à época. Sabendo 
que o repórter Dimenstein realizou sua pesquisa em segredo e ciente do quanto meu 
trabalho tantas vezes levantou suspeitas de que eu era uma “agente infiltrada da Polícia 
Federal”, procurei ser cuidadosa e não tocar diretamente no assunto.  

 
Figura 23 - Fachada de antiga boate garimpeira no Cuiú, onde ainda se pode ler 

“Dama Di Ouro”. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 
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inicial nesse garimpo230 através de uma rápida passagem pelas boates, mas 
vieram de lugares diferentes (uma do Piauí e duas de Alenquer/PA231). Duas 
delas (Tânia e Lúcia), solteiras na época, chegaram com amigas através das 
“avionadas” e a outra (Julinha), viúva há dois anos de um garimpeiro, foi 
convidada a vir pra o Cuiú, em Alenquer/PA, por um vizinha, esposa de um 
dono de boate. As três sabiam que viriam trabalhar na prostituição e apenas 
uma amigou-se com um homem com o qual manteve na época um xodó 
(namoro) na boate, embora esse homem não tenha pagado sua dívida para 
tirá-la da boate, pois ela, recém-saída, já estava em sua cidade natal quando 
ele a chamou para retornar e passar uma temporada com ele no garimpo 
(uma temporada que resultou em um amigamento que perdura até os dias de 
hoje). As outras duas, egressas da boate, já estavam cozinhando em baixões, 
quando amigaram-se pela primeira vez (ambas tiveram mais de um 
amigamento e encontram-se atualmente amigadas). Sobre a “má fama” deste 
garimpo relatam:  

Tinha pessoas que traziam menores pras boate, chegou a Federal e 
levou tudo, as velha e as nova, e ainda prendeu um bocado de 
gente daqui. Só um pouco reergueu, mas nunca mais voltou a ser o 
que era. As boate começaram a fechar as portas, ninguém queria 
mais trazer mulher, elas não queriam vir. O garimpo do Cuiú-Cuiú 
ficou considerado como sendo uma monstruosidade. Quem tá fora 
acha que era, mas eu não acho que era. Dizem que muitos traziam 
dizendo que ia pra farmácia, pra cozinha e era pra boate. Virgem 
para descabaçar. Não era do meu tempo. Eu cheguei aqui eu achei 
essa conversa, faz muitos anos, no tempo do carrancismo, hoje não, 
melhorou 100%. (Tânia, 47 anos, moradora do Cuiú)  
 
Cheguei uma Quinta-feira, Segunda-feira me deu um pânico, não 
sei, eu fui obrigada a comprar aquela água de flor de laranjeira 
[calmante natural]. Tomei não sei quantos litros. Eu saía do meu 
quarto não olhava pra lado nenhum. Tinha medo. Ouvia as 
histórias e tinha medo. Ai meu deus, será que é assim? E os peão 
‘psiu, psiu’ Eu não olhava de jeito nenhum! Quando eu via um 

                                                 
230 O que não quer dizer que não haviam passado por outros garimpos antes, como foi o 
caso de Julinha, que anos antes já havia andado pela região com seu marido garimpeiro, 
tendo ido para uma boate no Cuiú depois de ficar viúva.  
231 Fora essas três mulheres, encontrei também mais uma mulher natural de Alenquer/PA, 
mas esta veio com sua mãe a fim de reencontrar uma tia, que trabalhou em boates nesse 
garimpo. A relativa recorrência dessa cidade nos leva a pensar que existia alguma rede de 
relações entre ela e esse garimpo.  
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peão chegando do baixão com espingarda232, facão, eu tinha medo 
demais! E os coitados chegando do serviço. Depois fui me 
acostumando, fazendo as minhas amizades. (Tânia, 47 anos, 
moradora do Cuiú) 

Tânia não nega que havia menores de idade trabalhando nas boates, 
mas não confirma o engano sofrido pelas mulheres no seu deslocamento até 
as boates (“dizem que traziam dizendo que era pra trabalhar na farmácia...”), 
nem o “leilão de virgens” nesses espaços, uma “conversa” que circulava, 
mas que ela diz não ter testemunhado porque, sendo de um tempo passado 
marcado por essas violências (o tempo do “carrancismo”) não era do “seu 
tempo”. Não obstante Tânia diz ter chegado ao Cuiú em 1990 quando tinha 
então 25 anos, mesmo período da pesquisa de Dimenstein, no início de 
1992.  

Lúcia, outra moradora que chegou ao Cuiú em 1994, relata como 
chegou e por que veio para esse garimpo, mesmo depois da ação policial 
desencadeada pelas reportagens jornalísticas, ainda no ano de 1992.  

 
 

L: Por que você veio para o garimpo? 
Lúcia: Sempre tive muita curiosidade. Alenquer é pequeno, muito 
carente, minha família também. As amigas falavam que era bom [o 
garimpo]. Aí apareceu uma senhora lá trazendo. Falei com a minha 
mãe, ela não aceitou, mas como eu já era de maior ela aceitou no 
final. A experiência foi boa. Encontrei pessoas excelentes comigo 
sempre. Me trataram muito bem, só que eu me envolvi com ele 
[atual marido], ele me aconselhou muito: “sai daqui, essa vida [na 
prostituição] não é boa”. E aí foi que ele me ajudou, aí eu 
economizei e fui embora [retornou para Alenquer/PA e em seguida 
voltou para o Cuiú para amigar-se com seu “xodó” que a convidou 
para passar uma temporada junto com ele]. Não pensava em voltar 
mais, mas não sofri nenhum tipo de violência, nada aqui. Na boate, 
conheci vários tipos de homens, só que nenhum me maltratou. Tem 
pessoas e pessoas. Assim como tinha homens, tinha mulheres 
abusadas também. (...) Quando eu via que alguém era abusado eu 
me afastava. Eu também me impus, qualquer coisa eu denuncio, 
porque também tinha polícia.  

                                                 
232 Nessa noite eu também observaria um peão chegando do baixão com uma espingarda 
que ele acomodou calmamente na parede do bar onde eu e Tânia conversávamos. No dia 
seguinte ali teria uma rodada de jogo de cartas que durou pelos próximos dois dias.  
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L: (...) A senhora que veio buscar é maranhense, tinha uma boate 
aqui? 
Lúcia: já tinha sido de boate, se amigou com um rapaz aí, aí 
comprou essa boate. Eu via falar muita coisa ruim dela aqui, mas 
comigo foi diferente. Em qualquer lugar que você vive você tem 
que saber viver com as pessoas, tem que seguir regras, mas tem 
que também impor os seus limites, as suas regras também. Ela 
mora no [outro garimpo próximo], acho. Foi uma ótima pessoa pra 
mim. Não me trouxe enganada porque muitas disseram que vieram 
enganadas. Mas muitas tinham vergonha recalcada, não queriam 
dizer, eu assumi o que eu fiz. Foram tantas que vieram por livre e 
espontânea vontade e quando a Federal chegou contaram outra 
história e eu via que não era verdade, mas você ia se meter por 
quê? Mas não foi do jeito que falaram. Tinha coisa errada, mas não 
era todos não. Não eram seguras de si. Porque eu acho que se a 
pessoa é segura de si ela assume. O que realmente é vergonhoso é, 
mas nunca é tarde para voltar atrás. Minhas amigas chegavam lá 
com coisas boas: calçados, roupas, “pôxa! Esse lugar é bom pra 
mim também! Eu também vou conseguir. E eu consegui!”. A não 
ser que eu tenha tido mais sorte do que elas, mas a gente também 
faz por onde! Quando a polícia veio, levou, muitas voltaram 
depois! Impulso, Maria vai com as outras.  

Não é difícil pressupor que Lúcia não sofreu nenhum tipo de violência ou 
exploração nas boates porque teria chegado em um momento imediatamente 
posterior a ação policial nesse garimpo e que portanto, os donos de boate 
acusados de crimes estariam já estaria presos ou ao menos foragidos. Lúcia 
cita a presença do posto policial no garimpo, como instância a que poderia 
recorrer no caso de sofrer alguma violência, mas o posto policial já existia e 
os policiais presentes na época da reportagem jornalística foram acusados 
por Dimenstein (1993) de serem coniventes com a “escravidão” de mulheres 
e meninas. É de se imaginar que após a denúncia o corpo policial tenha sido 
renovado e que o controle social sobre as atividades das polícias militares 
nesse e em outros garimpos tenha se acirrado, o que contribuiria para a 
segurança dessas mulheres. Embora não correlacione sua vivência na boate 
a esses fatos, Lúcia não ignora que possa ter tido “mais sorte” do que outras 
mulheres e nem nega que havia “coisas ou pessoas erradas”.  
Note-se que Lúcia não menciona nenhuma dívida com os donos da boate, 
nem seu atual marido, com o qual tinha um “xodó” na época, parece ter 
pagado nenhum valor para tirá-la da boate. Ela já estava em sua cidade 
natal, quando foi convidada para passar uma temporada com ele no 
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garimpo. Isto significa que sua dívida não trocou de mãos (ela não parece ter 
“trocado de dono”), nem ela estava imobilizada pelo pagamento desta. 
Mesmo sendo comum o empréstimo de dinheiro para chegar até o garimpo, 
Lúcia não a menciona explicitamente, como se isso não fosse um problema 
para ela.  
Em seu relato, também aparece uma questão moral muito comum quando se 
fala em prostituição, a vergonha de se admitir ser ou ter sido prostituta. 
Ligada ao estigma social persistente dessa atividade, aparece também, no 
garimpo, uma concepção de que a prostituição é um “não trabalho”, ou ao 
menos um trabalho menos digno do que os outros, como já tivemos 
inúmeras oportunidades de visualizar nos relatos de mulheres moradoras dos 
garimpos, dentro e fora da prostituição. Tal sentimento de vergonha, 
segundo Lúcia, motivaria algumas mulheres a justificarem suas atividades 
nas boates, como oriundas de um engano. A repercussão midiática do “caso 
Cuiú” na época e a total falta de preocupação com a preservação de suas 
identidades (com a foto de algumas delas estampadas em jornais do Brasil e 
do mundo) pode muito bem ter potencializado essa vergonha frente a 
familiares e conhecidos que não sabiam, ao menos não até aquele momento, 
o que essas mulheres faziam no garimpo233. Frente à possibilidade de 
culpabilização moral, melhor seria a vitimização social.  

Além disso, para além das possíveis violências sofridas por algumas 
dessas mulheres, uma batida policial, com a “libertação do cativeiro” era 
uma maneira de escapar, à despeito de ter sido ou não vítima de alguma 
violação de direitos, do pagamento de e das responsabilidades pessoais com 
uma dívida concreta, seja ela vista como justa ou injusta pelos mais 
diferentes atores.  

Julinha casou aos 14 anos com um próspero garimpeiro que 
trabalhou com seus irmãos na Guiana Francesa. Conheceu-o através dos 
irmãos em sua cidade natal, Alenquer/PA e ficou viúva aos 16 anos 
(“mataram ele lá na Guiana”). Algum tempo depois, já tendo se desfeito dos 
bens do casal, e depois de um período de mais ou menos dois anos 
trabalhando em um restaurante de uma irmã em Manaus/AM, Julinha 
retorna para a casa de seus pais em Alenquer, quando a convite de uma 
vizinha, casada com um dono de boate do Cuiú, resolve trabalhar em uma 

                                                 
233 Thaís, que trabalhou no garimpo do Cuiú-Cuiú como operadora de rádio, me conta que 
escutava muitas dessas mulheres em suas ligações via rádio para a família, dizerem que 
estavam trabalhando em outras atividades que não em casas de prostituição. Segundo Taís, 
essas ligações eram em geral para fornecer e receber notícias e avisar que estavam enviando 
dinheiro para casa. Thaís conta que nunca viu nenhuma dessas mulheres queixando-se de 
maus-tratos nas boates para as famílias, mesmo porque, essa não era uma possibilidade 
colocada para mulheres que escondiam de seus familiares suas atividades na prostituição.  
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boate garimpeira. Sobre a negociação de sua ida e condições de trabalho, 
Julinha detalha:  

Em 88 quando eu vim eu vim só né [isto é, sem marido], com o 
dono, o menino, o Bené, que eu vim lá pra boate dele, só que ele 
me explicou: “Julinha, na hora que tu quiser ir pro baixão tu vai, 
não vai devendo nada” Aí eu digo: “não, a única coisa que eu vou 
devendo assim é..”. Porque o dinheiro pras minhas passagem eu 
tinha, eu não tinha era o dinheiro pra deixar pros meus filhos, 
porque se eu fosse tirar das minhas passagens... Aí ele foi e 
emprestou o dinheiro pra mim “se tu quiser o dinheiro emprestado 
pros teus filhos, eu tenho, eu deixo o dinheiro”. Aí foi. Aí cheguei 
aqui, rapidinho, nas primeiras noites eu já paguei.  
L: E conheceu ele lá em Alenquer?  
J: Foi, lá em Alenquer, que ele foi lá, que ele tinha família lá né. A 
mulher dele era minha conhecida, vizinha minha.  
L: Ela que te convidou? 
J: Foi. Aí ela foi lá em casa com ele, que ela vinha da rua, “ah 
vamo aqui passar na casa da Julinha”. Aí ela passou lá em casa 
mais ele, aí ela ficou conversando comigo: “Julinha, esse aqui é o 
meu marido, o Bené”. Aí ele perguntou pra mim: “Cê já andou em 
garimpo?” “Já”. Aí eu mesmo que disse pra ele assim: “não quer 
me levar pra lá? Mas eu quero ir pra trabalhar no baixão” “Vaga 
tem muito mesmo, realmente que até a menina que trabalha 
comigo no baixão, ela vai sair agora, se tu quiser ir” “Não, 
primeiro eu vou dar um tempo lá na tua boate, aí depois que ela 
sair eu vou lá pro baixão”. Aí nós sentemo, conversemos, 
conversei com a minha mãe, a minha mãe: “se tu quiser ir minha 
filha, vai, dar uma volta, já tá doida pra andar mesmo”. Eu não 
parava muié! Não parava não. Porque eu pensava só nos meus 
filhos. Aí foi de tarde ele veio “ó tá aqui o dinheiro pros teus 
filhos”. Aí eu fui deixei pra mãe. Quando foi de noite nós peguemo 
um barco pra Santarém/PA, dali a Itaituba e um voo pra cá. Aí 
achei bom. 

Note-se que sua ida para a boate foi negociada dentro de sua própria 
casa (assim como a de Pâmela do Creporizão), em um diálogo bastante 
franco, pois Julinha expressou sua vontade inicial de trabalhar em um 
baixão e ao saber que o casal de vizinhos tinha uma boate, aceitou trabalhar 
nesta até conseguir uma vaga de cozinheira no baixão. A dívida também foi 
pauta dessa conversa. O dono da boate sugestivamente disse que ela poderia 
sair da boate quando quisesse, pois “não ia devendo nada”, ao que Julinha, 
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antevendo a possibilidade de obter dinheiro emprestado, pediu um 
adiantamento para deixar com sua mãe e seus filhos mostrando-se 
consciente da responsabilidade pelo seu pagamento (“a única coisa que eu 
vou devendo é...”). Obtendo o dinheiro e saldando a dívida em poucos dias, 
ela não encontrou empecilhos para sair da boate e ir trabalhar no baixão, sua 
intenção inicial. Podemos dizer que o acordo informal firmado entre eles 
parece ter sido satisfatoriamente cumprido por ambos. Podemos imaginar 
que a visita desses vizinhos não tenha sido tão casual quanto o relato de 
Julinha faz aparentar, mesmo porque ela própria traz uma amiga com ela, 
mas a amiga, que já queria conhecer algum garimpo, foi igualmente 
informada sobre o trabalho que viria a exercer, tanto por Julinha quanto pelo 
dono da boate:  

L: E você tinha me falado de uma amiga que veio também, você 
trouxe uma amiga? 
J: Foi, veio uma amiga junto comigo, Que ela queria vim né, não 
conhecia, eu digo “muié, a muié sabendo andar no trecho, ela se sai 
bem!”  
L: como é a mulher saber andar no trecho, me fala mais disso  
J: Aí ela disse: “eu quero vim”. “Mulher, basta só eu pra mim vim, 
que eu já conheço região de garimpo, sei como é”. Aí o dono da 
boate explicou tudinho pra ela, como era, que mulher não podia ser 
violenta, rodar peão, ir dormir com outro. Aí às vezes o peão já tá 
acompanhado com a pessoa, aí gasta com a mulher né aí se ela 
dormir com outro aí peão arroxa a muié né, mata. Ele explicou 
mesmo pra ela. Ela “tá bom”. 
L: Ele foi bem didático, quem era esse dono de boate? 
J: Ele era do Maranhão, já foi embora faz muitos anos. Aí a muié 
dele ela era de Alenquer também. Ai a gente veio com ele. Aí foi e 
depois de um tempo eu disse assim, “tá com mês e dois dia, eu vou 
sair, arrumar uma vaga no baixão, vou procurar uma vaga no 
baixão pra mim trabalhar, essa vida de cabaré pra mim não deu 
não”.  
L: você não gostou? 
J: Não gostei não, porque ali a gente tá sujeito a tudo né. Aí ela [a 
amiga que veio com Julinha] disse: “eu vou ainda ficar”. “Olha o 
teu dinheiro, o teu ouro que peão vão te dando, te pagando, dá na 
mão do Bené pra ele guardar” que ele guardava né. Quando a gente 
queria ir embora e queria comprar alguma coisa tinha. E ele foi um 
de dono de boate muito bom que foi aqui foi ele, não espancavam 
muié no cabaré dele, não que nem muitos aí que até matava e 
enterravam aí mesmo.  
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Quando Julinha informou sua amiga de sua saída da boate, esta disse 
que queria ficar e obteve novas “dicas” da amiga, isto é, que deveria 
entregar o dinheiro obtido nos programas para o dono da boate, a fim de que 
ele o gerenciasse. Mesmo que motivação explícita fosse deixar o dinheiro 
com outra pessoa pra evitar gastá-lo com supérfluos, esse controle dos 
ganhos da mulher pelos donos de boate, certamente assegurava-os do 
pagamento de possíveis dívidas contraídas, além de fomentar um poder 
excessivo, sujeito a abusos, do dono sobre o gerenciamento da dívida. Uma 
das soluções, igualmente informal, dessa questão, parece ser o que os 
entrevistados chamam de “pagar a chave” em uma boate, através da qual o 
cliente paga um valor diretamente ao dono, uma quantia independente do 
valor que ele negocia diretamente com a mulher pelo programa, ficando este 
último (valor do programa) de posse da mulher.  

