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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todos nós sabemos que o barco no porto é mais 
seguro. Mas eu pergunto: para que servem os 
barcos? Se não são para navegarem até se 
acabarem. É certo que barco parado não chega a 
lugar nenhum. É certo também, que barco em alto 
mar corre mais perigo que em rios calmos, mas 
pena que é só o mar agitado e não o rio calmo que 
leva longe para a realização dos sonhos mais 
audaciosos. Em prol da felicidade e das grandes 
realizações do destemido garimpeiro, temos o mar 
agitado que são os barrancos. O ouro traz sonhos, 
embora quase sempre impossíveis, mas o ouro é 
bom. (Atiana Gomes, Pepita I, s/ data, p. 12).  

 

Já na reta final dessa nossa (minha e do leitor) andança pelo “trecho 
dos garimpos”, gostaria de caminhar um pouco mais rumo a um 
agrupamento de nossos principais “achados” (mas também os “perdidos”) 
nesse longo percurso a fim de problematizar o quanto até aqui pudemos 
contribuir para trazer luz (mas também sombras) no que nos propomos no 
início desse trabalho, isto é, compreender o lugar do feminino a partir dos 
aspectos das atividades que as mulheres desempenham nos garimpos, a 
normatividade que rege as relações sociais entre os gêneros nesses espaços e 
a mobilidade das mulheres através dos garimpos amazônicos. 

Proponho então que inicialmente peguemos “o trecho dos capítulos”, 
mostrando de onde partimos e para onde chegamos em cada um deles para 
posteriormente determo-nos em três pontos que, acredito, possam tanto nos 
permitir aclarar (e até mesmo por vezes problematizar) nossas pequenas 
conclusões feitas ao longo dos capítulos, quanto alinhavar os vínculos entre 
as questões de gênero trazidas na metade final da tese e o contexto social e 
simbólico da garimpagem da parte inicial do texto.  

Pegando o trecho dos capítulos: de onde partimos para onde chegamos 

No primeiro capitulo “Jogos de sorte e azar na floresta: os garimpos 
na Amazônia brasileira” partimos de dois episódios paraenses da chamada 
segunda corrida do ouro no Brasil ou corrida do ouro amazônica, isto é, o 
garimpo de Serra Pelada e os garimpos do Vale do Tapajós, a fim de 
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compreender 1) a definição de garimpagem e garimpeiros por parte do 
Estado e das pessoas envolvidas nessa atividade econômica. 2) a 
especificidade da garimpagem frente ao setor mineral formal e frente a 
outras economias extrativas amazônicas, especialmente com a economia do 
látex, da qual muitos antigos garimpeiros parecem ter advindo, e 3) o 
relacionamento entre os garimpos e a sociedade abrangente a partir do 
envolvimento da garimpagem com economias locais e da relação 
capital/trabalho aí presente.  

Observamos como a expansão da fronteira econômica na Amazônia 
a partir de uma crescente intervenção estatal nos anos 70, modificou o 
padrão de ocupação territorial, fazendo a cidade de Itaituba despontar como 
centro dos garimpos, especialmente após a corrida do ouro de Serra Pelada. 
Observamos também como o somatório dessas modificações afetou as 
relações de produção e trabalho na garimpagem, complexificando a 
definição de garimpo e de garimpeiros por parte do Estado e das próprias 
pessoas envolvidas com essa atividade econômica. A atualização, a partir do 
relato de um antigo garimpeiro-empresário, da relação entre a garimpagem e 
o Estado brasileiro, historicamente marcada pela ambiguidade, trouxe novos 
elementos para pensarmos as noções de interioridade/exterioridade na 
questão econômica, mas também política, do garimpo. Nisso ressaltou-se o 
descompasso entre as concepções oficiais e nativas do que seja “garimpo” e 
as possibilidades de diálogo e tensões entre os garimpeiros e as políticas 
públicas.  

Sob a luz da questão política (e não estritamente econômica) tornou-
se mais fácil compreender o significado do modelo Tapajós elaborado por 
Salomão (1984) tendo em vista as críticas de Lima (1994) a esse modelo. Se 
as comunidades garimpeiras do Tapajós nunca foram totalmente isoladas 
economicamente da sociedade abrangente, isso não parece negar a 
existência de um “pacto garimpeiro” a nível político de auto-organização, 
mesmo que em contato e influenciado em grande parte, pelas leis do 
mercado.  

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

A ambiguidade referente a uma identidade garimpeira e o tratamento 
de seus sujeitos pelo Estado tem raízes profundas, remonta, como vimos, à 
mineração colonial no Brasil, onde um sistema escravista em transformação 
deu origem a uma camada de “desclassificados sociais”: homens pobres 
“livres” que representavam ao mesmo tempo utilidade e ônus para as 
autoridades, fazendo o que os escravos não poderiam ou deveriam fazer, 
mas nunca alcançando o status de “verdadeiros homens livres”, 
permanecendo às margens do sistema (BARROZO 2007, MELLO E 
SOUZA, 1986).  

A própria garimpagem, nascida clandestinamente nos interstícios da 
mineração colonial, carrega a marca desta “desclassificação”, não apenas de 
seus personagens, homens livres e pobres, escravos fugidos e 
contrabandistas, mas no seu tratamento pelas autoridades: não era 
classificada nem como mineração estatal da Colônia, nem foi abarcada por 
uma posterior mineração empresarial (CLEARY, 1992). Não por acaso, a 
segunda corrida do ouro no Brasil, cujo emblema é Serra Pelada, é o 
exemplo mais recentemente dramático dessas contradições.  

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

No segundo capítulo “Habitando o trecho: garimpos como lugar de 
se passar e de se viver” trouxe, a partir de minha etnografia mais demorada 
nos garimpos do Tapajós e de uma ampla e disponível literatura sobre 
garimpos (e “de garimpo”), elementos para adensar a já referida “cultura 
garimpeira” gestada em regiões dedicadas à garimpagem do ouro por 
pessoas que para ali se deslocaram e “se demoraram” por algum tempo, 
constituindo-se alguns em moradores ou de-moradores (GUEDES, 2011). É 
na imagem do garimpo enquanto um lugar de passagem (uma temporalidade 
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finita) bem expresso na palavra nativa “febre” (como um estágio passageiro 
de uma condição de enfermidade) que se colocaram meus questionamentos: 
1) sobre o quão passageiro possa ser uma estrutura social que tem, no 
entanto, suficiente tempo para forjar uma cultura e 2) sobre o quanto é 
possível nesse lugar tido como “temporário” demorar-se criando 
“comunidades” de pessoas que se demoram ou mesmo nascem nesses 
lugares.  

Ressaltamos as conexões entre a ideia de uma “lei do garimpo” e 
uma “cultura de garimpo” caracterizada por um modo de vida próprio 
desses espaços. Vimos o quanto a noção de fronteira é chave para pensar 
essa cultura. Assim dissemos que o garimpo pode ser visto como uma 
cultura de fronteira e na fronteira, tendo em vista pelo menos duas noções de 
fronteira intrinsecamente relacionadas: 1) a fronteira geográfica e 
econômica do avanço territorial de estruturas econômicas e políticas ligadas 
aos ciclos econômicos. 2) fronteira simbólica: lícito e ilícito na fronteira 
entre o legal e o ilegal perante o que é assim definido pelo Estado. Essas 
noções são inseparáveis na análise da cultura garimpeira. A expansão da 
fronteira geográfica e econômica na Amazônia trouxe a tônica para entender 
a especificidade do urbano em “cidades na floresta” (CASTRO, 2009) onde 
os ciclos econômicos ligam-se a migração e a grandes projetos de 
desenvolvimento da região e a lei “de fora” demora às vezes para se 
implantar.  

A multiplicidade étnica no interior do campo assim como a 
mobilidade espacial dos atores nos fez compreender a “cultura de garimpo” 
como um modo de vida (a partir de uma forma de produção econômica) 
espalhado/desterritorializado que ultrapassa os limites políticos entre regiões 
e Estados nacionais, como parece ser o caso dos garimpeiros brasileiros no 
Suriname (THEIJE; HEEMSKERK, 2009).  

Ao aprofundar o modelo Tapajós (SALOMÃO, 1984) vimos como a 
concepção dos garimpos como “territórios fechados” obscurecia os vínculos 
dessa forma de produção não apenas em relação a uma economia de 
mercado (no esteio das críticas de Ireno Lima, 1994), mas principalmente 
com outros setores econômicos e o papel da garimpagem no estímulo de 
economias locais (CLEARY, 1992) que, mesmo orientadas pela extração do 
ouro, se diversificam e se expandem, gerando um movimento de 
prosperidade econômica mesmo para os setores mais pobres de uma 
população. Assim, a representação do garimpo como uma atividade 
predatória e violenta, em que os ganhos obtidos não ficariam na região 
(muito em função do propalado nomadismo dos garimpeiros ou apenas 
quando se tem em vista apenas ouro que é desencaminhado e não 
reinvestido na região), deveria ser matizada. Além disso, ver os garimpos 
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dessa forma é obscurecer o perambular dos atores entre os espaços e a 
maneira como se constitui uma população garimpeira em suas relações 
contiguas e complementares entre os espaços do eixo campo, cidade e 
garimpo. 

Endossando a análise deste último autor procuramos mostrar que as 
percepções que vitimizam o garimpeiro isolam-no do próprio contexto que 
possibilita sua atividade ao ignorarem a combinação da garimpagem com 
outras atividades econômicas e o perambular dos sujeitos por essas. Não 
apenas a garimpagem “é uma das poucas fontes confiáveis de renda 
disponíveis aos colonos e às pessoas pobres dos centros urbanos, talvez 
fazendo a diferença entre continuar como pequeno agricultor ou ser forçado 
a migrar para as cidades, ou entre ir levando e passar fome nas favelas” 
(CLEARY, 1992: 204), como também pode sustentar, sem romper em 
definitivo, a vida de pessoas que vão e retornam aos garimpos de tempos em 
tempos, movidas inclusive por uma tradição de mobilidade na qual as 
pessoas planejam o (e são ensinadas/socializadas para) “cair no trecho” 
(GUEDES, 2011; MARTINS, 2012).   

Em currutelas antigas como as do Vale do Tapajós foi possível 
visualizar como o garimpo, tido inicialmente como um espaço liminar, 
especialmente durante os “surtos de febre do ouro”, começou a estruturar-se 
enquanto uma pequena comunidade de pessoas mais ou menos estáveis que 
reivindicam não apenas o direito a permanecer produzindo ouro, mas 
também uma infraestrutura básica do Estado, tal como melhorias na 
educação e saúde, demandas típicas de qualquer lugar onde existam 
moradores e não apenas transeuntes. O garimpo enquanto um lugar de se 
passar, ou seja, bom para ganhar dinheiro e trabalhar (a fim de se obter 
liquidez rápida) não necessariamente impossibilita que ele seja percebido 
pelas pessoas que ali se demoram como um lugar bom de morar, mesmo que 
por um tempo.  

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

Revisitando a bibliografia que em geral trata do tema do trecho e dos 
trecheiros, isto é, centrada na análise da mobilidade laboral, nos foi possível 
acomodar a variedade de trajetórias pessoais presentes nos garimpos em 
categorias tais como migrantes, trabalhadores itinerantes e trecheiros, 
levando em conta a especificidade da garimpagem. No entanto, chamamos a 
atenção para o caráter sincrônico daquelas classificações, porque, embora 
elas envolvam rupturas qualitativas, elas não são intransponíveis entre si na 
diacronia, podendo estar presentes no tempo de vida, marcando a trajetória 
de uma pessoa. Não é demais lembrar que todas essas categorias partem de 
um movimento inicial ligando-se a formas de mobilidade ou maneiras de 
vivenciar essa mobilidade. Baseiam-se em pontos de partida, apoio, chegada 
e linhas (trajetos) por esses pontos, através dos quais se pode aglutiná-las 
entre o que se pode chamar de nomadismo e mobilidade, pessoas que 
habitam (mesmo que momentaneamente, demorando-se mais que fixando-se 
permanentemente) linhas ou os pontos, respectivamente.  

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

Atentos às advertências de André Dumans Guedes (2011) sobre a 
falta de diálogo entre a literatura que trata do trecho e a que trata dos 
trecheiros, buscamos na medida do possível condensar a vontade e 
autonomia dos sujeitos com questões macroestruturais (na qual insere-se a 
discussão sobre o “peão de trecho” e nela os fatores que propiciam ou 
direcionam a mobilidade). Desta forma, buscamos matizar a necessidade 
constante de deslocamento (atrelada a instabilidade inerente de atividades 
abertas para esse trabalhador pouco qualificado) com a vontade de se 
deslocar e de escolher a garimpagem em detrimento de outras atividades.  

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

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

É assim que nos foi possível pensar tais circuitos como fronteiriços 
de duas formas diferentes: enquanto trajetos possíveis e cujas informações 
circulam através da “rádio peão”, rede informal que propaga a “fofoca dos 
garimpos”, a caracterização desses circuitos como “fronteiriços” leva em 
consideração 1) a rota aberta pelos grandes projetos de colonização e 
desenvolvimento, atrelado aos ciclos econômicos, isto é, o avanço da 
própria fronteira econômica, mediada grandemente pelo Estado e os setores 
formais da economia, e 2) as margens do processo de expansão dessa 
fronteira, que “fronteiriça à própria fronteira”, criam atalhos e trajetos 
alternativos ao ocupar os interstícios do processo de territorialização do 
espaço que o Estado propicia, diferenciando-se em seu modo de trabalho (e 
de vida) de um regime estritamente racional capitalista, cujo elemento 
central é o trabalho assalariado.  

De forma ampla, podemos dizer que de alguma forma toda essa 
população diversificada que se encontra nos garimpos, classificados 
sincronicamente de forma diferenciada, como migrantes, trabalhadores 
itinerantes, trecheiros, “capas de bomba”, segue ou seguiram o rumo da 
demanda de trabalho disponível tanto na mineração (garimpagem ou 
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mineração formal), quanto na agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e 
construção civil, em geral movendo-se no esteio dos grandes projetos, 
responsáveis grandemente pelo deslocamento em massa de populações e 
povoamento da região amazônica, mas também no rumo da “fofoca dos 
garimpos”, que pode, e em geral ultrapassa, fronteiras nacionais, sendo de 
conhecimento comum nos garimpos tapajônicos (e experienciado por 
muitos de seus de-moradores) o trânsito entre diferentes garimpos não 
apenas da região do Vale do Tapajós, como em outros garimpos da 
Amazônia brasileira (Serra Pelada no Pará, mas também em estados como 
Mato Grosso, Roraima, Amapá) e da Pan-Amazônia (especialmente entre o 
Suriname e as Guianas).  

São circuitos possíveis (conhecidos ou experienciados) que 
aparecem nas falas (e nas vivências) de muitas pessoas que transitam no 
trecho e no eixo da garimpagem, uma forma de produção econômica cujo 
engajamento da mão de obra nos períodos de “febre” (isto é, quando um 
garimpo é recém-descoberto ou a “fofoca” de uma nova e vultosa 
descoberta de ouro em um garimpo já conhecido se espalha rapidamente) é 
claramente visado em detrimento de outras, ao menos a julgar pelo grande 
poder de atração desses focos de garimpagem “febris” e na promessa de 
autonomia que parecem encerrar.  

É dessa maneira que pudemos falar de uma “identidade” garimpeira 
nos limites de uma cultura de garimpo desterritorializada e/ou 
transfronteiriça constituída nas fronteiras de mineração (DE THEIJE; 
HEEMSKERK, 2009). Nada essencializável, boa parte dessa identidade (e 
dessa cultura) se dá no contraste com as outras possibilidades abertas para o 
“peão de trecho”, vivenciadas em geral em diferentes momentos de suas 
vidas. É desta forma que não devemos estranhar a aparente contradição 
entre sentenças que postulam ser o garimpeiro vaidoso e a constatação da 
realidade de ex-garimpeiros humilhados, sem vaidade e/ou que procuram 
uma alternativa ao trabalho das “firmas”, isto é, empresas de mineração que 
cada vez mais ocupam o lugar de antigos garimpos.  

No terceiro capítulo “Ouro de garimpo: extração, produção e 
consumo nas representações garimpeiras” debruçamo-nos mais detidamente 
sobre as representações nativas acerca da especificidade dessa forma de 
extração mineral, dito de outra forma, estivemos interessados nas ideias 
correntes sobre o ouro para aqueles que se dedicam à sua extração nos 
garimpos. À luz de autores como Theije (2008); Lestra, Nardi e Cardoso 
(2002) e Cleary (1992) vimos como os garimpeiros não apenas extraem, 
mas “produzem” ouro, construindo suas identidades (bem como o sobre-
valor desse metal) nessa produção, bastante diferente da forma de extração 
industrial. O “ouro de garimpo”, produzido e significado neste contexto, 



369 

ultrapassa seu valor propriamente comercial, encerrando uma série de 
relações (de dádiva, de gênero) presentes na garimpagem.  