Assim, o pagamento da chave, seria equivalente ao valor pago pelo 
uso de um espaço físico para a realização do programa234 (daí o nome 
“chave”: “pagar a chave” é ter o direito de utilizar o quarto) semelhante ao 
uso de um quarto em um motel, desvinculado do valor acertado entre a 
mulher e o cliente, um valor variável e negociável sem a interferência de 
terceiros. Esse foi o sistema mais citado pelos entrevistados, especialmente 
por mulheres que recentemente trabalharam em boates nas currutelas. É 
possível que deixar todo o dinheiro sob o controle do dono da boate, seja um 
sistema mais antigo nesses garimpos ou característico de uma etapa inicial 
na boate, quando a mulher ainda mantém uma dívida com seu transporte e 
empréstimo deixado com seus familiares.  

Meses depois, a amiga de Júlia conta que queria sair da boate para 
visitar sua família em Alenquer. Nas perguntas que Júlia faz à amiga, fica 
patente a preocupação dessas mulheres com o gerenciamento de seus ganhos 
e suas dívidas e o quanto eles se atrelam a sua mobilidade, ora permitindo-a, 
ora restringindo-a. As perguntas de Júlia também apresentam um caráter 
normativo e de conselho: para viajar (movimentar-se livremente, sem 
expectativa de retorno) é preciso ter dinheiro próprio, não dever nada a 
ninguém.  

                                                 
234 No capítulo anterior, Pâmela se referiu ao pagamento da chave por parte da mulher de 
boate. Embora se chame da mesma maneira “pagar a chave”, o pagamento da chave pela 
mulher não se dá no contexto da realização de um programa (quando a chave é paga pelo 
cliente), mas em uma situação em que a mulher se ausenta da boate (para ir a uma festa, ou 
para o baixão com algum garimpeiro, por exemplo). Pagar a chave, nesses casos, seria 
quase como pagar por sua estadia ou alimentação, em geral não cobrada da mulher que vive 
no mesmo espaço da boate, mas embutida nas “chaves” pagas pelos clientes quando 
realizam programas com as mulheres nesses espaços.  
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Aí ela passou aqui bem uns 8 meses [na boate] aí eu fui em 
Alenquer e vim, ela ainda ficou aqui, aí quando eu vim ela foi. 
”Julinha agora eu quero ir em Alenquer” “tu já tem ouro bastante 
pra tu ir?” ela disse “Já. Tenho dinheiro”. “Pois então pega, tu não 
tá devendo nada né?” “Não”. Assim nas loja, pegando roupa. Aí 
ela foi, passou uns 15 dia [em casa] lá e voltou de novo. Aí quando 
ela veio passou um bocado de tempo, aí se amigou, mas começou a 
fazer pilantragem [infidelidade conjugal] com o marido, aí o 
marido foi e lascou uma faca nela né, uma faca de mesa, furou ela, 
mas não morreu não. Aí dessa vez ela foi e não voltou mais. Parece 
que ela tava aí num outro garimpo, no Porto Rico. Mas ela tá com 
o marido dela agora, um dono de máquina. Nunca mais eu vi ela. 
Ela ligou pra mim aqui, depois não ligou mais. 

Nas idas e vindas entre cidade e garimpo, a amiga de Júlia amigou-se 
com um garimpeiro e aí sim sofreu violência, uma violência dentro de uma 
relação conjugal que pode ser caracterizada formal e estritamente como 
violência doméstica, pois este amigamento não parece relacionado ao 
pagamento por parte do homem da dívida da mulher com o dono da boate, 
pois ela já havia saído desta, quitando todos seus débitos, inclusive em lojas 
da currutela235. É necessário destacar que o dono dessa boate citado por 
Julinha também tinha máquinas, isto é, era dono de serviço. Essa situação, 
bastante comum como pude observar em outros garimpos (e não apenas 
para donos de boate como para comerciantes em geral) constitui-se em um 
dado a mais para questionar o argumento de Rodrigues (1994), de “que o 
agenciador das mulheres de boate transita pelas currutelas enquanto o das 
cozinheiras transita pelos baixões”. Tal argumento, como vimos, é parte de 
uma orientação que acaba por separar radicalmente as mulheres em 
“cozinheiras” e “de boate”, impossibilitando a visão de seus trânsitos. 

Até aqui, apresentei relatos de três mulheres moradoras atuais do 
garimpo do Cuiú e contemporâneas da grande ação policial desencadeada 
pelas reportagens citadas. Elas, como outros moradores com os quais tive a 
oportunidade de tocar no assunto, refletem sobre tal situação a partir de suas 
próprias experiências e o que chama a atenção nesses relatos é diversidade, 
mas também o tom vago das opiniões, que não negam ter acontecido “coisas 
erradas”, e donos de boate que “espancavam e até matavam mulheres”, mas 
que ou dizem não terem presenciado tais fatos (“não era do meu tempo”) ou 

                                                 
235 Veremos mais adiante como os amigamentos podem estar relacionados ao pagamento 
de uma dívida inicial contraída pela mulher de boate em seu deslocamento.  
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contrapõe a eles seus próprios relacionamentos (vistos por elas como bons e 
tranquilos) com os donos das boates nas quais foram trabalhar. Veremos 
como a forma como essas três mulheres chegaram até o garimpo do Cuiú 
aproxima-se do relato de outras mulheres em outros garimpos da região do 
Vale do Tapajós, assim como nesses outros garimpos também é possível 
encontrar casos de engano e violação de direitos.  

Por tudo isso é difícil concluir sobre se o garimpo do Cuiú-Cuiú teria 
sido um caso exemplar de exploração e violência (uma exceção à regra) ou 
se, por outro lado, essas situações estariam amplamente presentes em todos 
os outros garimpos, isto é, que a escravidão seria a regra. Dar um veredito 
final a essas perguntas parece simplista frente à complexidade das questões 
envolvidas na migração de mulheres para o trabalho sexual nos garimpos e 
isso os próprios moradores da região dos garimpos do Tapajós parecem 
saber quando relatam voluntariamente violência e abusos nessas relações, 
mas negam-se a aceitar o estigma (igualmente violento e abusivo) de que o 
garimpo e todos seus habitantes se resumem a isto. Nesse contexto, 
acusações de conivência, ignorância e banalização da violência, em suma, 
discursos que patologizam e infantilizam a pobreza, vista como causa única 
e centrípeta de todos esses males, certamente mais mistificam do que 
cooperam com as vítimas que buscam proteger.  

Thaís, ex-moradora que facilitou minha ida até o Cuiú, apresenta 
uma imagem real, mas que também pode ser lida como uma metáfora das 
batalhas morais que se travam nesse campo, uma imagem persistente.  

T: Uma coisa marcante é em relação aos cavalos quando passavam 
na frente do local que eu trabalhava, que eu te contei ontem mais 
ou menos, as mulheres que fugiam (da boate). Então quando eu via 
toda aquela família, que era o sobrenome que eu te dei ontem, 
montado, 4 ou 5 homens, em burros ou cavalos passando correndo 
no sentido que era a pista do Carneirinho, alguma coisa que era 
uma varação, então o meu coração apertava, porque sempre 
alguém me dizia: ‘se eles encontrarem vão matar’. Então eu ficava 
curiosa pra saber, no retorno, se eles tinham encontrado. E se eles 
estavam falando a verdade ou não. Eu ficava me perguntando 
muito, mas eu nunca soube. Então isso ficou marcante pra mim 
naquela época, aqueles cavalo correndo... 
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5.6 Amigamento no trecho: a polissemia da proteção e dos riscos 

L: eu vejo que as mulheres se amigam muito aqui no garimpo, 
será que é para ter proteção? O que vocês acham? Envolve 
isso, porque a mulher se sente insegura estando sozinha no 
garimpo?  
B: É. Aqui a gente não pode dizer que é solteira não, apesar que 
eu sempre falei que eu sou solteira, pego umas cantada e ...  
C: mas às vezes não fia, às vezes não é nem isso (se amigar por 
proteção), a gente gosta mesmo né e convéve (sic.) com a 
pessoa. Eu com meu marido, a gente se conhece desde criança, 
desde os meus 15 anos. Agora em Dezembro ele vai fazer 31 
anos. Ele mexeu comigo eu tinha 17 anos. 
L: E ele tinha quantos anos? 
C: 17 também. E até hoje a gente véve (sic.) junto. Tem 15 
anos, vai fazer 16 anos juntos.  
L: Tem uns amigamentos que viram casamento no sentido de 
viver muito tempo junto 
C: Na convivência, no tempo da gente morar. E até hoje a gente 
véve junto, 16 anos que a gente mora junto. Um ano de namoro 
e os outros morando junto. (Entrevista com Alice, Bruna e 
Claudia, hotel, Creporizão, Novembro de 2012).  

Bruna, que está pela segunda vez nos garimpos, em um tour 
vendendo lingeries pelos baixões, se refere ao fato de não poder dizer que é 
“solteira” sob pena de “pegar umas cantadas”. Claudia, camareira de hotel e 
moradora do Creporizão desde a infância quando chegou do Nordeste com 
os pais, me fala de sua união de 15 anos com o marido do qual diz gostar, 
embora não pareça negar o amigamento de outras mulheres por motivo de 
proteção. Se “às vezes não é nem isso (...)” podemos pressupor que outras 
vezes pode ser, embora este não seja o seu caso.  

Isso coloca uma pergunta que me fiz algumas vezes durante o 
trabalho de campo: as mulheres seriam compelidas a se amigar para obter 
algum tipo de proteção? Vimos no capítulo anterior, como o 
“acompanhamento”, nem que seja momentâneo, é quase um imperativo no 
garimpo, sendo quase todas as interações entre homens e mulheres 
“desacompanhadas” passíveis de serem lidas sob essa ótica. Nesse sentido 
poderíamos dizer que o “acompanhamento” é uma linguagem das relações 
entre os gêneros no garimpo. Se pensarmos na possibilidade de levar 
“cantadas” e mesmo receber propostas de “ploc” ou “esquemas”, sim, uma 
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mulher acompanhada e no limite, amigada (coabitando com um homem) 
estaria mais “protegida” desse tipo de assédio.  

Tendo observado no capítulo anterior algo da dinâmica dos 
relacionamentos entre homens e mulheres no garimpo expressa pelo que 
chamei de lógica do acompanhamento e neles a centralidade dos 
amigamentos, interessou-me aqui saber como os relacionamentos conjugais 
ligam-se de forma ampla à mobilidade (espacial, social, laboral) das 
mulheres. 

Há algumas interpretações correntes provenientes de diversas fontes 
(orais, literárias, acadêmicas, jornalísticas), que dizem respeito aos 
amigamentos realizados pelas mulheres de boate em regiões de garimpo. De 
acordo com essas interpretações, o amigamento seria 1) uma forma delas 
obterem a proteção de um homem frente a outros homens, 2) “alforria” da 
prostituição, ou então 3) uma outra forma de aprisionamento, no qual 
estariam submetidas não mais aos desmandos do/a dono/a da boate, mas às 
vontades de seu novo marido.  

Não obstante, há aqui alguns desdobramentos, em geral pouco 
considerados, tais como: quando há ou não o pagamento de uma dívida com 
a boate, quando a mulher toma ou não partido dessa decisão, quando há o 
cálculo por parte do dono da boate do “passe” da mulher, etc. que precisam 
ser cuidadosamente analisados a fim de se evitar cair em generalizações 
fáceis que não levam em conta o contexto específico desses amigamentos 
(um contexto de garimpo e nele o de mulheres de boate ou que flertam com 
a prostituição através dos plocs/esquemas), nem o lugar de onde partem 
esses enunciados (pessoas de dentro ou de fora dos garimpos, mulheres que 
tiveram ou não alguma experiência com a prostituição nos garimpos). 

O que parece ser ponto pacífico e que diz respeito mais às regras de 
saída (temporária) de uma mulher da boate, do que um amigamento 
definitivo (ao menos inicialmente) é o costume em regiões de garimpo, da 
mulher “dar um tempo” com algum garimpeiro no baixão. Assim, me foi 
relatado por mulheres de boate que, quando “queriam ver como se tirava o 
ouro” iam para o baixão com algum garimpeiro passar o final de semana e 
isto se dava mediante o pagamento de uma quantia paga pelo cliente para o 
dono da boate.  

O relato de Rosa me ajudou a entender como funcionava este tipo de 
amigamento:  

Quando era com homem tinha que pagar pra sair (da boate) né, o 
garimpeiro, era geralmente o homem pagava pra sair, tantas 
gramas de ouro, por exemplo pra mim ir pro quarto dele, lá pro 
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barraco dele que dizem, ele pagava. Aí ia passar final de semana no 
barraco, lá no baixão. Toda vez que eu queria ver como tirava o 
ouro, aí eu ia passar final de semana sabe? Então era assim, o cara 
pagava pra mim sair e eu saía. Quando eu vinha, eu vinha com 
dinheiro. Às vezes saía no Domingo, ou vinha no sábado, vinha na 
Segunda-Feira. Sempre fui assim. (Rosa).  

Rosa esta se referindo do pagamento que o garimpeiro tinha que 
efetuar para o/a dono/a da boate para liberá-la para passar o final de semana 
com ele no baixão. Essa ida não era definitiva, mas já apresentava um maior 
envolvimento entre as partes, representado pela menor quantificação do 
tempo (em relação ao tempo do programa na boate) e pela relativa 
indiferenciação do pagamento dado à mulher, não diretamente atrelado ao 
programa, mas devido ao tempo e atenção dispensada por ela ao garimpeiro, 
afinal Rosa retornava à boate sempre com dinheiro.  

No romance realista de Letra também é mencionada essa prática de 
pagar uma quantia para o/a dono/a da boate para este liberar a saída da 
mulher, só que não apenas por um final de semana, mas para um 
amigamento definitivo que resulte em coabitação da mulher com o 
garimpeiro: 

“Bigode”, pelo que sei, é um cabarezeiro experimentado que não 
recusa a liberação de uma mulher, desde que o peão pese o passe 
estipulado. No flutuante dele cada puta tem um preço de liberação. 
“Bigode” determina o valor em função dos dotes da mulher, 
somando com as despesas de viagem e eventual consumo de 
medicamentos. (LESTRA; NARDI; CARDOSO, 2002, p. 21). 

Embora aqui se fale em termos de “preço de uma mulher” querendo 
se referir ao “passe da mulher”, fica implícito (mas de forma clara) que a 
mulher tem escolha e toma partido na negociação de seu “passe” ou de “seu 
preço”. Nesse romance, a personagem central (cujo passe ajudou a negociar) 
é o pivô de uma série de conflitos entre homens apaixonados por ela, que no 
fim está por trás de toda uma trama que ela mesmo tece segundo sua 
vontade. Saindo da ficção para o relato, Rosa afirma que toda a vez que ela 
queria ver “como se tirava ouro”, ela ia passar final de semana com algum 
garimpeiro. No trecho acima aparece como é calculado, do ponto de vista do 
“cabarezeiro” o “passe” de uma mulher: pelos dotes físicos e pelas despesas 
com viagem e/ou consumo de medicamentos. Avaliar o valor do passe de 
uma mulher por seus dotes físicos pressupõe um cálculo do rendimento 
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(lucro) médio que tal mulher dá para seu estabelecimento, medido pelo 
número de programas que ela faz (dos quais o “cabarezeiro” geralmente 
retira um valor fixo) e pela quantidade de bebida que faz o garimpeiro 
consumir.  

Fora essa referência literária, que associa a saída definitiva de uma 
mulher de boate à venda de seu “passe” no qual a personagem toma partido, 
encontrei no livro-denúncia de Dimenstein (1993) a menção a uma mulher 
(esta, maior de idade) vendida pelo dono da boate a um garimpeiro no 
garimpo do Cuiú por 20g de ouro, como “castigo por ter conversado com o 
repórter”. Por terem sido todas as mulheres de boate deste garimpo 
consideradas “escravas”, certamente alguma margem de escolha desta, se 
existiu, não foi sequer considerada. 

Mas para prosseguir com nossa pergunta e tentar escapar de uma 
concepção um tanto etnocêntrica, que associa a priori proteção feminina à 
amigamento no (trecho dos) garimpo(s), é preciso entender o que as 
mulheres ali entendem por uma e outra dessas categorias e como seus 
pontos de vista relacionam-se com a posição que ocupam no momento (se 
estão ou não amigadas, se foram ou não mulheres de boate, etc.) e a 
trajetórias pessoais e experiências de vida e trabalho particulares.  

Apresento a seguir algumas dessas respostas, às quais considero 
mais elucidativas quanto mais destoem uma das outras, dando voz a própria 
trajetória de cada uma delas. Essa é uma maneira também encontrada por 
mim de trazer outras vozes que não apenas as das mulheres com alguma 
experiência na prostituição (seja através das boates ou dos “plocs e 
esquemas”), embora nem todas as mulheres que compartilhem dessa 
experiência tenham a mesma opinião. Além disso, é possível perceber em 
algumas falas um corte temporal entre o que se diz que era o garimpo no 
tempo da grande febre do ouro e o que se diz ser o garimpo hoje. 

Escolhi dividir os relatos a seguir entre “mulheres solteiras”, “donas 
de boate” e “mulheres casadas”. Essa divisão, embora me pareça 
analiticamente válida, é um tanto arbitrária, pois a trajetória de vida de uma 
mesma mulher em geral não se encerra em uma única dessas categorias. É 
assim que dentre as cinco “mulheres solteiras” apresentadas todas têm 
experiência de passagem por boates de garimpo, embora quase a totalidade 
delas no momento da entrevista estivesse fora desses espaços, somando em 
geral atividades laborais diversas (venda de roupas, empregos no comércio 
das currutelas, serviços de manicure e beleza, cozinha de baixão) com a 
realização de plocs/esquemas “quando pintam”. Quanto aos amigamentos, 
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duas se disseram atual e recentemente “amigadas”, com companheiros que 
trabalham nos baixões enquanto elas moram e trabalham nas currutelas.  

Entre essas, uma (tal como Baixinha) admitiu fazer plocs/esquemas 
sem o conhecimento do companheiro, enquanto outra (Anita), ao ser 
provocada jocosamente pelas amigas, disse que não estava mais fazendo. 
Mesmo assim, optei por não colocar Anita entre as “mulheres casadas” em 
função de sua experiência anterior com a prostituição (boates e plocs). 
Longe de representar um conteúdo moral nessa divisão, meu recorte busca 
deixar mais claro o papel da prostituição na trajetória dessas mulheres, e 
como essa atividade (ou sua ausência) se reflete nas maneiras como as 
mulheres pensam proteção, amigamento e humilhação (essas duas últimas, 
categorias nativas) no contexto da garimpagem e em sua ida e trânsito pelos 
garimpos.  

Não é por outro motivo que há uma subdivisão com “donas de 
boate”, mesmo que essas mulheres também já tenham sido mulheres 
solteiras, mulheres casadas, mulheres amigadas ou mulheres de boate no 
garimpo, e que nem todas, tal como Sônia, tenham atualmente uma boate. 
Além disso, as falas dessas mulheres que gerenciam (ou gerenciavam) casas 
de prostituição na região garimpeira do Tapajós, nos ajudam a entender não 
apenas o significado da prostituição em uma “cultura de garimpo”, mas 
também o entrelaçamento da prostituição com os amigamentos e as 
estratégias de mobilidade (espacial, social) das mulheres que ao correr o 
trecho dos garimpos, deparam-se com diferentes riscos e maneiras de 
protegerem-se desses.  

Ou, dito de outra forma, buscamos compreender como prostituição e 
amigamento, enquanto diferentes modalidades de relação entre homens e 
mulheres no garimpo que encerram diversos usos do corpo e da sexualidade 
feminina, se entrelaçam nas estratégias de mobilidade física e ascensão 
social de mulheres que, da mesma forma que os homens, partem, sozinhas 
ou com seus maridos, para os garimpos em busca do ouro, mas que nessa 
travessia manejam situações de subordinação236 e autonomia fortemente 
marcadas por um componente de papéis de gênero, indissociável de sua 
percepção dos riscos e das maneiras de protegerem-se deles.  

                                                 
236 Para ser mais fiel à fala das entrevistadas, o correto seria chamar essas formas de 
subordinação, de formas de “humilhação”, pois é em geral assim que elas se referem a suas 
diferentes formas. Já vimos, a partir de Raimundo, em capítulos anteriores, que os homens 
também utilizam a mesma palavra, mas a associam exclusivamente ao universo do trabalho, 
enquanto as mulheres, além desse uso que também fazem, a expandem para o domínio 
doméstico e das relações pessoais.  
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Assim, o próprio fato de amigamento e prostituição aparecerem 
misturadas aqui (em nossa discussão, mas também muitas vezes nas falas 
das entrevistadas) indicam não apenas diferentes visões de subordinação e 
autonomia, ou aprisionamento e liberdade, mas também constituem-se como 
um indício da relativa porosidade dessas fronteiras. . 

5.6.1 Mulheres solteiras: Pâmela, Anita, Jéssica, Fátima, Patrícia.  

Pâmela: a “benção da mãe” e os “namoros no Real” 

Pâmela foi a primeira mulher das que tive contato nos garimpos do 
Tapajós a me falar abertamente que já havia trabalhado em uma boate. 
Também foi a partir dela que comecei a entender o que eram os plocs e 
esquemas realizados fora dos espaços destinados à prostituição nos 
garimpos. Frente ao constante fluxo de pessoas entre os garimpos da região 
e entre esses e as cidades de origem ou de moradia fixa de parentes de seus 
de-moradores, tive a sorte de reencontrá-la em minha segunda viagem ao 
Creporizão, mais de 6 meses depois de nosso primeiro contato. Quando a 
conheci, ela acabara de assumir um posto de atendente em um hotel da 
currutela. Meses depois, ela já estava trabalhando em outro lugar, como 
garçonete de um bar, tendo nesse ínterim, trabalhado também como 
cozinheira de baixão. Além disso, seguia “namorando no Real” e fazendo 
plocs e esquemas.  

Nesse nosso segundo contato, Pâmela me contou como chegou até os 
garimpos: suas motivações, estratégias de entrada e permanência, sua vida 
aqui e acolá, no trânsito intermitente entre o mato e a rua.  

L: Como ficou sabendo do garimpo? 
PA: Eu tava separada do pai dos meus filhos, aí eu tinha ido pro 
Anapú/PA, aí lá eu passei 3 meses. 
L: É garimpo?  
PA: Não, é uma cidadezinha. Aí quando eu voltei o pai dos meus 
filho começou a me perturbar. Aí um amigo do meu pai, de 
infância, é irmão da muié que me trouxe pra cá. Ela só chegou lá 
dizendo que queria muié pra levar pro garimpo. Aí ele foi e falou 
assim: “Óia, eu conheço uma moça, bonita! E ela é danada pra 
ganhar dinheiro!” “Cadê ela”? “Ela trabaia num bar”. Aí ela pegou 
e foi lá comigo. Aí minha mãe ficou com medo, porque minha mãe 
já andou aqui nessa região, mas no tempo que minha mãe andou 
aqui só pousava de avião, e a mãe diz que aqui tudo era mato e os 
barzinho era só de barraco de lona, e que era mais perigoso, 
qualquer coisinha peão metia faca em mulher, e peão se matava 
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muito. Naquela época era muito perigoso pra muié andar. Aí a mãe 
ficou com medo, porque eu não sou uma menina feia né, eu sou 
uma menina bonita. Aí a mãe tinha medo dos cara querer se 
apaixonar ou querer me bater, me matar até mesmo né.... Disse que 
eu só ia pro garimpo se eu quisesse, mas que era bom de ganhar 
dinheiro e tal. Aí eu falei: “mãe, quer saber?! Eu vou!” “mas minha 
fia (sic.)....”.  
L: mas ela sabia no que você ia trabalhar? 
PA: Sabia! Eu não escondo nada. “Minha filha faz o que você 
quiser, você é de maior, tem dois filho pra criar. Vê o que é melhor 
pra tua vida”. Eu vim me embora, e eu não me arrependo nem um 
pingo! Óia, eu vou pra cidade eu não saio, eu fico presa dentro de 
casa. Eu vim, passei quatro meses, fui em Altamira, voltei, quando 
foi em abril do ano passado a minha irmã ligou pra mim dizendo 
que queria vim. Eu fui e mandei buscar ela pra cá. Ela veio. Agora 
quando foi final do ano passado nós fomos junto (para Altamira). 
Ela ficou sete meses aqui dentro, eu passei um ano, a gente fomos. 
Aí a minha mãe diz assim pra ela: “minha filha, como é a Pâmela 
lá (no garimpo)?”. “Mãe ela lá é toda hora na rua, ela não pára 
dentro do quarto dela!” “Mas porque aqui (na cidade) ela não sai?” 
Mas é porque lá (em Altamira) você não conhece ninguém, se anda 
a pé tu não vê ninguém. Aqui tu bebe muito, aqui tu fica com um e 
com outro. Chega lá tu quer descansar, ficar de boa, quer descansar 
o corpo inteiro né! (Entrevista com Pâmela, restaurante de uma 
amiga sua, Creporizão, Abril de 2012) 

Em Altamira, sua cidade natal, Pâmela estava sem emprego, 
separada, morando na casa da mãe e com dois filhos para criar. Brigava 
muito com o pai das crianças, que a “perseguia” querendo retomar a relação. 
Nessa situação foi convidada para trabalhar em uma boate no garimpo. 
Pâmela nunca havia “andado em região de garimpo” e nem trabalhado em 
nenhum espaço de prostituição. Falou de seus planos para sua mãe, que 
mesmo com medo de que pudesse acontecer alguma coisa de ruim à filha, 
acabou aceitando. Sua mãe, amazonense moradora de Altamira, já havia, 
muitos anos atrás, “andado em região de garimpo”, tendo inclusive “feito” 
Pâmela no garimpo com um militar paraense. Embora Pâmela não diga no 
quê sua mãe trabalhava naquele tempo, o receio de sua mãe mostra o quanto 
ela conhecia desses espaços e das maneiras de inserção das mulheres.  

A mãe de Pâmela andou no garimpo em um tempo que era “mais 
perigoso muié andar”. Esse tempo passado é muitas vezes descrito como “o 
tempo do carrancismo” e parece intimamente ligado às “febres do ouro”, ou 
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seja, a descoberta de um novo garimpo isolado onde a mobilidade das 
pessoas está restrita ao uso do avião, portanto locais onde é mais difícil 
entrar e sair e cujo controle aparece concentrado nas mãos de quem 
monopoliza as relações comerciais.  

Não pretendo aqui retomar a discussão sobre garimpos fechados e 
garimpos abertos, o interessante a destacar nesse ínterim é a visão muito 
comum das pessoas que ali vivem (homens e mulheres) de que o garimpo 
hoje está “manso” em comparação a um passado violento. É como se toda a 
violência estivesse concentrada em um tempo pretérito, permeado de causos 
e histórias de mortes trágicas e conflitos generalizados (os quais na maior 
parte das vezes apenas “se ouviu falar”) que acabam por referendar um 
imaginário do garimpo como um espaço violento. O inusitado é que os 
conflitos e mortes que ocorrem hoje em dia no garimpo, embora não 
pareçam ser demasiados, não são lidos dentro dessa ótica: “‘a rua’ (a cidade) 
é sempre mais violenta”.  

Observe-se como a ida de Pâmela para o garimpo foi negociada 
dentro da própria casa, com o conhecimento de seus familiares e convite de 
conhecidos destes. Seu “agenciamento” se deu dentro de uma rede muito 
próxima: a irmã de um amigo do pai a convidou e mais tarde a própria 
Pâmela traria sua irmã mais nova para o garimpo. Veremos a partir de 
outros relatos de mulheres que chegaram aos garimpos para trabalhar em 
boates, como isso nem sempre se dá dessa maneira. O importante a destacar 
aqui é a diversidade das formas de agenciamento e suas diferentes 
possibilidades de leitura pelos próprios entrevistados.  

E se a ida inicial das mulheres para o garimpo apresenta diferentes 
meios, agenciamentos e interpretações, o mesmo ocorre com a percepção 
dos riscos que as mulheres correm em seu trânsito e suas vidas nos 
garimpos:  

Pâmela e sua patroa atual, D. Tânia citam algumas motivações para o 
amigamento hoje e ontem:  

L: Outra pergunta que eu iria fazer: se a mulher seria meio que 
obrigada a casar, se amigar pra ter alguma proteção e quando 
que isso acontece e quando não...  
PA: Se ela achar que ela vai se dar bem com ele né!  
DT: às vezes faz um carqueado gostoso237 né! Que aí a mulher 
vai por causa do carqueado né! [risos]  

                                                 
237 Relação sexual satisfatória.  
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PA: Muitas não se amiga não, porque hoje em dia o garimpo tá 
muito diferente, tem proteção, eles tem gerente (no baixão). Se 
ela ficar num garimpo e ficar com um homem e ela não quiser 
mais ficar com ele, aí já tem o gerente que já protege, dono do 
garimpo, do serviço, entendeu?! 
L: Não é obrigado mais... 
PA: Não é obrigado mais. Tem proteção.  
L: Antigamente era mais...  
PA: Hoje tem proteção, antigamente não tinha. Antigamente 
mulher era obrigada a morar com homem sem querer. 
(Entrevista com Pâmela e D. Tânia, bar de D. Tânia, 
Creporizão, Dezembro de 2012). 

Entre um motivo mais sexual-afetivo para o amigamento, semelhante 
ao apresentado por Claudia, Pâmela, que hoje diz só “namorar no Real” cita 
um genérico “se dar bem”. A partir de outras conversas que tive com 
Pâmela, acredito que esse “se dar bem” envolva benesses gerais e de muitas 
ordens: afetivo-sexuais, mas, também financeiras. O interessante aqui é a 
colocação de que “hoje o garimpo está diferente, que tem mais proteção”, e 
que por isso as mulheres não precisariam mais ficar e nem morar com algum 
homem contra a própria vontade. Pâmela parece inverter nossa proposição 
inicial, mostrando como o próprio amigamento podia ser usado, no passado, 
não para proteger as mulheres de uma violência genérica, mas para perpetrar 
a própria violência e violação de direitos.  

Ela cita o contexto do baixão, dando ênfase a figura do dono do 
garimpo, ou de seu gerente e dono do serviço, como árbitro das relações (e 
desentendimentos) entre cozinheira e peões. Vimos em capítulos anteriores 
como essa figura hierarquicamente superior aos trabalhadores (mesmo que, 
às vezes, apenas ligeiramente) é responsável pela mediação das regras que 
irão reger as relações entre a cozinheira e os peões. Em outro momento 
Pâmela me confessaria sua insegurança ao ter cozinhado em um baixão 
onde a responsável pela extração (uma mulher) pouco aparecia. Sendo a 
única mulher presente na unidade produtiva e movida por histórias que 
ouvia sobre a violência do garimpo no passado (e pelo próprio receio de sua 
mãe que já havia “andado naqueles tempos pelos garimpos”), ela temia que 
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algum peão se “evacorasse”238 demasiadamente por ela e causasse confusão 
com algum outro, o que felizmente, não aconteceu.  