Vimos como o consumo conspícuo atrela-se às representações sobre 
o produto dessa forma particular de extração mineral, expressando-se pela 
valorização do gasto com mulheres e bebidas, constituindo-se em um estilo 
de vida que pareceu-nos típico do auge da corrida do ouro amazônica (e 
presente mesmo em garimpos “atípicos” como Serra Pelada), mas que ainda 
persiste convivendo lado a lado de um estilo de vida religioso (THEIJE, 
2008; SMET, 2011) presente nos garimpos a partir, sobretudo, da entrada 
mais recente das igrejas evangélicas nesses espaços. Desta forma, crenças 
mágico-religiosas sobre a agência do ouro (sob as quais se ancoram o 
consumo conspícuo) mesclam-se com elementos trazidos pelo 
Pentecostalismo, o que nos permitiu falar em uma “versão generalizada de 
crença” (THEIJE, SMET, TEDESCO, 2012) para garimpeiros que elaboram 
uma síntese criativa entre esses dois escopos culturais, percebendo Deus 
como uma força essencialmente benéfica (e cada vez mais presente na 
agência do ouro), mas não conectando de forma automática sua crença em 
Deus e o fato de frequentar uma igreja, à adoção de um estilo de vida 
religioso, especialmente no que esse se relaciona ao rígido cumprimento de 
regras de conduta que proíbem seus gastos com mulheres e bebidas.  

Por outro lado, o estado conjugal e o tempo de permanência dos 
garimpos foram consideramos elementos importantes para a adoção de um 
ou outro estilo de vida, visto que os garimpeiros que tem a família mais 
próxima de seu lugar de trabalho tendem a gastar menos com consumo 
conspícuo e a frequentar mais as igrejas das currutelas (SMET, 2011). 
Assim, o estabelecimento de uma relação mais duradoura com uma mulher 
(a formação de uma família) poderia ser um fator (importante, mas não o 
único) de favorecimento à adoção de um estilo de vida religioso. Assim, 
sinalizamos a centralidade dos diferentes tipos de relacionamentos possíveis 
(e sua dinâmica temporal) entre homens e mulheres dentro do repertório 
cultural do garimpo como fator determinante para a adoção de um ou outro 
estilo de vida.  

Preparávamos-nos para adentrar no domínio específico das relações 
de gênero dentro da “cultura de garimpo” a partir de uma análise minuciosa 
da dinâmica das relações entre homens e mulheres no garimpo onde 
poderíamos mais apropriadamente observar as relações de dádiva mediadas 
pelo “ouro de garimpo” e expressas em um código de conduta generificado 
que orienta as interações das pessoas que por ali vivem e transitam.  

Assim, no quarto Capítulo: “Roda peão: homens e mulheres no 
código de conduta garimpeiro” motivou-nos a compreensão do modo de 
vida dos garimpos em um aspecto pouco abordado tanto pela bibliografia 
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acadêmica quanto pela literatura: a dinâmica do relacionamento entre 
homens e mulheres nesses espaços.  

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

Aqui foi necessário não apenas esmiuçar, como sugerido pelas 
análises de Adriana Piscitelli (2005) e Viviana Zelizer (2009), as diferentes 
combinações entre sexo e dinheiro/ouro nas diferentes relações 
estabelecidas entre as mulheres e os homens na garimpagem (expressas em 
categorias nativas tais como xodó, namoro, amigamento, programas, 
esquemas e plocs, agrados), como também localizar o espaço dessas trocas 
(boates, baixões, serestas) agenciadas por mulheres que realizam diferentes 
funções (mulheres de boate, cozinheiras, vendedoras itinerantes e 
autônomas) a fim de focalizar o trânsito de muitas dessas mulheres tanto por 
esses espaços como por diferentes arranjos conjugais. Foi dessa forma que 
conseguimos compreender não apenas o que é “rodar o peão” em cada um 
desses espaços e para cada uma dessas mulheres (bem como suas “posições” 
e estratégias nesse jogo generificado), mas também como essa interdição é a 
mola mestra de um sistema de honra masculina onde se trocam diferentes 
dons mediados pela preponderância e pela instabilidade ou fluidez do ouro. 
Vimos como tal preponderância e fluidez do ouro engendram representações 
bastante complementares sobre homens “generosos e carentes que não tem 
dó de gastar com as mulheres” e mulheres que devem aceitar tal 
generosidade, mas que tem certa dose de autonomia (relativas aos papéis 
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que desempenham em diferentes espaços) no manejo de suas escolhas sobre 
como retribuir (relacionalmente) as ofertas masculinas.  

É no manejo das regras do código de conduta generificado que 
podemos mais apropriadamente falar da “linguagem do acompanhamento” 
nos limites de uma gramática das relações posta em ação pelas interações 
face a face dos agentes. Podemos simplificar nossa compreensão das 
relações de gênero no garimpo, metaforicamente dizendo que essa gramática 
decodificada das “leis do garimpo” de uma “cultura garimpeira” apresenta, 
como toda gramática, elementos fixos, mas que esses se atualizam em seus 
usos, isto é, na linguagem dos que a utilizam para comunicar suas ideias e 
intenções. Quando posta em movimento, tal gramática é capaz de adquirir 
novos usos e significados, que, não obstante, não podem prescindir 
(descolando-se totalmente) do sistema estrutural que os engendrou. Foi 
dessa forma que pudemos perceber como o “rodar peão” das boates escapou 
de suas portas para dar conta de outros (e novos lugares – tais como as 
mulheres que “fazem esquemas e plocs, namorando no Real”) ocupados 
pelas mulheres no garimpo.  

Por isso falamos de jogo da honra e da dádiva (e não de um sistema 
fechado, mas sim com peças onde se acomodam novos elementos) a fim de 
transpor a dicotomia reciprocidade/jogo. Afinal, mesmo devedoras de uma 
lógica da reciprocidade presente em muitos estudos de gênero 
(especialmente os presentes para as classes populares no Brasil, de onde se 
originam nossos interlocutores homens e mulheres), as trocas econômico-
sexuais que as mulheres realizam nos garimpos mostram singularidades 
frente aos contextos tanto do pacto conjugal quanto dos pactos da zona. 
Lembremo-nos, por exemplo, da ampla aceitação social do “flerte das 
mulheres com a prostituição” sem necessariamente considerarem-se (ou 
serem consideradas) prostitutas (visto que nos garimpos o que mais se 
aproxima da prostituição realizada nas cidades é a atividade da mulher nas 
boates e mesmo assim nestas há a mediação do ouro com todos os 
significados que o “fazer ouro” carrega) e dos amigos especiais dessas 
mulheres contrapostos às já figuras apontadas pela literatura do “velho que 
ajuda” (PISCITELLI, 2005) e dos “privilegiados” da Vila Mimosa (PASINI, 
2005). Também não podemos esquecer o quanto a ideia de “favor sexual”, 
contraposta a de “serviço sexual” (devedora da noção local corrente de que 
“mulher não tem preço, é um agrado”) contorna os entendimentos nativos 
sobre a especificidade do ganhar dinheiro com o uso da sexualidade nos 
garimpos.  

No quinto e último capítulo: “Mulheres que rodam o trecho dos 
garimpos: entre dívidas, papéis e classificações” confrontamos a lógica das 
mulheres que rodam o trecho dos garimpos com classificações que tentam 
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dar conta de seus trânsitos, seja por entre trechos de terra, seja por entre 
papéis normalmente desempenhados pelas mulheres na garimpagem. 
Destacamos o quanto esses movimentos se inserem em uma arena política e 
legal mais ampla que objetiva dar conta da exploração de uma mão de obra 
feminina migrante. Vimos como mulheres migrantes são diferentemente 
categorizadas na indústria de cuidados e serviços e na indústria do sexo 
(AUGUSTÍN, 2007) e como isso se reflete nas principais leis internacionais 
que tratam do tema (os Protocolos de Palermo para o tráfico e para o 
contrabando de pessoas), bem como na maneira mesma de abordar os 
trabalhos femininos nos garimpos (a dicotomia persistente entre as 
cozinheiras e as mulheres de boate no trabalho que sinaliza, sem trazer de 
volta para esse debate, a transitividade das mulheres entre diferentes 
funções e serviços na garimpagem).  

Meu interesse nesse capítulo foi, 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 colocamos 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. 