 

Anita: fuga da boate, assédio no baixão 

Anita tem aproximadamente 32 anos e atualmente é maquiadora e 
manicure, embora já tenha cozinhado em baixões e trabalhado em uma 
boate logo que chegou aos garimpos da região na década de 1990. Anita foi 
uma das interlocutoras mais eloquentes ao falar sobre os perigos sofridos 
pelas mulheres em seus trânsitos e suas vidas no garimpo, não apenas em 
boates, mas também nos baixões Sobre seu trabalho como cozinheira nos 
baixões, ela relata o caso de um ex-patrão, gerente de uma draga, que “tinha 
o costume de querer que toda a cozinheira fosse mulher para ele”, isto é, que 
a cozinheira se relacionasse sexualmente com ele:  

Eu cozinhei numa draga bem aqui no rio [Crepori]. Eu cozinhava 
aí o grente falou que as cozinheira que trabalhavam lá tinham o 
costume de ficar com ele. No lugar dele pagar uma grama por dia 
ele dava três ou quatro gramas por dia, que tava sendo cozinheira e 
tipo servindo de mulher pra ele né. Aí porque eu não quis ele me 
mandou embora. Eu nunca gostei de misturar o meu trabalho com 
essas coisas né. Aí ele veio falar que não dava mais certo de eu 
ficar lá trabalhando porque os trabalhadores tinham reclamado que 
eu tava fazendo a comida muito tarde. Aí peguei e chamei eles 
tudinho: ‘Seus menino, me digam uma coisa: eu tô fazendo comida 
tarde?’ Aí os rapaz falou assim: ‘não, tu faz comida tudo no 
horário certo’. Aí eles: ‘Não, isso aí tu sabe o que é? É por causa 
que ele tá querendo é ficar contigo. ‘É por isso, toda a mulher que 
vem aqui serve de mulher pra ele, pra continuar trabalhando, ganha 
bem, sai daqui com ouro, mas tem que ficar com ele. Aí se não 
aceitar ficar com ele pois também ele não quer pra trabalhar’. Eu 
vou tá pegando o beco! Trabalhei 8 dias foi 8g de ouro que eu 
ganhei. Eu saí com umas 15g de ouro porque (...) eu saí com 
malária também, peguei malária, aí eu vim pra me tratar e já 
aproveitei e não fui mais, que um outro rapaz lá me deu lá sabe?! 
Eles se juntaram lá e fizeram uma vaquinha porque era muito longe 
e eu passei poucos dias e ganhei pouco ouro e esse cara fez isso 
sabe?! De querer tá de frescura comigo e por eu não aceitar ele 

                                                 
238 Evacorar: verbo que significa “apaixonar-se”, na linguagem garimpeira. De forma 
correlata o substantivo vacora significa “paixão” e do sujeito apaixonado se diz que está 
evacorado, como veremos mais à frente.  
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preferiu me dar as conta. Aí eles: ‘não, bóra fazer uma vaquinha, 
dar um orinho a mais pra ela que ela merece!’ Aí eles fizeram um 
vaquinha, um dava 2g, outro dava 1g outro dava meia grama. (eles 
foram legais) mas também não tinha esse negócio pra eles falar 
assim: ‘não, eu quero comer tal coisa’ pra mim não inventar! Se 
não saía igual, mas eu fazia, procurava fazer, era bolo, eu 
comprava as coisa com o meu dinheiro e fazia merenda pra eles. 
Então eles era bacana sabe?! Que quando eu desci (pra balsa) eu 
levei um bocado de besteirinha pra mim fazer pra mim né, aí eu 
pegava e fazia era pra todo mundo! Só que quando a cozinheira é 
daquelas que fica dando liberdade pra um e pra outro, fica com um 
e com outro é rapidinho que dá até morte no barraco.  

 
Além de marcar claramente sua opção de “não misturar trabalho com 

essas coisas”, isto é, com relações sexuais ou amigamento nem com 
membros da equipe de trabalho nem com o gerente, Anita mostra outra face 
do poder de arbitragem dos gerentes ou donos de serviço e de máquinas: o 
abuso desse poder que, ao invés de mediar conflitos entre trabalhadores e 
cozinheiras (face apontada por Pâmela), adquire um caráter autoritário e 
abusivo configurando-se como uma espécie de assédio sexual no trabalho da 
cozinheira que exerce seu ofício nos baixões, semelhante ao sofrido por 
outras trabalhadoras em outras funções laborais na cidade. Assim, ao invés 
de oferecer proteção frente a abusos de outros trabalhadores, é o próprio 
chefe da equipe o perpetrador da insegurança, dos abusos, e possivelmente o 
precipitador de potenciais situações de conflito na unidade produtiva, afinal, 
como vimos, os trabalhadores consideraram injusta a atitude do gerente, e 
procuraram por eles próprios recompensar a colega, dando-lhe ouro 
suficiente para que ela pudesse retornar a currutela e tratar-se da malária.  

Não é improvável imaginar que a percepção de tal abuso tenha 
causado descontentamento e revolta entre os trabalhadores com seu chefe 
imediato, desonrando-o frente a eles. Ao tentar forçar a cozinheira a ter 
relações sexuais com ele desconsiderando a vontade da mulher e utilizando 
falsos argumentos para demiti-la (o preparo tardio das refeições), esse 
gerente parece ter transgredido as três possibilidades (vistas no capítulo 
anterior) que envolvem troca de sexo por dinheiro entre cozinheira e equipe: 
a troca com todos, com nenhum, ou o amigamento com algum membro da 
equipe (podendo esse ser o gerente ou não). Todas essas são possibilidades 
tradicionalmente colocadas pelas e para as cozinheiras, que podem negociar 
com os patrões, mas nunca são dadas sem o consentimento da mulher.  
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Sobre sua vida antes de pegar o trecho dos garimpos, Anita relata 
que nasceu no Paraná e com 6 anos de idade migrou para Sinop/MT com 
seus pais. O pai trabalhava com serraria e madeireira. Ela ficou órfã cedo 
tendo ido morar primeiramente com um irmão e a cunhada, tendo saído de 
casa em função de brigas com a cunhada que a “judiava” muito. Foi então 
com umas amigas para Alta Floresta/MT, mas como essas começaram a 
“fazer coisas erradas”239, procurou uma “casa de família” para trabalhar e 
então foi morar com uma prima enfermeira, em seguida na casa de um 
médico, e por último na residência de uma professora, todos lugares onde 
realizou serviços domésticos, mesmo sendo menor de idade na época.  

Ao ser questionada sobre como chegou aos garimpos, Anita conta 
que aos 14 anos trabalhava em uma lanchonete em Alta Floresta/MT, na 
mesma época em que trabalhava e morava na casa de uma professora, 
quando uma dona de cantina e boate apareceu atrás de mulheres para levar 
para um garimpo do Tapajós. Anita sabia que algumas trabalhariam na boate 
e para ela foi dito que trabalharia no atendimento do restaurante da cantina, 
mas não foi isso o que aconteceu. A cantineira providenciou tudo para a 
viagem do grupo, no qual apenas Anita era menor de idade: passagens de 
avião e compras em um mercado em Alta Floresta, dando início a dívida que 
mais tarde deveria ser paga pelas mulheres. A tal mulher embarcou-as no 
avião e ficou na cidade ainda mais um tempo, por isso Anita só foi saber do 
engano quando chegou ao seu local de destino e foi informada pelo marido 
da cantineira que trabalharia junto das outras mulheres na boate e que se 
quisesse sair, deveria primeiro pagar sua dívida. Anita então se recusou a 
fazer programas e em seguida pegou malária, o que só aumentou sua dívida: 
gastos com remédios além do valor a pagar semanalmente pela alimentação 
fornecida.  

Anita conta que não sofreu violência física, nem foi forçada a fazer 
programas, mas que recebia um tratamento diferente das outras mulheres 
que faziam programa e davam dinheiro para a boate: enquanto elas tinham 
regalias ela era tratada com desprezo e impedida de ir embora. Sua dívida 
chegou a um valor bastante alto, praticamente impagável por ela que não 
obtinha nenhuma renda. Essa situação durou uns três meses, e nesse meio 
tempo uma dona de restaurante no garimpo quis tirar Anita de lá, mas para 
isso teria que pagar sua dívida. Além disso, circulavam boatos sobre 
possíveis batidas da Polícia Federal no garimpo e havia uma “fofoca de 
ouro” em um garimpo próximo, onde uma ex-funcionária da cantineira tinha 
montado uma boate:  

                                                 
239 Anita não explica o que seriam essas coisas, mas pelo contexto de seu relato, imagino 
que seja algo relacionado ao uso e/ou venda de drogas.  
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A: Tinha um outro garimpo perto que tava dando ouro. Inclusive a 
dona dessa boate nesse outro garimpo era uma das mulher que 
morava lá nessa boate na época, aí ela se amigou com um homem 
nesse garimpo e foi morar com ele, aí lá eles colocaram uma boate. 
Aí ela foi e ligou pra esse outro garimpo e falou pra mulher lá que 
lá tava dando muito ouro, que se ela quisesse mandar umas mulher 
de lá.  
L: E você era amiga dela já, conhecia ela? 
A: Aí ela escolheu eu e uma outra menina que tava devendo mais 
pra ela, só que a outra gostava né [de fazer programas]. Aí eu 
pensei assim: o meu jeito de sair desse lugar é fazer do jeito que ela 
tá querendo fazer, quando eu tiver uma oportunidade eu caio fora. 
Aí eu fui aprendendo mais as pilantragem né. Aí eu peguei e vim 
pra esse outro garimpo, aí ganhei um dinheiro, aí quando foi no dia 
de voltar, eu pensei ‘eu não volto mais pra lá’. Aí essa minha 
amiga falou bem assim: ‘eu já vou. Hoje vai vim avião pra cá e a 
X. já ligou e vai ficar esperando nós na pista’. Então eu falei bem 
assim: ‘eu acho que eu vou ficar mais uns 2 dias’ ‘pois então tu 
fica eu vou’. ‘tá bom’. Só que daí de lá eu peguei e vim pra cá,  
L: E aí você saiu, ficou livre 
A: Foi, eu peguei o barco e fugi. Eu ganhei um ouro lá nesse outro 
garimpo de lá pra cá eu vim. Aí daqui eu não saí mais. Aí quando 
eu saio pra cidade é só pra ganhar menino e volto. 

Chegando ao Creporizão, Anita diz que alugou um quarto para morar e 
começou a trabalhar em serviços diversos (cozinheira em baixão, atendente 
em comércios na currutela, maquiadora, manicure) e que depois de um ano 
amigou-se com seu primeiro marido (pedreiro na currutela) com o qual 
ficou no mínimo 7 anos e teve 2 filhos, separando-se dele porque “ele bebia 
muito, me judiava muito”. Atualmente está amigada com outro (garimpeiro 
no baixão), há pelo menos um ano.  

Anita ainda teria a oportunidade de reencontrar a cantineira no 
Creporizão tempos depois, ocasião na qual ela ameaçou Anita de ir até a 
delegacia tentar reaver sua dívida. Nesse momento Anita revidou afirmando 
que ela contaria à polícia que “eles mentiram para ela, que ela era de menor 
e que eles queriam obrigá-la a fazer o que não queria”. Então “ela resolveu 
deixar essa conta pra lá”. Na verdade ambas resolveram deixar seu acerto de 
contas pra lá, e a história relatada por Anita a mim nunca foi ouvida no 
posto policial da currutela, embora estivéssemos nesse dia a não mais que 
100m de distância dele, na mesa de um bar do outro lado da rua.  

 
Jéssica: amigamento na boate, plocs quando pintam  
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Junto de Anita, Jéssica foi a outra mulher com quem conversei no 

Tapajós, que me disse ter sido enganada em sua ida inicial para trabalhar 
nos garimpos. Em seu relato, muito menos detalhado que o de Anita, ela 
conta que uma mulher foi até a sua casa oferecendo uma vaga de cozinheira 
no baixão, mas que quando desceu do avião, viu que o local de trabalho era 
uma boate. 

J: Aí eu falei pra ela: ‘porque você não me falou a verdade, que eu 
vinha prum cabaré?!’ Ela devia ter me falado, não é?! Aí tá, aí 
depois eu não podia mais voltar porque eu engravidei, depois pra 
voltar pra casa... Saí sem filho aí chegar com filho em casa no 
caso. Aí eu fiquei aqui e tô aqui até hoje né. Aí eu tenho meu 
marido, tenho 2 filhos e tô vivendo aqui, eu cozinho no baixão 
agora. De primeiro eu trabalhava aqui no restaurante do [fulano] 
depois eu saí.  
L: Vc tá morando com o pai do seu filho? 
J: Isso. Tô morando com o pai do meu filho. Ele tá no baixão 
agora.  
L: E quando você engravidou você estava morando no brega? 
J: Não. Depois que eu saí do brega que eu engravidei dele. Ele me 
tirou de lá. Eu passei só 2 meses só no brega. Aí eu conheci ele e 
ele me tirou de lá.  
L: Como ele te tirou de lá? Como o homem tira a mulher do 
brega? 
J: É assim: eu não sabia que quando a gente vinha assim, de um 
lugar, eu não sabia que se a gente tivesse algum transporte a gente 
tinha que pagar aquela passagem sabe? Porque a primeira vez né, 
que a gente sai, não sabe 
L: Você não sabia que tinha que pagar a passagem? 
J: Não. Aí [depois de um tempo] eu falei que eu ia embora aí ela: 
‘Jéssica tu tá me devendo uma conta’ Eu falei: ‘eu tô te devendo 
uma conta?! Eu nunca peguei nada contigo!’. ‘Não, da tua 
passagem que tu veio’ ‘E eu tenho que pagar a passagem?’ Ela 
falou assim: ‘lógico tu paga a passagem, tu pensa que tu veio de 
graça?!’ ‘Tudo bem, eu vou arranjar um jeito de te pagar’. Aí eu 
falei pra ele aí ele pegou e arranjou. Aí pegou dei pra ela. Aí foi 
como eu saí de lá. Ela falou que enquanto eu não pagasse a 
passagem eu não podia sair de lá. Mas eu fiz programa lá, muitas 
vezes.  
L: Aí seu futuro marido pagou 
J: Aí ele pagou e agora a gente véve (sic) junto e até hoje vai fazer 
uns 3 anos que a gente tá junto.  



332 

Sobre sua vida antes de ir aos garimpos, só pude saber que Jéssica 
morava em Santarém/PA com seus avós e que passava dificuldades 
financeiras, pois o avô, caminhoneiro, “um dia trazia dinheiro para casa, 
outro dia não”. Ela tinha 17 para 18 anos quando foi para o garimpo e hoje 
está com 21 anos.  

Apesar do engano, Jéssica começou a fazer programas e quando quis 
sair da boate, foi informada de sua dívida com a passagem de avião, a qual 
foi paga por seu futuro companheiro. Não fica claro se ela queria sair da 
boate para se amigar com ele ou se o amigamento foi uma estratégia para 
sair da boate (ou ambos). O que chama a atenção aqui é que Jéssica diz não 
poder retornar para a casa não porque estava presa à boate, mas porque, 
tendo saído da boate para morar com o garimpeiro que pagou sua dívida, 
ficou grávida desse homem, como se sua família não fosse aceitar que ela 
voltasse sozinha com uma criança nos braços. Nesses quase três anos desde 
que saiu da boate, Jéssica e seu companheiro já se separaram e reataram o 
relacionamento diversas vezes, tendo ela se desentendido com a família 
dele, motivo pelo qual saíram do garimpo para morar na cidade por um 
tempo. Atualmente ele trabalha em um baixão e Jéssica em outro. Ela conta 
que durante algumas dessas brigas, e quando ele a deixa muito tempo 
sozinha, ela faz “esquemas” com outros homens e em relação a esses 
“flertes com a prostituição” comenta:  

J: Eu digo pra todas as pessoas assim: se for preciso eu fazer eu 
faço mesmo [esquemas/plocs], eu faço, porque eu não sei o dia de 
amanhã né. Eu não vou dizer que eu nunca vou fazer isso, eu já fiz. 
Um dia desse mesmo eu fiquei com vários homens aí, por dinheiro. 
Um tempinho atrás aí, uns 8 meses atrás, eu fiz, fiquei com um 
cara [inaudível], mas não é uma vida assim... [de prostituição] 
L: Mas agora você está mais independente, não está dentro de um 
espaço – da boate. 
J: Sim. E tem gente que: ‘ai eu não faço isso’ não sei o quê. Pra 
quê negar, se eu faço, né?!. Eu não minto, eu falo a verdade, 
porque senão depois ‘ai aquela fulana ali falou que não fazia, 
[agora] olha lá’. Eu falo logo: eu faço mesmo! Se for preciso eu 
faço!  
L: Mas aí quando você fez, você estava com seu marido? 
J: Não, a gente tava separado. Ah ele me deixa aqui, aí a gente cai 
em tentação, sabe? Mulher é assim. Ela parece que tem uma 
tentação assim, sabe? Se ela ficar sozinha assim um pouco, aí a 
tentação vem pra ela. Aí é assim. Olha agora mesmo assim, eu vim 
pra cá né, aí aparece um gatinho aí de bobeira, assim, se pintar né, 
aí eu fico. 
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Sobre a vida na boate, Jéssica cita como desvantagem o fato de não 
poder escolher os homens com quem ficar, mas também relembra pontos 
positivos: “É legal, assim, olha, quando eu morava lá no cabaré, eu não 
tinha ninguém, eu vivia de livre e espontânea vontade. Saía, chegava a hora 
que queria né, ia pra festa...” 