Ao olharmos para a maneira como muitas das mulheres chegam aos 
garimpos, visualizamos um elemento que, a despeito de estar bastante 
presente nos relatos de pessoas passíveis de serem consideradas vítimas de 
tráfico de pessoas, raramente é problematizado nessas discussões: a dívida 
contraída no deslocamento, que tanto pode ser lida como uma espécie de 
coerção (que imobilizaria o devedor), como quanto parte do processo 
migratório daqueles que não têm recursos próprios para sair de seu local de 
origem. Vimos como a dívida traz a tona outros agentes que propiciam a 
migração irregular e que tanto podem ser lidos como redes criminosas 
quanto como redes de ajuda (PISCITELLI, 2008), inserindo-se, a partir do 
cruzamento de fronteiras nacionais, no que Gustavo Lins Ribeiro (20007) 
denomina de Sistema Mundial não-hegemônico que incluem a economia 
ilegal global e economia ilícita global (ou Globalização popular) e a partir 
das quais pudemos esquematicamente correlacionar as definições de trafico 
e de contrabando de seres humanos respectivamente. Mesmo que a 
tipificação desses crimes possam mudar de acordo com as etapas do 
deslocamento (BHABHA, 2005), construir essas correlações constitui-se 
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como um esforço analítico inicial para entrarmos em uma arena tão pródiga 
em confusões conceituais e perspectivas morais.  

Foi com toda essa problemática em mente (e depois de passar em 
revista as principais leis internacionais – bem como os debates políticos-
conceituais nelas expressos- que regem o tema) que pudemos partir para a 
análise das trajetórias das mulheres que pegam o trecho dos garimpos para 
ouvir o que elas tinham a dizer sobre os perigos do trecho e sobre as 
possibilidades e limites de ser mulher no garimpo.  

Nossa hipótese era de que a leitura mecânica da dívida enquanto 
fator necessário de exploração não permitiria 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. Por isso motivou-nos 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, partimos 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 (BECKER, 1977) atrelados 
ao discurso da prostituição (AUGUSTÍN, 2007) e de uma pobreza amoral 
porque “suscetível de se prostituir” (ANDRADE, 2004). Nosso objetivo 
aqui foi mostrar como o modo de vida nos garimpos pode relativizar ou ao 
menos matizar muitas das classificações pré-estabelecidas com as quais 
essas mulheres se defrontam em seus deslocamentos para os garimpos 
amazônicos. Dito de outra forma, a análise da mobilidade das mulheres 
nesses espaços apresenta elementos próprios que ultrapassam esses 
discursos.  

Orientados pela análise do capítulo anterior, partimos da hipótese de 
que os diferentes trânsitos femininos, laborais e conjugais mediados pela 
virtualidade das trocas entre sexo e dinheiro, possuem a capacidade não 
apenas de reembaralhar classificações dadas de antemão (“a 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 
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conjugal. Essa nos pareceu 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.  

A partir da noção de transitividade de Maria Rita Rodrigues (1994), 
através da qual ela pôde verificar o trânsito de mulheres entre atividades na 
boate e nos baixões, chamamos a atenção para as relações complementares e 
transponíveis (na trajetória de vida dos agentes) entre esses dois espaços do 
garimpo. Isso nos permitiu a crítica da reafirmação da rígida divisão entre 
cozinheiras e mulheres de boate especialmente sobre suas relações com a 
maneira como chegam aos garimpos (a polarização entre ser trazida por 
parentes ou agenciadores) e suas possibilidades de serem vítimas de 
violência em seus deslocamentos e em suas atividades laborais.  

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. Quando colocamos a pergunta: “as mulheres seriam obrigadas a 
se amigar para obter algum tipo de proteção?” obtivemos respostas que nos 
permitiram falar sobre de uma polissemia da proteção e dos riscos e como 
suas percepções relacionavam-se com a posição que ocupavam no momento 
e a trajetórias pessoais e experiências de vida e trabalho particulares.  

Nosso recorte (dos depoimentos entre “mulheres solteiras”, “donas 
de boate” e “mulheres casadas”) pretendeu jogar luz sobre o papel da 
prostituição na trajetória dessas mulheres, e como essa atividade (ou sua 
ausência) se reflete nas maneiras como as mulheres pensam proteção e 
amigamento, assim como nos ajudam a entender o significado da 
prostituição na garimpagem e o entrelaçamento desta 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.  

Assim, o próprio fato de amigamento e prostituição aparecerem 
misturadas aqui (em nossa discussão, mas também muitas vezes nas falas 
das entrevistadas) indica não apenas diferentes visões de subordinação e 
autonomia, ou aprisionamento e liberdade, mas também se constitui como 
um indício da relativa porosidade dessas fronteiras.  

Nos depoimentos das mulheres que correm o trecho nos chamou a 
atenção três pontos: 1) a presença de redes (grandemente formada por 
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mulheres) no auxílio ao deslocamento até os garimpos e como esta rede se 
relaciona com os deslocamentos bem sucedidos; 2) a noção nativa de 
“humilhação” para as mulheres e o que esta diz repeito aos amigamentos e 
ao uso da sexualidade nos garimpos: o “correr na vantagem” (das 
mulheres) X o “botar (ouro) nas mulheres” (dos homens)” como duas faces 
do jogo da sedução presente na lógica do acompanhamento e da 
acomodação tensional de interesses conflitantes) e; 3) a associação entre a 
violência de gênero e um tempo pretérito onde “era mais difícil mulher 
andar no garimpo” (o garimpo como “território de putas e peões” X uma 
“comunidade garimpeira”). Esses pontos organizam-se nos tópicos 
seguintes e dizem respeito à mobilidade feminina stricto senso, às normas 
de gênero e mobilidade lato senso (não apenas espacial mas também laboral 
e social), e às mudanças e permanências na garimpagem tapajônica, 
respectivamente.  

Humilhação e prostituição: sucesso e fracasso nos deslocamentos.  

Se para os homens, a noção de humilhação relacionava-se com o 
mundo do trabalho, tornado-se importante para entendermos a preferência 
do “peão de trecho” pelo trecho dos garimpos, para as mulheres, tal noção 
condensava elementos do universo doméstico/familiar onde em geral elas 
realizam não apenas seus papéis sociais (de mãe, esposa, filha), mas também 
seus trabalhos (remunerados ou não). Vimos como muitas das mulheres 
entrevistadas buscavam, ao pegar o trecho dos garimpos, escapar da 
humilhação não apenas de relações conjugais turbulentas, mas também da 
exploração ou subordinação de trabalhos femininos não pagos ou mal 
remunerados, os mesmos que muitas continuavam a exercer nos garimpos, 
mas com a possibilidade de auferir ganhos nada desprezíveis.  

Soma-se a isso o uso da sexualidade em um código de honra 
masculino (e garimpeiro), onde elas podem obter ganhos de diversas ordens 
(em geral os mesmos que elas explicitaram como motivos para amigarem-se 
nos garimpos) que combinam sexo e dinheiro/ouro em diferentes relações de 
gênero nas quais a relação prostituta-cliente é apenas um polo extremo (e 
atualmente nem o mais usual) desse continuum. É assim que atualmente 
muitas mulheres podem “namorar no Real” sem se considerarem e nem 
serem necessariamente consideradas prostitutas, uma possibilidade que 
encontra terreno fértil na atual conjuntura dos garimpos tapajônicos e que, 
não obstante, dialoga com a primeira e sempre mais lembrada possibilidade 
quando se fala de mulheres em garimpos: a de trocar sexo por dinheiro nas 
boates.  
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Por outro lado, mesmo com um recorte temporal (que aparece 
espontâneo e naturalizado nas falas) entre o período da grande febre do ouro 
e os períodos que os sucederam, as boates continuam a ser, mesmo hoje 
(embora menos), a porta de entrada privilegiada de muitas das mulheres que 
atualmente fazem ploc e esquemas. Vimos como muitas chegaram nos 
garimpos para trabalhar como mulheres de boate, e uma vez ali, puderam 
tanto visualizar outras estratégias para ganhar dinheiro (cozinhar ou 
comercializar produtos nos baixões, exercer ofícios autônomos ou 
empregar-se nos comércios da currutela), quanto acionar as boates como 
parte de uma rede informal para trazer outras mulheres (amigas, irmãs, 
vizinhas) e /ou auxiliar no cuidado dos filhos enquanto elas exercem outras 
atividades no garimpo.  

Ver as boates como redes de ajuda que não apenas favorecem a 
migração como também permitem uma inserção mais ampla no modo de 
vida garimpeiro (bem como uma aprendizagem de seus códigos de gênero e 
do ganhar dinheiro com o uso do corpo, que ultrapassa suas portas), 
apareceu-nos como um dado novo que problematiza os já visualizados (e 
alarmados) caso de exploração sexual e tráfico de mulheres nos garimpos, 
que coloca essas redes em um registro criminal de máfias exploradoras. As 
boates assim seriam então utilizadas como pontos de apoio que permitem os 
trânsitos espaciais (cidade/garimpo e intergarimpos) orientando 
grandemente os circuitos migratórios femininos.  

Não obstante poder-se-ia objetar que estaríamos aqui diante de 
deslocamentos “bem sucedidos” onde as mulheres se utilizariam das boates 
como pontos nodais de uma rede onde se agrupam solidariedades (bastante 
femininas) que permitem sua colocação nos garimpos e posterior trânsito 
por diferentes espaços (e trabalhos) dentro dele. Mas e os casos onde tal 
possibilidade não se verifica? Isto é, onde a inserção inicial das mulheres 
nas boates significa mais uma forma de humilhação e exploração, para além 
das quais elas já conheciam em seus locais de origem? Para além das regras 
típicas desses espaços (tais como o pagamento da chave pela mulher que 
quer gerenciar seu tempo, seus ganhos - e seus afeições - momentaneamente 
fora dali e a dificuldade de preterir clientes) das quais as mulheres que 
atualmente fazem ploc/esquemas procuraram desvencilhar-se ao sair das 
boates, o “engano” apareceu como central nessas narrativas.  

Em concordância com a bibliografia que problematiza o tráfico e a 
exploração sexual de pessoas levando em consideração o ponto de vista dos 
agentes (AUGUSTÍN, 2007; DAVIDA, 2005; KEMPADOO, 2005; 
PISCITELLI, 2007 e 2008; THORBEK, 2002, entre outros) sobre tais 
questões, verificamos que o engano (da forma como os sujeitos o 
caracterizam) refere-se tanto com o desconhecimento das reais condições 
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que envolvem o deslocamento (o funcionamento ou o uso abusivo da dívida 
que se inicia com ele ou imediatamente anterior a ele), quanto com a 
ignorância sobre qual atividade se irá realizar no local de destino. Embora 
em ambos possa ocorrer a violação de direitos (tais como a liberdade de ir e 
vir), é no segundo que se caracteriza de maneira inequívoca o tráfico de 
pessoas na medida em nele não está presente o consentimento, a categoria 
chave para a classificação do deslocamento de pessoas entre fronteiras 
sejam elas nacionais ou regionais. Em nosso campo de pesquisa, é 
exatamente sobre esse último que as mulheres se referem quando dizem ter 
ido para os garimpos “enganadas”, mesmo que algumas citem o uso abusivo 
da dívida em deslocamentos consentidos.  

Nesse ponto, podemos perguntar: mas afinal, o que essas trajetórias 
estão nos dizendo sobre as maneiras (atuais e pretéritas) de inserção das 
mulheres nos garimpos? Como se relacionam com a existência e o uso das 
(não publicizadas) redes de ajuda no rodar do trecho dos garimpos?  

A partir de nossas entrevistadas, vimos como as mulheres assim 
enganadas têm em comum a presença de uma agenciadora relativamente 
desconhecida que as procurou em seus locais de trabalho, bar e lanchonete 
na cidade e com a qual não mantinham relações nem de vizinhança, nem de 
amizade, nem de conhecimento via parentes, isto é, não contavam com 
relações de fiabilidade e confiança prévias ao rodar o trecho. 
Diferentemente do que aponta Maria Rita Rodrigues (1994) tais relações 
não se encontram apenas para as cozinheiras, mas também para as mulheres 
de boate, e que nos parecem centrais para evitar o engano, embora isso não 
signifique que não possa haver conflitos e tensões nessas relações.  

Quando comparadas com as mulheres que chegaram às boates 
através de redes de ajuda, as que foram enganadas não apenas não parecem 
contar com essas redes, como também apresentam menor mobilidade 
espacial, tanto intergarimpos quanto entre garimpos e cidades, o que 
acreditamos estar correlacionado tanto com a falta de conhecimento (e de 
auxílio) de parentes ascendentes sobre (em) suas atividades pretérita nas 
boates e atividades atuais na realização dos “plocs/esquemas” quanto com a 
presença de filhos tidos a partir de amigamentos nos garimpos e que se 
encontram atualmente com elas ou com outras mulheres nos garimpos (e 
não com familiares, vizinhos ou amigos nas cidades), o que não justificaria 
algum deslocamento para revê-los ou a remessa de dinheiro para algum 
responsável pelo cuidado deles. 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.  
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Nesse sentido, o reinício de suas vidas nos garimpos (com 
amigamentos e filhos nesses espaços) problematiza o processo de 
desfiliação social de que trata a bibliografia sobre os trecheiros, ao 
visualizar apenas a manutenção de vínculos com o ponto de partida dessas 
trajetórias. Além disso, o engano sofrido durante a travessia até os garimpos 
não exclui a vontade de sair de seus locais de origem e pegar o trecho, nem 
exclui a relativa autonomia atual (conquistada à duras penas, certamente) 
com a qual gerenciam sua sexualidade em proveito próprio. Acredito que 
para elas, tanto quanto para as outras mulheres não enganadas (e não apenas 
para os homens) também se aplica a crítica de Mariana Mendes (2007) 
àquela bibliografia quando relaciona o fracasso ou o sucesso da migração 
apenas com a inserção em um sistema de trabalho capitalista formal. Em se 
tratando de mulheres que desempenham variadas e intermitentes atividades 
informais (venda de roupas/cosméticos, serviços de manicure, cabeleireira, 
etc.) e que “flertam com a prostituição” autonomamente em um território 
visto como masculino e cercado de estereótipos, o próprio estigma que cerca 
a prostituição parece se adensar na visão do garimpo enquanto um 
“território de putas e peões” e daí se explica o pânico moral que apenas 
denuncia, sem tentar entender, essas trajetórias.  

Daí tentarmos compreender o sucesso ou fracasso desses 
deslocamentos em seus próprios termos, isto é, dentro de um modo de vida 
específico, mas engendrado e atravessado por questões micro e 
macroestruturais. Além disso, ponderar sobre o sucesso ou fracasso dos 
deslocamentos significa ajustar o foco apenas sobre o ponto inicial e final 
dos deslocamentos o que por sua vez significa entendê-los estrita e 
necessariamente como migração252 e não como o perambular entre pontos e 
linhas de um continuum que para a garimpagem amazônica pode condensar 
campo, cidades e garimpos e mesmo envolver experiências com o mercado 
de trabalho formal (lembremo-nos de Raimundo e Zenon). Por isso nesse 
trabalho quando falamos de “circuitos migratórios” que dão os contornos de 
uma cultura de garimpo (trans)fronteiriça estivemos interessados em 
destacar o fluxo dos deslocamentos, os pontos de contato entre as linhas 
traçadas e o conhecimento dos sujeitos sobre os caminhos a percorrer e suas 
maneiras de fazê-lo.  

Quando falamos sobre redes de ajuda, estamos falando de sujeitos 
que se reconhecem e se consideram mutuamente (isto é, mantêm relações de 
consideração e respeito grandemente mediadas pela troca de favores entre as 

                                                 
252 Refiro-me a crítica de Cynthia Martins (2012) que questiona a classificação do 
deslocamento de seus entrevistados, que oscilam entre o trabalho rural no Maranhão e o 
trabalho nos garimpos do Pará, como migração. Ver p. 132 desta tese.  



379 

partes) e mesmo quando física e geograficamente distantes mantêm o 
compromisso de reconhecimento e consideração mútuo por valores de 
fiabilidade já testados e vivenciados anteriormente tanto em seus locais de 
origem ou moradia quanto nos caminhos já entrecruzados no trecho dos 
garimpos. Há uma vida pretérita, com relações fiáveis que se mantém, mas 
que também se constroem nos garimpos e que permitem uma maior margem 
de segurança tanto nos deslocamentos (inicial e posteriores à primeira vinda 
aos garimpos) quanto nos trânsitos (entre diferentes atividades femininas). 
Tivemos a possibilidade de verificar o quanto essa rede está presente para as 
mulheres que não foram para os garimpos enganadas e que elas mesmas, por 
sua vez, inseriram outras mulheres nessas redes, ao trazer amigas, vizinhas 
ou irmãs para as boates e deixando filhos aos cuidados de outras mulheres 
(amigas, vizinhas, mães, avós) que ficaram nas cidades ou mesmo nas casas 
de conhecidas nos garimpos. Nesse sentido pudemos observar como as 
boates, em muitos casos, parecem centralizar uma série 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 (e como isso pode dialogar com visões 
sensacionalistas de “mães que vendem suas filhas para a prostituição”).  

Enfim, destacamos o quanto essa rede de sociabilidade feminina 
passa pela experiência da prostituição, enquanto estratégia conhecida e 
reconhecida, isto é, mediada por sujeitos que se conhecem e se reconhecem 
e que propicia estrategicamente a visão da prostituição nas boates como uma 
maneira de se obter liquidez rápida nos garimpos, sem, no entanto, ser a 
prostituição vista pela maioria das mulheres como um projeto de vida ou 
uma atividade concebida ou reivindicada enquanto uma profissão. Assim a 
prostituição permite que muitas mulheres possam rodar o trecho, mas a 
longa permanência dessas nas boates pode levá-las a serem consideradas 
“mulheres rodadas”, isto é, sem trabalho (“digno”), sem casa, sem marido, o 
que as torna passíveis de tornarem-se desacreditadas.  