 

Fátima: boates como pontos de apoio temporários e gosto por ser 
sozinha 

Fátima tem 35 anos e já andou por muitos garimpos da região 
(Creporizão, Sudário, Água Branca, Tocantinzinho, etc.), trabalhando em 
boates e cozinhando nos baixões. Atualmente está no Creporizão e diz fazer 
“esquemas” sempre que aparece. Já se amigou duas vezes e seu segundo 
companheiro é sobrinho de uma dona de boate em um garimpo próximo, 
mas ela no momento não estava morando com ele (talvez não estivesse mais 
amigada) e parecia estar de passagem na boate de D. Deja, enquanto se 
preparava para ir cozinhar no garimpo do Tocantinzinho, que já conhecia. 
Fátima parece conhecer muito bem a região e andar com desenvoltura por 
muitos de seus garimpos onde já conhece muitas pessoas que se constituem 
enquanto “pontos de apoio” para conseguir estadia temporária e serviços 
variados, não apenas nas boates, mas nos baixões, que ela diz preferir. 

L: Porque acontece muito isso das mulheres no garimpo se 
amigar, mesmo as mulheres de boate. Tenho a impressão que 
acontece mais aqui no garimpo do que na cidade, por que será?  
F: Agora eu assim, eu morei com o pai dos menino oito anos eu 
não... e me amiguei com esse outro agora, mas assim, eu não gosto 
de ficar amigada não. Eu gosto de ser sozinha assim por conta, eu 
faço o que eu quero, a hora que eu quero. Eu saí da casa da minha 
mãe (adotiva) eu tinha 17 anos porque eu não gostava de ser 
mandada por ninguém entendeu? Ninguém interferir na minha 
vida. É por isso que eu saí (de casa) eu gosto de ser livre, durmo 
até na hora que eu quero, quando eu não tô trabalhando né.  
L: E não é perigoso uma mulher sem um homem no garimpo?  
F: Eu nunca tive problema não...  
L: Para ter proteção?  
F: Não, eu não. No garimpo tem muito homem que eles são 
encrenqueiro. É. Mas tem muito homem que eles são bacana 
entendeu? Até vira amizade né. Que nem esse cara aí, que eu 
cheguei agora fiquei no bar da tia dele. Eu conheci ele pra cá, nessa 
região né. Ele era marido de uma amiga, colega minha né, e aí eu 
conheci ele assim, a gente faz amizade não tem?! Só que tem uns 
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que é difícil mesmo! Quer bater nas mulher, quer obrigar as 
mulher, só porque está pagando, na boate é mais assim. Ichi!! Mas 
comigo não aconteceu, graças a deus! (Entrevista com Fátima, 
boate de D. Deja, Creporizão, Novembro de 2012). 

Fátima foi adotada em Santarém/PA com alguns dias de vida, tendo 
ido morar em Itaituba ainda criança. Na adolescência já realizava serviços 
domésticos em “casa de família” e sua mãe adotiva, que tinha “raiva de bar” 
(leia-se, boates), é irmã de uma antiga ex-dona de boate no Creporizão, 
logo, sua família sempre teve algum contato com os garimpos da região. 
Esse contato pode ter facilitado sua ida para os garimpos. Fátima já está 
“andando” por eles há pelo menos 12 anos, embora tenha ido para uma 
boate pela primeira vez há apenas 4 anos atrás, na companhia de uma amiga 
quando separou-se do primeiro marido. Em sua fala, Fátima destaca seu 
gosto por ser sozinha e livre, e por isso não gosta de estar amigada. Mais 
que as boates, que ela parece utilizar de tempos em tempos (para morar e 
ganhar de dinheiro) entre um serviço e outro no baixão, o amigamento 
aparece aqui como a restrição de uma liberdade de movimentos que Fátima 
não apenas valoriza como parece conhecer muito bem, transitando muito e 
facilmente pelos garimpos.  

Quanto à violência, Fátima considera que, mais arriscado do que 
andar só, é estar em uma boate onde alguns “homens encrenqueiros” podem 
querer bater e forçar a mulher a realizar um programa porque “estão 
pagando”. Isto é, não aceitam ser recusados (e muito menos preteridos por 
outros) estando com dinheiro, ou seja, não aceitam serem “rodados”. Vimos 
como “rodar o peão” é ainda visto como o principal motivo de brigas nesses 
espaços e Fátima, ao mesmo tempo em que conhece esse código, procura 
desvencilhar-se dele, ao fazer “esquemas” fora das boates, quando e com 
quem desejar.  

 

Patrícia: o luxo de ter um “agenciador” e os “garimpeiros safados” 

Conheci Patrícia na currutela do garimpo Água Branca. Ela e uma 
amiga, vendedora de artigos eletrônicos e CDs “pirata”, se aproximaram 
entusiasticamente de mim achando que eu estava fazendo um filme. Mesmo 
tendo sido informada de meus propósitos, ela logo interpretou que eu estava 
fazendo um livro, e então anunciou triunfal para a amiga que me contaria 
“toda a sua vida de prostituição”. Muito performática naquele momento 
inicial, ela abusava de frases de efeito como essa, dando um tom dramático 
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e grandiloquente para sua narrativa. Felizmente tive a oportunidade de 
conversar com ela mais vezes, momentos nos quais ela endossou algumas 
informações, trouxe outras e me confidenciou que mentiu a idade em nosso 
primeiro contato “porque minha amiga estava junto e eu não queria que ela 
soubesse a minha idade, podia contar para os homens”. Vaidosa, Patrícia 
tinha, na verdade, apenas 35 anos.  

Pelo que pude reconstruir de seu relato Patrícia nasceu em Itaituba, é 
filha de mãe paraense e pai cearense, tem dois filhos: um deles mora com a 
avó paterna em Itaituba/PA e o outro com os parentes maternos em 
Araguaína/TO, lugar onde Patricia diz estar construindo uma casa com o 
dinheiro que envia do garimpo. Foi para o primeiro garimpo (Boca do 
Crepori) em 2001 para fugir da violência do pai de seu primeiro filho:  

P: A primeira vez que eu fui pra garimpo eu só fui porque eu me vi 
obrigada mesmo, pra mim me esconder de um ex-marido que eu 
queria me separar, eu queria me separar e não tinha apoio de 
parente, ele me batia muito, era usuário de droga.  
L: isso em Itaituba? 
P: Sim, morava em Itaituba, aí ele me batendo muito, aí eu quis me 
ver livre dele. A minha mãe vivia no garimpo, a gente já tinha ela 
como morta né, tava já com sete anos sem dar notícia. Aí eu fui pra 
boate, prum brega.  
L: Como você ficou sabendo desse brega? 
P: Foi uma amiga, ela tinha acabado de chegar de lá e me chamou 
pra ir, e como eu tinha medo de ir por não conhecer ninguém e não 
conhecer o sistema do brega, aí resolvi ir com ela né, dessa vez, pra 
ir com uma pessoa conhecida né. Aí eu fui, passei 8 meses lá sem 
ir na cidade. Aí já quando eu retornei na cidade, ele ainda me 
perseguiu uns dias, aí eu voltei de novo (pro brega). Aí depois eu 
resolvi sair mesmo do brega porque na época tava um garimpo 
falido  
L: não tinha mais ouro 
P: Sim, tava muito fraco. Aí depois (...) só que era flutuante, aí a 
gente andava pelo Tapajós.  
L: era um brega num flutuante? 
P: Era legal! 
L: Você gostava do brega? O que tinha de bom? 
P: Acho que de ruim mesmo era só o brefo! Era! Porque a gente se 
divertira muito! Eu gostava porque como era no rio, a gente ficava 
mais era no rio, então eu conheci muitos lugares do Tapajós através 
do flutuante, que a gente viajava muito. Aí o ouro ficou fraco e foi 
a época que eu resolvi sair de garimpo. Aí agora [desde 2011] eu 
me vi obrigada [a voltar] de novo. Eu caí na história do garimpeiro 
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safado, que me iludiu disse que ia me dar uma casa, quem não quer 
comprar uma casa?!  

Nesse intervalo de 9 anos entre uma ida e outra aos garimpos, 

Patrícia ficou 4 anos em Itaituba/PA, morando na casa de sua mãe e fazendo 

“esquemas” com garimpeiros que iam para cidade240 e num desses esquemas 

conheceu o tal “garimpeiro safado” com o qual esteve amigada por 5 anos, 

na expectativa de obter uma casa própria prometida por ele.  

L: Como você fazia esses esquemas na cidade?  
P: Por telefone.  
L: com clientes antigos ou você divulgava o telefone em algum 
lugar? 
P: Não, eu tinha um agenciador (e frisa a palavra rindo. Parece 
achar “chique”). Era um amigo meu, veado. Veado gosta né, 
porque ele ganha em cima também. Aí ele visitava os hotéis e 
vinha perguntar, principalmente garimpeiros né, quem queria uma 
companhia. Aí ele já ligava pra gente, pra mim e outras. Aí dali eu 
já formava os meus próprios clientes né.  
L: E já ficava sabendo de outros garimpos né, caso quisesse 
voltar. 
P: É. E aí eu ganhava amizade, confiança dos caras, os caras já 
pegavam meu telefone e quando chegavam já procuravam 
diretamente a mim, não ao veado.  
L: Não tinha mais agenciador, não tinha que pagar porcentagem 
pra ninguém. 
P: É, exatamente, sendo assim eu ganhava mais (e ri). Aí foi a 
época que eu conheci esse garimpeiro, aí ele me iludiu com uma 
casa, aí eu já queria sair da casa da minha mãe mesmo.  

Patrícia contou-me longa e detalhadamente seu envolvimento com 
esse garimpeiro, que prometeu dar uma casa para ela e seus filhos, mas que, 
segundo ela, a “enganou”, não cumprindo o prometido. Ela saiu da currutela 

                                                 
240 Durante esse tempo teve seu segundo filho, de um “relacionamento de final de festa”, 
como ela definiu. Mesmo sendo “sem compromisso”, o pai da criança não era seu cliente e 
Patrícia estava apaixonada por ele, que só assumiu a criança depois de um exame de DNA. 
Atualmente a criança mora com parentes dela em Araguaína/TO.  
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com esse homem, que a deixou sozinha em um apartamento alugado na 
cidade enquanto ele próprio ia trabalhar no garimpo, mal deixando, quando 
retornava de tempos em tempos, o “dinheiro do rancho”, ou seja, dos itens 
básicos de alimentação. Somado a problemas de ordem familiar (a família 
dele não gostava dela e interferia na relação), esta promessa não cumprida 
fez Patrícia retornar sozinha ao garimpo, mas desta vez, já conhecendo a 
região e tendo percorrido anos atrás o trecho dos garimpos, ela foi não para 
trabalhar em uma boate, como a do flutuante, mas para vender roupas que 
traz da cidade e realizar esquemas na currutela do garimpo Água Branca:  

Aí eu penhorei minhas joias no banco, só pelo dinheiro da 
passagem, foi quando eu trouxe mercadoria também, comecei a 
vender confecções. Aí com dois meses fui pra rua, comprei minha 
moto, voltei e aí já dei início à construção da minha casa. 

Mesmo que Patrícia tenha dito que a única coisa ruim que passou 
durante seu trabalho na boate, tenha sido o “blefo”, ela parece mais satisfeita 
com os esquemas que realiza de forma independente na currutela, pois pode 
gerenciar seu tempo e escolher seus clientes: “eu não fico com quem eu não 
gosto, e no dia que eu quiser dormir acompanhada eu durmo, senão eu 
durmo sozinha”. Hoje Patrícia mora em um quartinho alugado atrás do local 
onde se realizam as serestas, tendo com vizinhos mais próximos o casal de 
seresteiros. Conhece todo mundo na currutela e parece viver bem. Diz nunca 
ter sofrido violência de clientes nem no tempo do flutuante, nem durante os 
esquemas que realiza na currutela. Seu entendimento sobre o que seja 
“proteção” é bastante coerente com sua vivência nos garimpos:  

L: As mulheres também se amigam por proteção? 
P: Sim, na maioria das vezes.  
L: Proteção porque tem medo de sofrer violência de outros 
homens, de ser abordada por outros? 
P: Não, em relação a isso aí não, por esse tipo de proteção não.  
L: Qual proteção? 
P: Proteção assim, de ter um homem pra resolver os problemas 
dela, tá entendendo? Não questão de violência de outros homens 
não. É a questão de resolver a questão dela financeira, 
principalmente. Segundo, familiar, né. Foi-se o tempo! O garimpo 
já foi muito violento, eu só ouço falar né, as histórias.  
L: Desde que você chegou em 2001 já não era assim? 
P: Não. Mulher já não era obrigada a ficar assim (com quem não 
queria), se ela dissesse que não tava a fim, não tava a fim, sabe, o 
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dono do brega, eu noto, pelo menos por onde eu andei né, já não 
obrigava. E antigamente não, dava até morte, se a mulher não fosse 
deitar com um homem, dava até morte. E se ela rodasse ou olhasse 
pra outro era morte também. (Entrevista com Patrícia, currutela do 
Água Branca, Dezembro de 2012).  

Para Patrícia, a proteção que as mulheres buscam dos homens ao se 
amigar, não se relaciona com o risco de sofrerem violência por estarem 
sozinhas, desacompanhadas, mas com questões financeiras. Ao se amigar, 
mulheres como Patrícia buscariam proteção frente a problemas 
socioeconômicos: um companheiro que as ajudaria financeiramente no 
próprio sustento e no sustento e criação dos filhos (questão familiar). Visto 
sobre esse ângulo, poderíamos dizer que Patrícia buscou “proteção” no 
amigamento com o “garimpeiro safado”, mas foi “enganada” obtendo 
insegurança financeira (e também emocional241) e por isso diz ter sido 
“obrigada” a retornar para os garimpos pela segunda vez: Patrícia agora 
está, sozinha, conseguindo comprar a casa que tanto queria.  

Em sua fala também aparece um corte temporal entre o que teria sido 
o garimpo no passado (histórias de violência que Patrícia não viveu, mas de 
que apenas ouve falar) e o que seria o garimpo hoje, onde as mulheres 
teriam mais liberdade, mesmo nas boates, de não ficar com os homens se 
não quiserem. Pelo que se depreende de sua fala, mesmo o “rodar o peão” 
nas boates, não seria mais uma infração tão grave, como teria sido no 
passado.  

5.6.2 Donas de boate: Deja, Pepita e Cila  

D. Deja: “pois é, então é desse jeito.... a vida da mulher sozinha é 
bem fodida, mas é bem gozada” 

Levada pela esposa do líder comunitário do Creporizão, fui parar no 
bar de Dona Deja, uma mulher magra, de 40 anos e aspecto jovial, que não 
aparenta a idade que tem. Já havíamos sido apresentadas há algumas 
semanas atrás quando ela se mostrou um pouco desconfiada, disse que me 
procuraria no hotel onde eu estava hospedada, mas fiquei esperando em vão 
até esse dia. Apesar de receptiva e falante, ela manteria em muitos 
momentos, especialmente quando falava de sua própria vida, um tom 
evasivo, quase conclusivo em seu jeito característico de encerrar certas 

                                                 
241 Entre outras coisas, Patrícia diz ter sofrido uma forte depressão ao final de sua relação 
com esse garimpeiro, para a qual foi buscar auxílio momentâneo em uma Igreja evangélica. 
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frases: “pois é, então é desse jeito”. Nossa conversa se deu em sua cozinha, 
enquanto Dona Deja preparava a “merenda”, em meio a muitos gatos e 
cachorros, um bebê de dois anos que ela cuidava (filho de uma das mulheres 
que trabalhava ali e estava no momento no baixão) e de interrupções 
constantes de fregueses e de seu atual companheiro com o qual está amigada 
há 6 anos, ou seja, desde que chegou neste garimpo, mesmo tempo em que 
tem o bar.  

Sobre sua vida, me contou que é natural do Maranhão, mas que 
chegou em Itaituba/PA ainda bebê, sua mãe morreu cedo e seu pai a deu 
para uma conhecida quando ela tinha 11 anos, pois ela estava muito “danada 
na rua”. Essa mulher tinha uma boate em algum garimpo da região, mas D. 
Deja diz que nunca “ganhou dinheiro com o corpo”, e que nesse período 
apenas ficava na casa dela, “enfiando peido em cordão”, ou seja, fazendo 
nada, mas não é improvável que ela a auxiliasse nos cuidados doméstico da 
casa ou da boate.  

Antes de ter esse bar com algumas mulheres que fazem programa, 
ela me conta que já teve uma boate, por pelo menos dois anos, maior e com 
mais mulheres em outro garimpo, próximo de Jacareacanga (também na 
região do Vale do Tapajós). D. Deja também já trabalhou muito tempo 
como cozinheira em baixão, tendo inclusive realizado “serviços de peão”, 
isto é, trabalhos geralmente masculinos na unidade produtiva: “às vezes 
faltava um peão, e então a gente pegava o serviço”. Nessa época D. Deja 
estava amigada com um garimpeiro do baixão e então conta que auxiliava 
seu companheiro e seus colegas de equipe na extração direta do ouro.  