Mulheres humilhadas e homens rodados: interesses e dons na lógica do 
acompanhamento 

Nesse ponto, destacamos como o rodar o trecho dos garimpos (e nele 
exercer a prostituição) liga-se à visão que as pessoas têm sobre essa 
atividade. Tensionando a visão de que “o garimpeiro não é seguro” (tendo 
em vista a instabilidade de sua atividade e a maneira usual de gastar o ouro 
com mulheres e bebidas), apareceu a concepção local da “prostituição 
sadia” a partir da qual muitas mulheres se amigam no garimpo. Atenta à 
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vocalizada instabilidade do ouro e a de muitas dessas relações, 
(correlacionados com a relativa aceitação do uso da sexualidade feminina 
nos garimpos) perguntei-me se seria mesmo a prostituição sadia ou que seria 
verdadeiramente sadio é a porosidade das fronteiras entre “mulheres 
solteiras” e “mulheres casadas”. Soma-se a isso o costume dos garimpeiros 
de “botar (ouro) nas mulheres” (isto é, despender recursos para conquistar e 
manter uma mulher consigo) correlato “ao correr na vantagem” delas 
(aproveitar o farto oferecimento de ouro e presentes de diferentes homens, 
sem estabelecer o limite dessas relações nas trocas entre sexo e 
dinheiro/ouro) e se estará diante de um dos principais motivos dos 
amigamentos e dos riscos femininos de sofrer violência nos garimpos. Foi, 
sobretudo nessa acomodação tensional de interesses conflitantes, propiciada 
pela observação das duas faces (feminina e masculina) do jogo da sedução 
(“lógica do acompanhamento”), que pude perceber o significado 
polissêmico não apenas dos riscos a que podem estar sujeitas as mulheres 
que correm o trecho (dívida, engano, assédio sexual), mas também da 
proteção propiciada pelo amigamento nos garimpos.  

Talvez seja por isso as mulheres entrevistadas pareceram relativizar 
minha pergunta sobre “se as mulheres no garimpo se amigariam com os 
homens para obter proteção”, mostrando, nos motivos que as levavam a 
amigarem-se no garimpo, nuanças de uma proteção que nunca era 
totalmente garantida, sobretudo porque o amigamento em suas falas adquiria 
um caráter bastante estratégico e falível, isto é, nos limites e como parte de 
um jogo colocado em ação através da lógica do acompanhamento, e cujas 
regras as mulheres deveriam conhecer para bem transitar entre espaços, 
atividades e papéis. Nesse uso estratégico, o amigamento não seria tanto 
uma situação civil (semelhante ao legalmente considerado “relação 
estável”), mas uma estratégia de jogo na qual as mulheres refletem sobre 
perdas e ganhos (de todos os tipos) e buscam manter sua autonomia.  

Por outro lado, é importante frisar que esse jogo é jogado dentro de 
um habitus (BOURDIEU, 2007) garimpeiro, no qual só podemos pensar as 
estratégias dos jogadores a partir de um contexto social (“tabuleiro”) que dá 
significado às suas ações, e a partir do qual os movimentos dos atores (suas 
jogadas e apostas) podem ser interpretados. Isso faz com que um sujeito-
jogador oriente suas ações de acordo com as de outro, isto é, em 
interação/relação e por isso falamos mais de expectativas (e frustração 
delas) – quem espera, espera algo de alguém porque lhe é possível/permitido 
esperar - do que de um cálculo estritamente racional nos interesses (mesmo 
que ou quando conflitantes) dos agentes.  

Mas como, no jogo posto em ação a partir da lógica do 
acompanhamento, a humilhação femina se relaciona com as trocas entre 
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sexo e dinheiro e com os amigamentos nos garimpos? Vimos como a noção 
nativa de humilhação é referida na relação com os homens, dentro e fora de 
um arranjo conjugal doméstico. Vimos como muitas mulheres justificam 
sua ida para os garimpos (e algumas, sua opção pela prostituição em 
detrimento de relações conjugais) como uma fuga de relações em que o 
marido as “humilhava”, e isso em geral contem, entre outras coisas, 
infidelidade masculina reiterada ou ostensiva, cobranças e ciúmes 
excessivos, suspeita de infidelidade feminina e violência doméstica.  

Nos garimpos, fora de uma relação conjugal, a humilhação também 
pode estar presente, especialmente nas trocas entre sexo e bens materiais, 
quando um homem utiliza o dinheiro para “humilhar” uma mulher, isto é, 
quando “acha que por estar pagando pode tudo” ou que a mulher tem 
obrigação de retribuir sexualmente sua “generosidade”. As mulheres de 
boate, por estarem claramente envolvidas nesse tipo de transação que 
caracteriza seu métier, são vistas como mais vulneráveis a este tipo de 
humilhação. Mas mesmo nos espaços claramente destinados para a 
prostituição, o homem percebido assim como descortês, brabo ou “sem 
costume de garimpo”, desonra-se ao agir dessa forma e está sujeito a 
sanções, que vão desde o isolamento social (“nenhuma mulher quer ficar 
com eles”) à violência perpetrada por outros homens: um ato de bravura de 
um homem que defende uma mulher assim humilhada é claramente 
valorizado, amealhando prestígio para seu agente.  

Aliás, tanto nos cabarés como nos baixões ou nas serestas este 
parece ser o estopim da grande maioria das brigas e confusões, e muitas 
vezes torna-se difícil saber exatamente quando uma mulher “rodou um 
peão” ou um homem “humilhou” uma mulher. São motivos de acusações 
recíprocas, utilizadas (às vezes espertamente) tanto de uma como de outra 
parte, em que, na maioria das vezes, ao menos momentaneamente, a mulher 
“leva a melhor”, pois mesmo estando “errada” (quando de fato, rodou o 
homem, transgredindo a regra), sempre poderá ser defendida, no mínimo, 
pelo homem através do qual trocou o primeiro. 

Assim, “Mulheres humilhadas” e “homens rodados” expressam as 
tensões presentes na lógica do acompanhamento, sinalizando curtos-
circuitos no sistema de dádiva por onde circulam os bens e os dons ao 
exporem o caráter mercantil dessas trocas expresso em acusações 
recíprocas: a “mulher humilhada” acusa o homem de “achar que pode tudo 
porque esta gastando com ela” e o homem ao ser trocado por outro (rodado), 
descortina o claro interesse monetário da mulher que o está assim “usando”. 
Note-se que nessas situações, onde o homem parece objetificar a mulher, 
fere-se a concepção geral de que “mulher não tem preço, é um agrado” e a 
noção correlata de “favor sexual” (que, enquanto “favor” e não “serviço” 
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sexual, não demanda obrigatoriedade). É na explicitação do caráter 
mercantil das trocas sexo/dinheiro-ouro nas relações entre homens e 
mulheres nos garimpos, que o conflito de interesses femininos e masculinos 
toma vulto, evidenciando, na própria enunciação da regra (“não rodar peão” 
– seja nas boates, nos baixões ou nas serestas) mecanismos através dos quais 
os atores buscam acomodar a “virulência do ouro” (perseguido por todos) 
em suas relações, irremediavelmente mediadas e marcadas por ele.  

A não explicitação do caráter mercantil das trocas de sexo e 
dinheiro/ou entre homens e mulheres subjaz grandemente o código de 
conduta que orienta as boas relações entre homens e mulheres no garimpo e 
é a partir dele que buscamos entender a especificidade das trocas realizadas 
frente ao que em geral se pensa como prostituição. Vimos como mesmo nas 
boates, algo desse código de conduta está presente (ali também o homem 
não deve humilhar uma mulher, embora esteja claramente pagando por um 
serviço sexual), e por isso dissemos que a lógica do acompanhamento é 
englobante: se nas boates os homens acompanham as mulheres, fora dessas 
são as mulheres que os acompanham.  

A diferença aqui diz respeito a quem cabe tomar a iniciativa de se 
acompanhar, escolhendo como e com quem. Vimos como o “rodar peão” 
parece ter transbordado dos cabarés, templos por excelência de um consumo 
conspícuo masculino, para outros espaços, tais como os baixões e as 
serestas. Ao sair das portas dos cabarés, onde as mulheres não poderiam 
diferenciar os homens que não por critérios econômicos (fazer programas 
com quem oferece mais), a lógica do acompanhamento permite as mulheres 
continuar utilizando a sexualidade em seu benefício, a fim de obter 
vantagens materiais, seja através da cortesia cavalheiresca de homens que se 
oferecem para pagar coisas a elas, seja através da possibilidade de flertar 
com a prostituição de forma mais autônoma (através da realização dos plocs 
e esquemas, se elas assim desejarem), virtualidade sempre presente no 
horizonte de homens que embora digam que “a mulher não tem preço” 
sempre oferecem “um agrado”. Temos então atualmente, mulheres 
descobrindo novas formas (mais autônomas) de gerenciar sexualidade e 
ganhos.  

Permanência e mudança nos garimpos: de um território de putas e 
peões aos “flertes com a prostituição” em comunidades garimpeiras.  

Não obstante, no rodar o trecho até os garimpos, a prostituição nas 
boates ainda hoje é parte importante do circuito migratório das mulheres, 
mas operacionalizada de formas diferentes e com um claro recorte temporal. 
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Lembremo-nos dos relatos sobre as “avionadas de mulher” para trabalhar 
nas boates durante o auge da corrida do ouro nos anos 1980. 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). Contrastivamente hoje há poucas boates 
nos garimpos tapajônicos e a prostituição é realizada de forma mais 
autônoma e discreta, o que permite que algumas pessoas digam que 
atualmente no garimpo não existem mais prostitutas, mas mulheres que 
“namoram no Real”.  

Tendo em vista o envelhecimento de currutelas cuja existência 
resistiu ao boom garimpeiro dos anos 1980, podemos esquematicamente, e a 
partir desses relatos, contrapor passado e presente da seguinte forma, 
respectivamente: garimpos fechados/febris/liminares no “tempo do 
carrancismo” X garimpos abertos/mansos ou “civilizados” /estruturados nas 
atuais comunidades garimpeiras de (de)moradores. Sem pretender retomar a 
narrativa mítica sobre o “bandeirantismo popular” de “putas e peões” em 
um território pensado como fronteira simbólica, o importante a destacar aqui 
é a associação entre a violência de gênero e um tempo pretérito em que “era 
mais difícil mulher andar no garimpo”. Essa sentença é bastante comum, 
estando presente tanto nas falas de mulheres que não andaram nos garimpos 
naquele tempo, quanto na boca das que andaram, mas apenas “ouviram 
falar” sem vivenciar essa violência propalada. 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 (cidade) é 
sempre mais violenta.  

Por isso, ao invés de tentar postular se era ou não o garimpo 
antigamente mais violento, verificou-se ser mais frutífero indagar sobre por 
que e como as mulheres sentem-se hoje mais seguras e o que concebem 
como perigos nos garimpos. Entre os fatores que permitem maior segurança, 
aparecem em suas falas a presença da polícia nas currutelas, dos gerentes 
nos baixões e a maior acessibilidade até os garimpos, isto é, a presença das 
estradas ampliando a mobilidade das pessoas que agora não se encontra 
totalmente restrita ao uso do avião, sendo mais fácil entrar e sair de locais 
cujo controle não se encontra concentrado nas mãos de quem monopoliza as 
relações comerciais. Pode-se então associar essas respostas com a 
constituição dos garimpos enquanto comunidades garimpeiras, com uma 
população cada vez mais heterogênea e com poderes diversificados que se 
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entrecruzam (o gerente do baixão, o policial militar, o líder comunitário, 
etc.), um espaço mais permeável à, e permeado pela presença estatal e por 
políticas públicas que acompanham agrupamentos populacionais que 
perduram no tempo.  

Lembremo-nos que tudo isso nos fez colocar a questão da 
interlegalidade enquanto fenômeno do pluralismo jurídico que sinaliza a 
intersecção entre diferentes fronteiras jurídicas e a partir da qual enfatiza-se 
a porosidade do direito enquanto constituído de múltiplas redes de 
juridicidade por onde os atores transitam e transgridem, em diferentes níveis 
de interação e mistura entre concepções jurídicas discrepantes e normas de 
gerações e espaços diferentes (SOUZA SANTOS apud MUNIZ, 1996). 
Assim, postulamos que a “lei do garimpo”, mesmo que apresente 
afastamentos com a lei formal, não pode ser pensada como completamente 
feita pelos locais (mais não seja porque esses locais são heterogêneos e 
grandemente oriundos de outros espaços) colocando o garimpo como uma 
sociedade isolada ou plena de autonomia frente a lei formal e isso nos 
parece ser tanto mais válido quanto mais a lei oficial penetra nos garimpos, 
gerando novas conivências, convergências e divergências em sua aplicação 
cotidiana.  

No que diz respeito às mulheres, tal interação entre múltiplas redes 
de juridicidade parece ter se constituído em um recurso a mais a partir do 
qual se constituem e (re)configuram-se novas e antigas arbitragens e modos 
de resolução de conflitos. Aqui certamente um estudo de caso da resolução 
de um conflito específico envolvendo violência de gênero poderia elucidar 
melhor essa interconexão entre diferentes poderes e redes de juridicidade e 
ressinto-me por não o ter trazido nesse trabalho.  

Acredito que construí até aqui um quadro rico, mas bastante geral na 
qual busquei compreender como as mulheres estão colocadas e 
representadas, e como elas circulam por essas representações e papéis 
manejando-os dentro de limites e possibilidades colocadas por esse 
contexto. Estive atenta ao modo como se operacionaliza (e é 
operacionalizada por homens e mulheres) essa “lógica garimpeira” dentro 
de um modo de vida atravessado por muitos elementos (econômicos, 
sociais, políticos, legais e simbólicos) os quais busquei problematizar na 
medida em que eles me permitiam obter uma compreensão mais ampla do 
contexto geral a partir do qual se pode pensar esse modo de vida como uma 
“cultura garimpeira”.  

Foi assim que demoramo-nos no contexto social da garimpagem, 
com suas problemáticas relativas ao que é “um dentro e um fora dos 
garimpos” (que levanta, como vimos, questões relativas à relação 
capital/trabalho traduzidas pelo que localmente encontramos a partir da 
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noção de “humilhação”). Isso foi importante não apenas para mostrar o 
“terreno” (mesmo que altamente movediço, diversificado e tensional) por 
onde transitam as mulheres, mas também para obtermos uma compreensão 
mais ampla sobre como essas discussões (garimpos fechados/garimpos 
abertos, selva/civilização, etc.) refletem-se nas atividades, nos papéis, nas 
classificações e nas (auto)denominações (sempre contrastivas externa e 
internamente) das mulheres que pegam o trecho dos garimpos.  

Não obstante o mergulho etnográfico e o trabalho com dados 
provenientes de diversas fontes que me permitiram reconstruir esse quadro a 
partir de fragmentos diversos e dispersos de uma cultura oral presente tanto 
nas práticas como nas concepções dos agentes – o que eles fazem e como 
eles pensam o que estão fazendo - faltou-me focar outros aspectos 
específicos, seguindo outras linhas abertas pelo trabalho de campo.  

Na introdução deste trabalho falei sobre a dificuldade de 
compreender o lugar do feminino a partir dos eixos: atividades, 
normatividades e mobilidades. Temas transversais que, profundamente 
relacionados, jogam luz (mas também projetam sombras) uns sobre os 
outros.  

Ao adentrarmos o tema, logo percebemos que cada um desses eixos 
estava imbricado em classificações que tocavam de perto estereótipos e 
representações sobre os garimpos e seus personagens. Assim, 
resumidamente e de acordo com as representações de senso comum mais 
rasteiras e difundidas para cada um desses eixos no que ele cabe às 
mulheres, os garimpos seriam terras sem lei ou de uma lei (masculina e 
viril) do mais forte (normatividade), nos quais as mulheres viriam apenas 
para se prostituir (atividades) encontrando-se aí, na “melhor das hipóteses” 
presas e escravizadas (mobilidades). Em suma, um território de “putas e 
peões” povoados por marginais (desqualificados sociais) movidos pela 
pobreza.  

Logo, se havia algo em comum nas formas de atividades, 
normatividades e mobilidades das mulheres que “correm (e habitam) o 
trecho”, eram as tentativas de classificação em diálogo com estereótipos e 
representações mais ou menos alienígenas aos garimpos e seus habitantes. É 
importante ressaltar o quanto alguns desses estereótipos relacionam-se com 
algumas dessas classificações – tanto mais não seja pela própria rigidez que 
os define – e por isso analisar estas é também dialogar com aqueles, 
explorando seus limites e potencialidades na própria prática social de 
sujeitos reais que tem que se haver com eles. 