D. Deja tem uma visão um tanto ambígua sobre a prostituição, 
apesar de reconhecer ser um trabalho feminino extremamente necessário no 
garimpo: os garimpeiros precisariam das “mulheres solteiras”, ela diz que 
“o dinheiro do corpo da gente (mulher) não é uma coisa abençoada” e 
estende esse significado místico-religioso para sua própria tarefa enquanto 
dona de boate:  

L: Porque a Sra. acha que [o dinheiro do corpo] não é 
abençoado?  
D: Porque não é fia! Eu digo assim, uma comparação, eu mesma já 
mexi com boate, ás vezes eu saia com dinheiro de boate assim, de 
80g, 100g de ouro, quando eu chegava na cidade que eu ia fazer 
compra, eu comprava eu não via...  
L: Não via a “cor” do dinheiro 
D: Via, mas só que eu não sabia o que eu fazia, parece se acabava 
em nada... Agora o dinheiro suado, trabalhado, ele rende e é 
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valorizado, porque realmente esse dinheiro assim do corpo assim 
da gente... Olha, tem um dizer, diz que se você quer ver uma 
caveira, você faz uma simpatia de 6ª-feira santa: bota um espelho 
virgem e uma mulher solteira. Você vê só uma caveira, porque ela 
já vendeu as carne dela tudo! Dizem isso, o pessoal mais velho diz.  

 

Entender o significado profundo de “dizeres” como esse, 
ultrapassam nossos objetivos imediatos. O importante aqui é sinalizar uma 
ligação entre o “ouro amaldiçoado” (lembremos que Raimundo, quando teve 
uma boate, também dizia que “o ouro assim obtido sumia”) e os gastos 
mundanos expressos através de um consumo conspícuo, um gasto que, em 
última análise consumiria não apenas o ouro, mas o seu “agente” que, 
tautologicamente e por sua vez, sofre os efeitos da própria agência do ouro, 
enquanto ser animado que o faz consumir...  

Mesmo que D. Deja não estivesse ganhando dinheiro do próprio 
corpo, obtinha seu sustendo de um “negócio do corpo”, isto é, de uma casa 
de prostituição e assim era também afetada por essa “maldição” do dinheiro 
obtido fácil (não suado, não trabalhado) e gasto mais facilmente ainda (não 
valorizado).  

D. Deja me brinda também com outro desses “dizeres” de fundo 
tradicional e popular, agora não uma simpatia, mas um ditado: “dizem que a 
vida da mulher sozinha é bem fodida, mas é bem gozada”. Para além do 
caráter sexual implícito (que o faz adquirir comicidade), esse ditado também 
traz um significado dúbio que destaca os pontos negativos e positivos de se 
ser uma “mulher solteira” (o que, como já vimos, no garimpo é quase 
sinônimo para prostituta): mesmo sendo uma vida “fodida”, isto é, difícil, é 
também uma vida “gozada”, ou seja, de pleno gozo, bem vivida. Minha 
interlocutora me explica o que pensa disso:  

D: Pois é e graças a deus nunca gostei de tá hoje com um amanhã 
com outro, não. Eu sempre eu gostei de ter meu trabalho né, ter 
meu maridinho, porque é muito bom. Ruim com ele pior sem ele, 
que a vida da mulher sozinha, tem um dizer que diz que a vida da 
mulher sozinha é bem fodida mas é bem gozada. Mas eu acho que 
não porque todo mundo quer se, como é que se diz, quer se... a 
pessoa não tem moral de nada  
L: Ninguém dá moral pra mulher sozinha? 
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D: Porque realmente não dá mesmo né. Hoje em dia não, hoje em 
dia melhorou muito as coisas pras mulheres, mas de primeiro peão 
batia em mulher, peão cortava mulher. 

Coerente com sua ideia (negativa) sobre o “ganhar dinheiro com o 
corpo”, D. Deja parece discordar desse ditado que, apesar de trazer um lado 
negativo da vida da mulher solteira, acaba por reafirmar a possibilidade de 
obter prazer nesse tipo de vida. Para ela é melhor ter um marido, mesmo que 
a vida da mulher casada não seja totalmente boa: “ruim com ele, pior sem 
ele”. Para Deja, o problema da vida levada pela mulher solteira, é que “ela 
não tem moral de nada”. Tal concepção se relaciona ao que Shirley, uma 
dona de máquina casada, nos disse e em ultima análise diz respeito ao 
próprio fato da mulher solteira estar vinculada a um espaço de prostituição, 
isto é, ao estigma público de “mulher de boate”, que como tal, não deve 
“rodar” um cliente, recusar ou escolher os homens, sob pena de sofrer 
violência. Fazendo coro com outras falas, D. Deja explica que “hoje 
melhorou muito as coisas para as mulheres” e em seguida começa a explicar 
como era o acompanhamento nas boates (pagar a chave, pernoitar no 
baixão, etc.). Nessa melhora, cita a presença da polícia na currutela e o 
“fracasso do ouro” em comparação com a grande febre dos anos 80, pois 
naquele tempo “peão pegava em muito ouro”, logo, as farras eram maiores e 
a violência também. Mesmo denominando seu comércio como um “bar”, ela 
tem atualmente uma ou duas mulheres que ali habitam e fazem programas, 
com regras semelhantes a de outras boates, como pagar a chave, por 
exemplo.  

Quando fala sobre os amigamentos das mulheres que ali trabalham, 
aparece novamente a dimensão “gozada” da vida das mulheres solteiras:  

L: E as mulheres se amigam por quê?  
D: Tem delas que se amiga só mesmo pra dar um tempo, uns dias, 
da moagem, se amiga só pra dar um tempo da vida da moagem.  
L: Tão cansada da vida da boate, querem dar um tempo. Mas elas 
também não se amigam por xodó? Ou é mais difícil se amigar por 
xodó? 
D: Nada! É também. Cê sabe como é que é né. Pra elas é um 
divertimento entendeu? “Vou curtir um pouco com o fulano e tal”. 
Tem delas que passa só oito dias (risos)  
L: Amigada oito dias? 
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D: Amigada oito dias. Aí volta tudo de novo (para a boate) aí 
chega aqui: “aí, tô no babado de novo”. (Entrevista com D. Deja 
em sua boate, Creporizão, Novembro de 2012). 

Para D. Deja as mulheres da boate se amigam, sobretudo para “dar 
um tempo” do cotidiano da boate, como se fossem “respirar outros ares”, 
“curtir e divertir-se” fora dali, e em geral pouco tempo depois retornariam 
ao trabalho, mesmo que para um trabalho exercido em meio à “moagem”, 
ou seja, em meio às “farras, festas, badalação”.  

 

Dona Pepita: “eu sou no trecho” 

D. Pepita é uma antiga e bastante conhecida dona de boate em 
Itaituba/PA. Vaidosa, ela se veste com opulência e exibe uma dentadura 
dourada por dentes de ouro e de platina. Visitei-a durante minhas duas 
viagens pela região e tive a oportunidade de conversar não apenas com 
algumas de suas “funcionárias”, mas também com alguns de seus filhos na 
cidade e nos garimpos.  

No início dos anos 80 D. Pepita partiu do Maranhão junto de seu ex-
marido para tentar a sorte nos garimpos da região, mas depois que seu 
casamento foi “destruído por uma prima”, ela foi trabalhar como prostituta 
em boates garimpeiras e a partir daí amigou-se algumas vezes e teve seus 
próprios estabelecimentos de prostituição em alguns garimpos e na cidade 
de Itaituba/PA. É a partir de sua experiência acumulada nesses diferentes 
trânsitos (enquanto mulher casada, prostituta, amigada e dona de boate), que 
ela me ajuda a entender “o dar um tempo da boate” mencionado por D. 
Deja:  

L: E nessas suas andanças, a Sra. nunca se amigou no garimpo? 
P: Não, eu me amiguei várias vezes, pra pegar o carvão242 né! 
(risos).  
L: Isso eu quero saber: por que as mulheres se amigam tanto no 
garimpo? Elas precisam de um homem pra sobreviver? 
P: Minha filha, elas se amigam porque o garimpeiro ele é um cara 
muito bom, sabendo lidar, o garimpeiro é muito bom. Então elas 
são livre através de quando elas querem varar pra cidade, o cara vai 
e tira um barranco, dois barranco, aí já vai dar condição do ouro 
pra ela né. Aí com aquele ouro que ela pega, ela cai fora. Se ela 

                                                 
242 Carvão: Ouro, dinheiro.  
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achar que deve voltar, se ela gosta dele, ela volta. Se ela não 
gostar, aquele (ouro) que ela trouxe ela já vai fazer de garantia dela 
né.  
L: Então ela se amiga pra sair do garimpo? 
P: Pra sair do garimpo, pra arrumar um meio de condição pra ela, 
porque ela quer ser independente.  
L: Quando ela cansa da boate ela tenta se amigar pra poder sair, 
pra vir pra cidade, pra comprar as coisas para ela... 
P: Logo esses homens, eu tiro por esses homens de Itaituba 
mesmo, e da região de garimpo, na hora que eles veem uma mulher 
simpática que eles se agradam, eles querem é tirar daquele local 
(da boate). Elas não querem sair, mas a história deles é tão 
agradável, que elas saem, mas elas já saem assim naquela aventura, 
que são aventureira mesmo, de ganhar o mais, entendeu?! Aí é isso 
que é o problema da garota se amigar. (Entrevista com D. Pepita 
em sua boate, Itaituba, Outubro de 2012). 

Aqui o “dar um tempo da boate” através do amigamento com algum 
garimpeiro apresenta motivações bastante financeiras: D. Pepita mesmo se 
amigava para “pegar o carvão”, ou seja, o ouro dado pelo homem e com 
esse ouro “fazia uma condição”, isto é, o ouro se apresentava como um 
recurso não apenas enquanto poupança para futuros gastos que permitiriam 
à mulher ficar fora da boate por certo tempo, como também dava a ela a 
escolha de ficar ou não com o homem. Ela poderia pegar esse dinheiro, ir 
para a cidade e “sumir” ou então retornar para junto do mesmo homem no 
garimpo.  

No capítulo II vimos como meu colega de viagem, Raimundo, 
ressentia-se de uma mulher que parece ter feito exatamente isso: pegou o 
ouro dado por ele, disse que iria ao Maranhão ver os filhos e desapareceu 
por um longo tempo até que se reencontraram anos mais tarde em algum 
trecho do caminho dos garimpos. A mulher apresentou algumas 
justificativas para não ter retornado que Raimundo, mesmo não tendo 
acreditado totalmente, aceitou, ficando novamente (embora dessa vez de 
modo esporádico) com sua antiga paixão (nesse momento já havia outro 
homem “evacorado” por ela e Raimundo temia que ele o matasse).  

Interessante que D. Pepita diz ser o garimpeiro um “homem bom”, 
desde que se saiba “lidar” com ele. Dá para imaginar que esse “saber lidar” 
envolve saber transitar pelo código da honra masculina do garimpeiro, 
conhecendo os meios mais seguros de desvencilhar-se de algumas de suas 
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regras, negociando entre motivações (financeiras, amorosas) que nem 
sempre ou todo o tempo se coadunam, em suma, sabendo jogar o jogo.  

Quanto à questão da proteção ligada ao amigamento, D. Pepita vai 
na direção inversa dessa correlação: 

L: A mulher no garimpo ela é obrigada a se amigar para ter 
proteção? Porque assim, eu vejo por mim que viajo sozinha, eu 
vejo que as pessoas acham estranho, eu fico imaginando que com 
um homem seria mais fácil... 
P: Não, fica mais fácil é sozinha. Porque qualquer homem tem dó 
de você. Através dali fica mais fácil pra ti. Tu com um homem do 
lado fica mais difícil. Eu sei porque eu sou na estrada. Se tu não 
tem um homem do lado tu ganha um refrigerante, tu ganha um 
prato de comida. Tu com um homem do lado tu não ganha nada e o 
cara fica te olhando torto [com ciúme]. É. Eu te falo isso com 
sinceridade porque aqui mesmo [na boate] se o meu filho tiver na 
mesa sentado com a minha garçonete, a minha garçonete tiver ali, 
todos sentados na mesa ali, nenhum homem quer ficar lá por perto. 
Eu sou obrigada a falar pra ele se retirar, deixar a funcionaria livre, 
à vontade, aí pronto! Fica tudo mais fácil.  
L: mesmo se não tivesse trabalhando com isso (prostituição) 
P: Mesmo se não tivesse trabalhando com isso.  
L: Oferecem ajuda... Eu vejo mesmo que os homens parecem ficar 
muito preocupados. 
P: Ficam sim! Eu já tive companheiro, me amigava né. Aí eu tava 
com o marido no garimpo, lutando, aí as coisas ficava mais difícil 
pra mim. Às vezes eu chegava num barraco tinha vaga pra mim, 
mas pra ele não tinha, outro queria mulher, mas não queria com 
marido. Então isso é que eu te falo. (Entrevista com D. Pepita em 
sua boate, Itaituba, Outubro de 2012)  

D. Joia invoca sua autoridade como “sendo da estrada”, isto é, 
mulher que já andou muito rodando o trecho dos garimpos, para afirmar o 
que tanto observei como vivenciei durante o trabalho de campo: a 
generosidade dos garimpeiros frente às mulheres sozinhas. “Sozinha, todo o 
homem tem dó de você”, sendo mais fácil para uma mulher 
desacompanhada interagir com outros homens, ganhando deles pequenos 
préstimos e agrados e mesmo tendo mais facilidade para conseguir algum 
serviço. Como já discutimos, a troca de sexo por dinheiro é uma 
virtualidade sempre presente no horizonte dessas interações, mas isso não 
quer dizer que uma mulher nessa condição (desacompanhada e fora de uma 
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boate) tenha a obrigação de retribuir a ajuda de um homem dessa maneira 
(lembremos do que disse Baixinha e Patrícia sobre as maneiras de colocar 
seus próprios interesses). Aliás, por tudo o que já foi dito pelas 
entrevistadas, tudo leva a crer que um homem que exija imediata retribuição 
do que tenha sido ofertado por ele, estará desonrando-se, desde, é claro, que 
não se sinta ofendido como nos casos em que se considera ter sido e é 
considerado pelos outros como tendo sido “rodado” por uma mulher fora 
das boates.  

Diferente de D. Deja, Pepita tem uma visão bastante positiva do 
“ganhar dinheiro com o corpo”, uma estratégia de que as mulheres poderiam 
lançar mão dentro ou fora de um espaço de prostituição e que inclusive 
facilitaria sua mobilidade e inserção no trecho dos garimpos. Pepita também 
apresenta uma concepção mais profissional da prostituição, pois a vê 
claramente como um trabalho (note-se inclusive que ela chama as mulheres 
que trabalham em sua boate de “funcionárias”) mesmo que pleno de 
“aventura”, no qual o amigamento apareceria como uma aposta “para 
ganhar o mais” e conquistar uma tão sonhada independência financeira. 
Possivelmente a mesma buscada por Patrícia e frustrada pela esperteza de 
seu “garimpeiro safado”.  

 

D. Cila: “eu me criei dentro de um cabaré e quando me entendi por 
gente foi sendo dona de um”.  

Conheci D. Cila no Creporizão, mas soube dela quando eu estava em outro 
garimpo, quando, ao conhecer seu filho de criação, um rapaz de 20 anos, 
moto taxista, fui incumbida por ele de enviar um recado para sua mãe: 
“manda notícias minha pra ela, conta que você me viu, diz para ela que eu 
estou bem”. Cila “pegou esse rapaz pra criar” quando ele tinha 11 anos, 
sobrevivente do acidente de avião que matou sua mãe e “o padrasto não 
quis ficar com ele”. Na casa de D. Cila também há outras crianças: um neto 
e a filha de uma amiga sua que se encontra trabalhando no baixão e paga 
Cila para “tomar conta” da criança. Cila é natural de Belém/PA, tem 44 anos 
de idade e 29 anos de garimpo, desde que, partindo de Itaituba, foi trabalhar 
em uma boate garimpeira:  

C: Eu me criei dentro de um cabaré, aí quando eu me entendi de 
gente foi sendo dona de um cabaré!  
L: E como foi isso Cila? 
C: jovem demais né, sem experiência. A dona do cabaré: ‘olha 
aquele cara ali vai te ajudar, ele tem’. Às vezes eu não queria, mas 
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eu ia porque ia me ajudar. Deixei minha família precisando lá fora, 
eu tinha que mandar. 
L: E a dona do cabaré era de onde? 
C: É, aqui, aí vinha do Maranhão, trazia logo umas maranhense de 
lá pra cá, já trazia já umas paraense pelo meio.  
C: Ajudei muito minha família. Minha mãe chorou muito, que ela 
disse que era meu corpo que eles tavam comendo quando eu vivia 
assim243, mas tinha que ser assim pra ganhar dinheiro. A gente 
tinha uma conta, a gente ia ter que pagar mesmo né, aí adoecia ela 
[dona da boate] tinha que comprar o remédio, comprava por 10 ela 
botava pra 100, aí tinha que pagar.  
L: Mas você sabia o que ia fazer ou veio enganada? 
C: Não, eu não vim enganada. Só que eu vim assim, pra mim 
trabalhar de garçom, mas morando no cabaré, ela explicou tudo, tá 
entendendo? Só que quando a gente chega assim, garçom ganha 
muito pouco, e a gente corre na vantagem. Um cara dá 500, outro 
cara dá 1.000! Que de primeiro homem não tinha pena de dar 
dinheiro pra mulher não! 
L: Você conheceu ela em Belém? 
C: Conheci ela já em Itaituba.  
L: Ela te convidou pra ser garçonete mesmo? 
C: Foi, aí ela falou: ‘to precisando de umas 4 menina, lá é bom pra 
ganhar dinheiro, lá vocês vão ganhar dinheiro, vou precisar de uma 
garçonete’ Eu falei: ‘é, então eu vou, se der certo eu fico 
trabalhando pra você lá de garçonete’. Novinha bonitinha né. E 
vim.  
L: Você veio e quis ser mulher de boate porque dava mais 
dinheiro? 
C: É, porque as minhas amigas tudo só produzida, com dinheiro e 
tudo, eu digo: “vou cair mesmo é na real também!” Aí eu falei pra 
ela, eu entreguei o bar e falei “ó eu quero só um quarto pra mim e 
vou me virar”. E pronto! E olha que eu não me enrolo mais não ó! 
(risos).  

Na primeira vez que foi para um garimpo, Cila inicialmente veio para 
trabalhar como garçonete, função que exerceu por um tempo na boate, até 
decidir “correr na vantagem”, isto é, auferir mais ganhos como mulher de 
boate, pois “os homens não tinham pena de dar dinheiro para mulher”. Em 
sua ida para a boate, não houve engano, mas uma cobrança excessiva por 
itens indispensáveis, tais como os remédios. O tom resignado, quase 

                                                 
243 Semelhante à simpatia popular relatada por Deja. Novamente aqui aparece a imagem da 
mulher solteira ou prostituta “sem carnes”.  
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fatalista, de sua narrativa (“tinha que mandar [dinheiro]”, tinha que ser 
assim [para ganhar dinheiro]”, paulatinamente se esvanece e contrasta com 
sua atitude voluntaria, quase impetuosa (mas certamente bastante refletida), 
de decidir-se pela prostituição (“vou cair mesmo é na real” “eu só quero um 
quarto pra mim e vou me virar”, “e olha que eu não me enrolo mais não”). 
“Correr na vantagem” é uma expressão muito comum no garimpo, e 
significa amplamente engajar-se com afinco na obtenção de recursos, 
dedicando-se ao que, ou onde, existe uma maior possibilidade de ganhos. 
No caso de Cila, ”a vantagem” estava no salão e não na cozinha do cabaré, 
se espraiando para fora de suas portas, através dos amigamentos, mais uma 
maneira de “correr na vantagem” e também de ampliar os movimentos (e as 
opções) para fora da boate:  

L: Porque as mulheres se amigam tanto no garimpo. É por 
proteção?  
C: Acho também assim que mais é a carência, é o dinheiro 
também, que aqui tem muitas pessoas que investem alto nas 
mulher, muitos caras, porque aqui é poucas pessoas pra não ter 
dinheiro. A pessoa [garimpeiro] chega, necessitada, precisa, tanta 
menina bonitinha, aí seguram mesmo, pra fazer a vida. O que 
acontece mais aqui é isso.  

E Cila segue me falando da mulher de um renomado comerciante na 
currutela, a qual teria vindo com Cila algum tempo depois para a mesma 
boate em que esta trabalhava. Em uma de suas idas e vindas entre Itaituba e 
o garimpo, Cila a teria convidado para vir junto, pois ela era muito 
“humilhada” pelo marido:  

Olha eu trusse [sic] uma que hoje em dia ela é esposa do [fulano], 
o marido dela, batia, humilhava. Eu falei: “Olha, eu não vou mentir 
pra ti, eu moro num cabaré”. Ela disse: “Cila, eu não gosto” “mas 
tu fica comigo, eu pago a tua passagem, depois tu sai [da boate] e 
eu fico’. E assim nós fizemos. Hoje em dia só se tu vê, ela tem uma 
casa boa, o marido dela é [fulano]! Só que ela ficou no cabaré uns 
poucos dias, só que ela nunca gostou assim sabe [de fazer 
programa]. Aí eu paguei a passagem dela, aí ela ficando só com 
ele, só com ele, o pessoal fala, mas ainda assim ela não desistiu. Aí 
ele deu dinheiro pra ela, ela me deu, me pagou, aí pronto, ela saiu e 
eu fiquei, que eu já era acostumada e ela não. E ela tá de boa. 
Leticia, essas mulheres que tu vês aqui, as dona desses [comércios 
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prósperos], é poucas, muito poucas pra não serem [terem sido] 
mulheres de programa. 

Assim, a amiga de Cila foi parar em uma boate para escapar dos 
maus-tratos do marido em Itaituba e amiga-se com outro homem no 
garimpo para sair da boate, a qual não estava obrigada, mas que não 
gostava. Perceba-se que as relações conjugais podem ser vistas tanto como 
potencialmente aprisionadoras em ou libertadoras de situações indesejáveis.  

Cila foi também, entre as entrevistadas, a que mais falou sobre as 
formas de violência de gênero que as mulheres sofrem no garimpo, 
possivelmente por ter perdido uma filha assassinada pelo companheiro, boa 
parte de nossa conversa gira em torno da passionalidade de “garimpeiros 
carentes” que “botam [ouro] nas mulheres”, isto é, dão muito dinheiro para 
mulheres com a expectativa de que elas fiquem definitivamente com eles. 
Isso se dá mesmo fora de uma boate e cuja generosidade não se restringe ao 
pagamento de um serviço sexual pré-definido e rigidamente estabelecido, tal 
como um programa. Assim “botar nas mulheres” é como uma “aposta”, ou 
um “investimento” masculino, cuja frustração pode se configurar em um 
“rodar o peão”, um rodar fora da boate e extensivo ao que acontece nas 
serestas, como vimos no capítulo anterior. O perigo aqui seria a mulher 
“rodar” esse garimpeiro “evacorado”, aceitando tudo o que ele a oferece, 
sem deixar claro seus próprios desejos e o limite e a extensão da relação. 
Segundo Cila:  

[antigamente] isso acontecia mais, era muito ouro e as mulher 
muito gananciosa, porque é pouca mulher pra não ter ganância pra 
ter as coisas! Aí ficava com um aqui, com outro ali. E os homem 
não entende. Às vezes tem homem que banca a mulher de dar de 
50g, 100g (de ouro) e já quer [a mulher] pra ele, e a mulher não 
entende isso, ganha o dele mas quer sempre mais. É onde acontece 
as morte.  

Tal situação se assemelha à uma fala de Lôra, quando diz que, por 
serem os garimpeiros “carentes”, “as mulheres brincam muito com a 
situação delas no garimpo”. Por isso, amigar-se definitivamente com um 
homem pode ser uma maneira de não correr mais esses riscos, mas também 
uma forma de cessar suas próprias apostas no “ganhar o mais”, obtendo as 
“vantagens” de ser uma mulher solteira no garimpo 

Cila hoje vende roupas e cosméticos, cuida de crianças e vende 
alimentos quando há grandes festas no garimpo, mas já teve por muito 



349 

tempo uma boate e uma de suas irmãs possui atualmente um bar na 
currutela. Desde a morte de sua filha, ela parou com a boate, pois seu filho a 
ajudava com o negócio, tomando partido nas brigas “motivada por mulheres 
e bebidas” que ali aconteciam, e ela ficou receosa de perder mais um filho.  

5.6.3 Mulheres casadas: Júlia e Silvia  

Júlia veio do Ceará com os pais na década de 70 e é atualmente 
bibliotecária em Itaituba, mas já morou muitos anos no garimpo do 
Creporizinho para o qual se dirigiu com o ex-marido. Júlia me conta que seu 
marido na época bebia muito e se envolvia com outras mulheres, tendo por 
fim se amigado com uma mulher de boate, motivo pelo qual Júlia retornou à 
Itaituba. Sobre o amigamento no garimpo, Júlia me fala:  

L: E o amigamento no garimpo, como é isso?  
J: Se conheceu, se gostaram, deu química né, tá amigado. 
L: Mas é como estar casado? 
J: É, pra eles é. Só que é uma coisa muito rápida né, que eles se 
amigam, não tem essa coisa de... não tem muito compromisso. 
Porque deu certo, se gostaram, vamos se amigar, já diz que é meu 
marido. Então pronto.  
L: E envolve coabitação, morar junto? 
J: Eles moram junto. Agora eu não tinha coragem. Honestamente, 
eu não tinha coragem de conhecer um cara e conversar aqui e dizer 
“vamos se amigar”. (Entrevista com Júlia, Itaituba, Outubro de 
2012) 

Durante todo o tempo Júlia parecia querer marcar uma distância 
entre o modo de vida do garimpo e suas próprias convicções. Sobre as 
perguntas relativas à vida das mulheres no garimpo foi bastante evasiva, 
dizendo que quando morava lá pouco saía à noite, o que me dava a 
impressão de que quando eu falava sobre as mulheres no garimpo em geral 
ela pensava quase sempre em prostituição (mulheres de boate em específico) 
e procurava marcar seu afastamento desse universo.  

Situação um pouco diferente foi a que obtive com Silvia, diretora de 
uma escola no garimpo de Água Branca, que me falou longamente sobre o 
modo de vida das mulheres nesses espaços, contando muitas histórias 
pessoais marcadas pela interação não apenas entre ela e as mulheres de 
boate, como também entre ela e outros homens que não seu marido, 
interações entre uns e outros muitas vezes permeadas de galanteios, 
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“cantadas”, ofensas, solidariedades e tensões. Assim, mesmo ela, uma 
mulher casada não estava livre de “respirar o ar do garimpo”, tomando 
conhecimento e jogando (de acordo com seus próprios interesses de mulher 
casada) com o código de honra garimpeiro, com a lógica do 
“acompanhamento”, enfim, com a “lei do garimpo” no que ela se refere ao 
relacionamento entre os gêneros.244 

Silvia está amigada pela terceira vez. O primeiro marido ia trabalhar 
nos garimpos e a deixava na cidade com os filhos, até que um dia, através de 
uma mensagem de rádio, disse que já tinha outra mulher e que não iria mais 
voltar. O segundo marido também era garimpeiro, mas dessa vez ela decidiu 
ir para o garimpo atrás dele e ficaram juntos até ele falecer. O terceiro e 
atual marido permanece na cidade enquanto Silvia trabalha no garimpo e 
eles se encontram com regularidade, de tempos em tempos. Além de 
diretora da escola, Silvia também é vendedora de Tacacá na currutela, e diz 
ganhar mais com essa atividade do que na escola. Enfim, sua trajetória está 
muito marcada pelos garimpos da região, onde ela exerceu muitas atividades 
ao longo de pelo menos 25 anos, embora nunca tenha trabalhado em uma 
boate nem feito “esquemas”.  

De forma semelhante à Júlia (e também à Shirley) Silvia considera a 
vida das mulheres de boate muito sofrida, acreditando estarem elas mais 
sujeitas à violência que outras mulheres:  

L: e as mulheres se amigavam muito no garimpo, por quê? Para 
ter proteção?  

                                                 
244 D. Edite é outra dessas mulheres casadas que parece interagir de perto com o modo de 
vida garimpeiro. Apesar de dizer que tem “raiva de rapariga” (neste contexto, o mesmo que 
prostituta), é amiga de algumas delas que “respeitam” seu marido. Sua raiva provém de que 
considera que as “raparigas não respeitam ninguém”, uma generalização que faz não a 
partir de suas amigas raparigas, que poderiam ser consideradas boas exceções a esta regra, 
mas de uma rapariga em especial, a qual divide as atenções de seu marido que passa mais 
tempo no baixão (onde se encontra com a dita rapariga), do que em sua casa compartilhada 
com Edite e seus filhos em comum, na currutela. D. Edite lembra que quando chegou ao 
garimpo e ainda não estava amigada, um garimpeiro bamburrado chegou a oferecer um 
quilo de ouro para dormir com ela, ao qual ela diz ter recusado por “não ser mulher 
prostituta”. Tive a oportunidade de ver uma dessas suas amigas “raparigas” em sua casa 
algumas vezes, dando conselho para D. Edite não largar seu marido, pois ele era um 
“homem bom pra ela, dava tudo o que ela queria” e que muito do que a amante de seu 
marido dizia era mentira, intentando unicamente separá-los a fim de ficar com ele. Este tipo 
de dado é interessante para, além de mostrar a interação entre mulheres “casadas” e 
mulheres “solteiras”, contrapor à propalada disputa dos homens pelas mulheres no garimpo, 
mostrando como as mulheres também disputam os homens.  
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S: Era, pra ter proteção. Quando elas (mulheres de boate) viviam 
muito perseguida né, que tavam naquela pressão, perseguição, aí 
elas já encontrava qualquer homem aí se envolvia pra ficar parada, 
pra sair principalmente daquela vida. E às vezes também as 
pessoas que traziam essas mulheres pra cá, logo que não tinha 
nenhum outro meio de transporte que não fosse o avião né, aí eles 
se aproveitavam das mulheres. Eles já traziam da cidade naquela 
época com uma conta na frente já esperando por elas, tá 
entendendo? Pagava passagem, comprava roupa, dava dinheiro lá 
pra família, e também era só isso que eles faziam. (A mulher) 
Tinha que aproveitar só nesse tempo, nesse momento. Aí quando 
chegasse aqui ia ganhar dinheiro só pra ele, meses e meses. E às 
vezes ele ainda cobrava até mesmo a comida, mesmo sabendo que 
elas tavam ali fazendo trabalho pra eles, ainda pagava a comida e 
ainda devendo. Isso era muito duro, muito difícil. (Entrevista com 
Silvia, Água Branca, Dezembro de 2012). 

Entre essas formas de violência, Silvia cita o endividamento da 
mulher na boate e a falta de respeito e solidariedade das pessoas frente a 
elas, enfim o próprio estigma como causador da violência e por isso ela cita 
alguns momentos em que ajudou essas mulheres dando emprego para elas 
em serviços domésticos, no auxílio com as tarefas da casa (ajudar o limpar o 
barraco). Segundo Silvia, os homens (sejam clientes, sejam donos de boates) 
só ajudavam essas mulheres quando elas podiam oferecer sexo como moeda 
de troca, portanto essas relações estariam marcadas pela troca mecânica de 
sexo e dinheiro, sem recurso a alguma forma de solidariedade e, portanto, 
fadadas a exploração. Em sua fala a prostituição em uma boate não é vista 
como um trabalho para si mediante um contrato informal, mas um trabalho 
“para eles”, donos.  

É interessante que Silvia acha que a mulher tinha que aproveitar o 
máximo possível para conseguir dinheiro dos donos da boate no momento 
inicial da negociação, na cidade, já que depois não iria ver dinheiro tão 
cedo. É curioso que ela não veja causalidade entre o endividamento e o 
pagamento da dívida, como se a mulher fosse ser explorada de qualquer 
forma, sendo cobrado dela sempre mais do que de fato ela devesse. Isso 
coloca a prostituição nas boates não como uma forma de trabalho, onde os 
acordos idealmente devam ser negociados e cumpridos pelas partes, mas 
sempre como uma forma de exploração. Vimos, através das falas de 
mulheres que já trabalharam em boates, como o trabalho nesses ambientes 
não é necessariamente visto dessa maneira, adquirindo diferentes 
significados na trajetória particular de cada mulher.  
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5.6.4 Questões gerais, trajetórias individuais: riscos e cuidados em espaços 
e relacionamentos para mulheres com passagem pelas boates e “flertes com 
a prostituição” 

Apresento agora um quadro analítico com o resumo dos principais 
dados relativos às trajetórias individuais das mulheres apresentadas neste 
capítulo e que tem ou já tiveram contato com as boates, tais como local onde 
as contatei, tempo em região de garimpo, atividade atual, se trabalhou em 
algum momento como cozinheira de baixão ou como mulher de boate e se, 
caso tenha passado por alguma boate garimpeira, como chegou até aí e se 
sua família sabia de sua atividade na prostituição.  

A partir da análise de dados contidos nesse quadro e adicionalmente 
provenientes de informações acima relatadas busco pontos de convergência 
entre os relatos apontando questões gerais que dialogam com a totalidade 
das falas femininas apresentadas no tópico anterior. 

Todas as mulheres com quem conversei e que me disseram que 
faziam “ploc” atualmente, possuem algumas características em comum: são 
em geral mulheres jovens (de 21 a 35 anos) e com histórico de passagem 
por boates no momento inicial de sua entrada nos garimpos. Boa parte delas 
disse não ter exercido anteriormente prostituição nas cidades e algumas 
relatam que seus parentes (mães em especial) já haviam “andado em região 
de garimpo” na época da febre do ouro. Contudo, em sua ida inicial (em 
geral com conhecimento, mas não necessariamente com autorização dos 
pais) elas vão quase sempre a partir do convite de conhecidas ou de amigas 
que já trabalhavam nesses espaços. A permanência dessas mulheres nas 
boates não é muito longa nem desejada enquanto um “projeto de vida” 
(VELHO, 2001). Elas saem das boates para se amigar, trabalhar em outra 
atividade e exercer a prostituição com mais autonomia. 

 
 



 

Quadro 04 - Mulheres no trecho das boates 
Nome, 
Idade 

Local de 
contato 

Tempo em 
região de 
G245 

Ativ. atual Cozinha 
no 
Baixão
246  

Programas 
em BG247 

Como 
chegou em 
BG 

Conheciment
o da família 
sobre ativ. 
nas BG 

Pâmela, 
31 anos 

Creporizão 2 anos Atendente de bar + ploc Sim Sim (inicial) Conhecido 
da família 

Sim 

Patrícia, 
35 anos 

Água 
Branca 

11 anos Vendedora roupas + ploc Não Sim (inicial) Amiga Sim 

Anita Creporizão 18 anos Maquiadora/manicure Sim Sim (inicial) Agenciada 
em bar 

Não 

Jéssica, 21 
anos 

Creporizão 4 anos Ploc e cozinheira de 
baixão 

Sim Sim (inicial) Agenciada 
em bar 

Não 

Fátima, 35 
anos 

Creporizão 12 anos 
(mín.) 

Mulher de boate Sim Sim 
(posterior) 

Por conta 
própria 

Sim 

Baixinha, 
30 anos 

Água 
Branca 

10 anos 
(mín) 

Atendente de bar + ploc ? Sim (inicial) Amiga ? 

Lôra, 30 
anos 

Creporizão e 
Água 
Branca 

10 anos 
(mín.) 

Dona de bar, dona de 
máquina 

Sim Sim (inicial) Conhecida 
da família 

Sim 

Tânia, 47 
anos 

Cuiú 22 anos Dona de bar Sim Sim (inicial) Amigas 
(avionada) 

? 

                                                 
245 G: Garimpo. Entre a 1ª ida e a última aos garimpos, isto é, tempo total em que perambula pelos garimpos, mesmo que o entrevistado tenha 
ficado muitos anos afastado, vivendo nas cidades.  
246 Se já trabalhou em algum momento como cozinheira em baixão.  
247 BG: Boates Garimpeiras. Se já trabalhou em algum momento como mulher de boate, realizando programas em boates garimpeiras.  
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Nome, 
Idade 

Local de 
contato 

Tempo em 
região de 
G248 

Ativ. atual Cozinha no 
Baixão249  

Programas 
em BG250 

Como 
chegou em 
BG 

Conheciment
o da família 
sobre ativ. 
nas BG 

Lúcia Cuiú 18 anos Dona de cantina ? Sim (inicial) Agenciada 
na 
vizinhança + 
amigas 

? 

Julinha, 
43 anos 

Cuiú 29 anos Dona de 
restaurante 

Sim Sim 
(posterior) 

Vizinha  Sim 

Pepita, 55 
anos 
(aprox.) 

Itaituba 32 anos Dona de boate Sim Sim 
(posterior) 

? Sim 

Deja, 40 
anos 

Creporizão 29 anos Dona de boate Sim Não ----- ---- 

Cila, 44 
anos 

Creporizão 29 anos  Vendedora e ex-
dona de boate 

Sim Sim Agenciada Sim 

Naná, 55 
anos 

Belém ? Profissional do 
sexo aposentada 

Sim Sim  Amigas Sim 

Rosa, 45 
anos 

Belém ? Profissional do 
sexo 

Não Sim  Amigas ? 

Fonte: Elaboração da autora a partir do trabalho de campo. 

                                                 
248 G: Garimpo. Entre a 1ª ida e a última aos garimpos, isto é, tempo total em que perambula pelos garimpos, mesmo que o entrevistado tenha 
ficado muitos anos afastado, vivendo nas cidades.  
249 Se já trabalhou em algum momento como cozinheira em baixão.  
250 BG: Boates Garimpeiras. Se já trabalhou em algum momento como mulher de boate, realizando programas em boates garimpeiras.  

354 



355 

Todas têm filhos que em geral vivem na cidade com algum parente 
materno ou paterno, metade já se amigou no garimpo e todas “namoram no 
Real”, podendo ter mais de um namorado que as “ajudam” (com os quais 
começaram a namorar através dos “plocs”). Em suas falas os filhos, ao 
mesmo tempo em que aparecem como a justificativa para o “flerte com a 
prostituição”, como estou chamando aqui, também constam como o motivo 
para evitar algum amigamento indesejado: elas não poderiam se amigar com 
qualquer um porque precisariam de dinheiro para sustentar os filhos, 
portanto, não poderiam prescindir das ofertas monetárias de outros homens. 
Tal argumento parece plenamente justificado para os garimpeiros cujo 
código de conduta local implicitamente dá preferência aos homens que têm 
ou estão com mais dinheiro, não apenas na abordagem das mulheres, mas no 
reconhecimento da preferência na escolha desses homens por estas.  

Do total de mulheres contatadas no Tapajós, as que fazem “ploc” são 
as que apresentam maior mobilidade, com constantes idas para a cidade, 
seja sua cidade natal, seja a(s) cidade(s) onde moram seus filhos e parentes. 
Boa parte delas já “andou” por muitos garimpos da região do Tapajós, e não 
é incomum “darem um tempo dos garimpos” nas cidades, seja para procurar 
melhores serviços de saúde, fazer compras, rever familiares, ou em função 
de algum amigamento ou queda na produção do ouro no garimpo em que se 
encontram (caso de Patrícia e Jéssica).  

Chama a atenção que as mulheres que se disseram vítimas de 
engano, apresentem menor mobilidade: Anita, em 18 anos desde que entrou 
em região de garimpo, relata ter passado por apenas dois ou três garimpos; e 
Jéssica por apenas dois. Ambas não relataram idas constantes para a cidade 
nem visita a parentes nesses locais, o que pode estar correlacionado de 
alguma maneira a falta de conhecimento de parentes ascendentes sobre suas 
atividades pretérita nas boates e atividades atuais na realização dos 
“plocs/esquemas”. Nesses dois casos também seus filhos encontram-se com 
elas nos garimpos, o que não justificaria algum deslocamento para revê-los 
ou a remessa de dinheiro para algum parente ou conhecido responsável pelo 
cuidado deles. Essas duas mulheres também tiveram todos os seus filhos a 
partir de amigamentos nos garimpos. É possível então que de alguma 
maneira elas tenham rompido com seus locais e laços de origem, reiniciando 
suas vidas nos garimpos e por isso possam ser consideradas mais moradoras 
que de-moradoras.  

Quando semelhante processo de fixação se dá com mulheres que 
fazem ploc e não foram enganadas em sua ida inicial para os garimpos, é 
comum que tenham trazido parentes (em geral irmãos) ou tenham vindo a 
partir deles ou com algum conhecimento prévio a partir do contato (atual ou 
pretérito) de familiares com os garimpos (Fátima, Lôra, Pâmela, Patrícia), o 
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que se reflete na maneira como chegaram pela primeira vez para o trabalho 
em alguma boate e na caracterização do agenciador como um conhecido da 
família, vizinho ou amigas que já trabalhavam em boates no garimpo. 

Do total de mulheres contatadas, chama a atenção também o quanto 
a ida das mulheres para as boates garimpeiras é discutida e negociada dentro 
de seus lares, com familiares que podem ter tido experiências de trabalho 
em garimpos, em geral mães (biológicas ou adotivas). Diferente de 
interpretações sensacionalistas e preconceituosas, que acabam por 
patologizar a pobreza (“mães que vendem as próprias filhas”), há, não 
apenas preocupação e cuidado nesses trânsitos, como também uma espécie 
de rede feminina de cuidados e solidariedade que propicia e organiza a 
migração. É a partir dessa rede que filhos ficam com mães, tias, avós, 
amigas ou vizinhas para que a mulher vá trabalhar no garimpo, dentro e fora 
da prostituição. O cuidado dos filhos passa em geral por formas de 
cooperação (e trabalho remunerado) femininas, onde mulheres podem pagar 
outras para cuidarem (e mesmo às vezes ficarem responsáveis pela criação) 
de seus filhos. Ter um homem que ajuda na criação e sustento dos filhos 
seria mais um ideal perseguido por muitas do que uma realidade 
permanentemente vivida pela maioria delas.  

É importante também mencionar o papel das donas de boate nessas 
redes. É digno de nota que todas as donas de boate entrevistadas (Pepita, 
Deja, Cila, Keila, Iva251) tenham ou tivessem tido filhos de criação ou que 
estivessem ou tenham estado em algum momento responsáveis pelo cuidado 
temporário de filhos de parentes ou conhecidos/as, seguindo a tendência 
geral observada para mulheres que desempenham outras funções na 
garimpagem.  

A boate, em muitos casos, centraliza uma diversidade de relações 
femininas, marcadas não apenas por um caráter mais propriamente 
econômico, mas também por relações de cooperação entre as mulheres que 
ali trabalham, habitam ou transitam (tais como Fátima), constituindo-se para 
algumas mulheres em pontos ou bases de apoio onde podem morar e ganhar 
dinheiro por um tempo, até que arrumem outro emprego ou na qual possam 
deixar os filhos quando se encontram trabalhando nos baixões. Além disso, 
algumas boates se constituem enquanto uma espécie de negócio familiar, no 
qual não apenas outros elementos da família do/a dono/a ali trabalham e 
habitam, tais como esposos/as, irmãos/as e filhos/as, mas também um 
negócio que pode ser herdado de mãe para filha, tal como foi o caso da 
boate de Keila.  

                                                 
251 Estas duas últimas apresentadas no Capítulo IV.  
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Isto nos leva a questionar representações correntes de que as relações 
das mulheres de boate com seus agenciadores e patrões seriam 
necessariamente marcadas pela impessoalidade (Rodrigues, 1992), o que 
poderia se refletir no engano e em situações de violência ou exploração, 
fazendo dessas mulheres necessariamente mais vulneráveis a essas situações 
do que as mulheres que vão cozinhar no baixão, por exemplo. A presença 
por nós encontrada de relações familiares, de amizade e vizinhança, contesta 
essa interpretação unívoca e unilateral, o que não quer dizer que não possa 
haver tensões e conflitos nessas relações.  

A boate também se constitui como a principal maneira de uma 
mulher entrar sozinha, sem marido ou parentes, no garimpo e ganhar 
dinheiro rápido. Constitui-se mesmo na principal forma de inserção inicial 
de mulheres no ambiente dos garimpos. Por outro lado, foram relatados aí 
abusos no pagamento da dívida, mesmo quando sua cobrança é considerada 
legítima pelas partes. Em casos extremos há a presença de engano, com 
cárcere privado, agressões físicas e/ou psicológicas e ameaças, o que 
constitui claramente o crime de tráfico de pessoas. A partir de um claro 
corte temporal, foram relatados no passado, durante a febre do ouro dos 
anos 1980, “avionadas de mulher” para trabalhar nas boates. Nesse período 
relata-se que os garimpos eram muito violentos em função da facilidade de 
encontrar ouro, do grande afluxo de pessoas e da falta de instituições 
estatais (especialmente da polícia) sendo “mais difícil para a mulher andar 
no garimpo”. Contrastivamente hoje há poucas boates nos garimpos 
tapajônicos e a prostituição é realizada de forma mais autônoma.  

Correlacionando o trabalho nas boates com o amigamento de 
mulheres que exercem ou exerceram aí prostituição, podemos dizer a partir 
das falas dessas, que o amigamento constitui-se em uma (mas não a única) 
maneira de sair da boate, tanto de forma temporária através do pagamento 
de um valor pré-estabelecido (a chave) a partir do qual a mulher ausenta-se 
da boate para ficar temporariamente com um garimpeiro quanto definitiva, 
podendo aí o homem pagar a dívida da mulher caso ela a tenha. Esse caso, 
citado, mas não experienciado por nenhuma interlocura, envolve coabitação 
(e não apenas breve estadia no baixão), e podemos pressupor uma margem 
maior de abusos e/ou cobranças, podendo estar relacionado ao que Pâmela 
relatou: “antigamente as mulheres eram obrigadas a ficar com homem sem 
querer”. Comparativamente, hoje as mulheres teriam mais liberdade de 
escolha para se acompanhar, tendo o “rodar peão” escapado das portas das 
boates para os bares e as serestas.  

Quanto ao trabalho de cozinheira no baixão, expressivamente 
realizado pelas mulheres que tem ou já tiveram contato com as boates (pelo 
menos 11 de 15 delas) foi relatado um caso de assédio moral/sexual (Anita) 
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e temor de que isso acontecesse (Pâmela). Cuidados e preocupações para 
adequar-se às três possibilidades (troca sexo por ouro com todos da equipe, 
com nenhum ou amigar-se com um deles) a fim de evitar “rodar o peão no 
baixão” estão bastante presente nas falas. Elas optam então pela opção que 
julgam mais conveniente, tendo em vista não apenas suas possibilidades de 
ganho extra com os “favores sexuais” no baixão, mas principalmente a fim 
de evitar conflitos entre os trabalhadores e violência contra elas mesmas. 
Embora muitas afirmem que em um tempo passado as mulheres corriam 
mais riscos no baixão e que hoje tem mais segurança, especialmente através 
da presença de gerentes na unidade extrativa, há uma ambiguidade quanto a 
essa figura, que tanto pode assumir as funções de mediador, quanto de 
causador ou precipitador de conflitos entre a cozinheira e os demais 
trabalhadores. De forma intrigante, receios e precauções das mulheres frente 
à possibilidade de sofrer violência nos baixões, embora não pareçam ser um 
dado novo, não foram referidos em trabalhos acadêmicos anteriores, embora 
brigas e mortes entre garimpeiros no baixão motivados por ciúme sejam 
citados algumas vezes na literatura e em reportagens encontradas no Jornal 
do Ouro.  

Assim, para as mulheres que estão cozinhando no baixão, o 
amigamento, enquanto exclusividade das trocas econômico-sexuais com um 
dos membros da equipe, mesmo que dure apenas durante o tempo do 
serviço, apresenta-se também como uma forma de proteção frente ao 
assédio de outros trabalhadores ou do gerente. Neste tipo de amigamento 
não estão excluídos conflitos conjugais que podem desembocar em 
violência, tendo-me sido relatado casos de mulheres que foram feridas nos 
baixões por “não quererem ficar mais” com um companheiro. Este tipo de 
violência (dentro de uma relação conjugal), passível de afetar qualquer 
mulher no garimpo (e não apenas as mulheres de boate) não apenas é 
invisibilizada em muitas análises, mas também nos faz questionar a rígida 
divisão entre mulheres de boate e cozinheiras. Talvez exatamente por isso, 
algumas mulheres disseram preferir “andar sozinhas” pelos garimpos, 
evitando amigar-se e flertando esporadicamente com a prostituição através 
dos plocs/esquemas, isto é, usufruindo da generosidade de homens que “tem 
dó de mulher sozinha no trecho e não tem dó de gastar com elas”, sem, no 
entanto, comprometerem-se em uma relação exclusiva.  

A partir das falas de todas as mulheres trazidas nesse capítulo, 
podemos dizer que as mulheres se amigam no garimpo por uma 
multiplicidade de motivos: 1) Para protegerem-se do assédio de outros 
homens, 2) com finalidades financeiras (“pegar o carvão”, “fazer uma 
condição”), 3) afetivas e sexuais (“carqueado gostoso”, “vacora”, “xodó”), 
4) por divertimento/entretenimento e aventura (“dar um tempo da boate”, 



359 

“curtir com o peão”). Mesmo que dificilmente separáveis na prática, eles 
vocalizam sobre a situação atual e a trajetória individual pregressa de cada 
mulher que corre o trecho dos garimpos. Sem negar as particularidades do 
serviço sexual realizado numa boate – na qual a existência de regras que 
buscam separar as esferas do dinheiro e da afetividade alude a uma 
caracterização (mesmo que incipiente) das trocas econômico-sexuais 
enquanto um “trabalho” – o que chama a atenção nos relatos das mulheres, 
quando observados através de uma linha diacrônica, é o trânsito entre 
funções desempenhadas que parecem não se sustentar em rígidas categorias, 
como as expressas pela “mulher de boate” e “cozinheira de baixão” e 
através das quais se têm em geral analisado em separado – apenas para as 
primeiras - formas de exploração e violação de direitos.  

 



 