Isso explica em boa parte porque nesse trabalho dei tanta atenção 
para a prostituição, indo, em suma, da imagem dos garimpos como 
“território de putas e peões sem lei” até a “lógica do acompanhamento” 
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regida por um código de conduta generificado que não apenas conecta as 
mulheres nas boates (ou “de boates”) e nos baixões (as “cozinheiras”), o 
principal eixo básico que classifica as mulheres diferentemente, mas que 
também encontra-se presente para mulheres que realizam outras atividades 
informais nos garimpos para as quais também se apresenta a virtualidade 
das trocas econômico/sexuais. Acredito que aqui atividades laborais e 
normatividades puderam ser relacionadas, aclarando tanto um como outro 
desses aspectos.  

Quanto às formas de mobilidade das mulheres que correm o trecho 
dos garimpos, detive-me muito mais em uma mobilidade social e econômica 
(baseada nas trocas entre sexo/afeto/dinheiro) do que em uma mobilidade 
espacial propriamente dita. Mesmo assim procurei saber como essas 
mulheres chegaram até os garimpos e quais os perigos com os quais se 
defrontaram nessa travessia, bem como as formas de lidar com, ou precaver-
se (d)eles. Também aí parti da figura da “mulher de boate” (e nela da 
“escrava sexual”) para dialogar com ordenamentos legais nacionais e 
internacionais que buscam prevenir o tráfico de pessoas e o contrabando de 
migrantes na tensa relação entre a garantia de direitos humanos e a restrição 
da liberdade de ir e vir, especialmente de mulheres que migram para 
trabalhar na indústria sexual. Também aqui a divisão básica entre “mulheres 
de boate” e “mulheres de baixão” se apresenta, na polaridade entre a forma 
de tratamento (legal, institucional) dos serviços domésticos e do trabalho 
sexual que acaba, entre outras coisas, por colar tráfico de pessoas à 
prostituição, retroalimentando pânicos morais.  

No entanto, sem querer menosprezar os frutos de uma análise que 
parte e dialoga com as imagens mais estereotipadas do garimpo e de seus 
agentes, resta ainda o aprofundamento da questão da mobilidade e do modo 
de vida garimpeiro para mulheres (casadas ou solteiras) que nunca estiveram 
em boate ou “flertaram com a prostituição”, trazidas de forma tangencial 
nesse trabalho a partir das trajetórias de mulheres casadas fora do garimpo 
que se dirigem até eles em busca de maridos “sumidos”. Visibilizar essas e 
outras mulheres (aqui também as que acompanham os maridos), 
possivelmente demandaria perseguir com acuidade as conexões entre 
cidade-campo-garimpo ou ajustar o foco na questão religiosa, ambos apenas 
vislumbrados no horizonte desse trabalho.  

Assim, além de um estudo de caso sobre violência de gênero nos 
garimpos (como apontado acima), outra potencialidade seria seguir as linhas 
das redes de sociabilidade e fiabilidade femininas não apenas nas boates, 
mas na diversidade de espaços em que elas se apresentam, tanto dentro 
como fora dos garimpos, especialmente no que elas parecem se adensar, isto 
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é, na circulação das crianças e no cuidado dos filhos e que podem envolver 
outros agrupamentos femininos que não apenas as boates, mas talvez 
também as igrejas. Isso nos permitiria retomar a interação entre os diferentes 
estilos de vida – não apenas para uma análise simbólica do ouro na 
garimpagem – mas também para as mulheres em suas diferentes e dinâmicas 
trajetórias. Também ajustar o foco nos filhos nos possibilitaria adensar o 
questionamento sobre fixação/nomadismo presente em currutelas onde hoje 
nascem e crescem crianças.   

Por toda a tese tivemos a oportunidade de ver como a garimpagem 
de ouro amazônica modificou-se desde a grande febre do ouro (e mesmo 
antes), no entanto ainda mantém sua especificidade frente a outras formas de 
produção mineral. Mas acreditamos que foi a análise das relações de gênero 
nosso exemplo mais bem acabado sobre como estrutura (o papel destacado 
das mulheres enquanto mulheres de boate nos garimpos) e conjuntura (a 
transitoriedade das mulheres por diferentes espaços e atividades e papéis nos 
garimpos) sintetizam-se em um evento singular (agenciar economicamente a 
sexualidade boate à fora, isto é, “flertar com a prostituição”) à maneira da 
abordagem de Marshall Sahlins (2003) na acomodação da dicotomia entre 
permanência e mudança cultural (remetida àquela entre reciprocidade e jogo 
ou dons e interesses, respectivamente).  

Ao papel destacado das mulheres enquanto mulheres de boate na 
grande febre dos anos 1980 (estrutura) contrapõe-se a verificada 
transitoriedade das mulheres por diferentes espaços e atividades e papéis 
(conjuntura) operacionalizada a partir da agência econômica da sexualidade 
boate à fora, isto é, no “flertar com a prostituição” (evento). Isto torna 
possível “rodar peão” fora das portas das boates (nos baixões, nas serestas e 
em todos os espaços onde se apresente a virtualidade da troca de sexo por 
dinheiro, “agrados”, favores e préstimos masculinos) colocando em ação a 
gramática das relações de gênero no garimpo, para além de uma divisão 
rígida entre as mulheres de boate e as cozinheiras – espaços que podem ser 
pensados como “objetos” de uma sintaxe a partir dos quais se pensa a 
transitividade do verbo (mas também verbete de um “dicionário” 
garimpeiro, ou sanção máxima de uma normatividade dos garimpos) “rodar 
(peão)”. Estaríamos diante do “rodar peão” na linguagem falada hoje nos 
garimpos.  

Marshall Sahlins em Ilhas de História propõe uma reflexão crítica 
sobre categorias binárias pelas quais geralmente se pensa a cultura e a 
história, tais como passado e presente e estático e dinâmico. Sahlins propõe 
que a “transformação de uma cultura também é um modo de sua reprodução 
(...) muito embora o mundo não seja obrigado a obedecer a lógica pelo qual 
é concebido” (2003, p. 174), sendo uma cultura síntese de estabilidade e 
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mudança, passado e presente, sincronia e diacronia. Para Sahlins, quanto 
mais as coisas permanecem mais elas mudam, pois toda a reprodução é uma 
alteração. Desta forma, podemos dizer que a prostituição nos garimpos 
tapajônicos se mantém (na forma dos “flertes”), mas seus conteúdos e 
significados não são exatamente os mesmos da época da corrida do ouro nos 
anos 1980, muito embora sejam informados por estes (e por isso pudemos 
falar de maneiras de “rodar peão” boate à fora). De acordo com Sahlins, 
poderíamos dizer que a prostituição como hoje é realizada e significada 
nesses garimpos é um síntese entre um “passado inescapável” (esquema 
cultural preexistente) e um “presente irredutível” (a singularidade do mundo 
em cada ação).  

Se em tempos de outrora as mulheres chegavam via aviões 
diretamente para as boates, nem por isso as mulheres de boate deixaram de 
ir e transitar por outros espaços. Hoje em dia, muitas delas chegam pelas 
estradas e transitam por outros espaços e atividades que não a prostituição 
(embora possam “flertar” com ela). É assim que as boate (e a partir delas a 
maneira como as pessoas significam a prostituição) não se constituem hoje 
como o lugar por excelência do feminino (e daí podemos expandir o 
significado de “mulheres que voam presas”), embora seja utilizada por 
“mulheres que andam soltas” . Certamente isso dialoga com a já 
problematizada discussão sobre garimpos abertos e garimpos fechados 
especialmente quanto a sua permeabilidade às instituições estatais, assim 
como com o envelhecimento de currutelas que, mantiveram uma população 
mais ou menos estável após a grande febre dos anos 1980.  

Todavia, os garimpos tapajônicos carregam a marca de uma história 
de “putas e peões”, estereótipos com os quais dialogam antigos e atuais de-
moradores das currutelas de ontem e hoje. É a partir de um “bandeirantismo 
popular” acionado enquanto recurso simbólico de estratégias atuais de 
valorização dos garimpos que há iniciativas de re-significar uma identidade 
garimpeira acionando e valorizando esse passado estereotipado e ao mesmo 
tempo chamando seus atuais integrantes para fazer frente às tentativas de 
“fechar ou acabar” com os garimpos a partir da ressignificação do garimpo e 
de sua população enquanto “comunidade garimpeira” – mas atravessada por 
muitos fluxos/trânsitos (a heterogeneidade de pessoas que moram ou se (de) 
moram, que chegam e partem, que vão e vêm no continuum 
campo/cidades/garimpos.  

Isso nos coloca problemas na caracterização não apenas de uma 
identidade, mas de uma memória coletiva que se caracterize pelo 
pertencimento a um mesmo grupo inserido em um dado contexto espacial 
(HALBWACHS, 2006), já que os relatos sobre o ontem desses garimpos 
constituem uma memória fragmentada, caleidoscópica, fruto da bricolagem 
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de diferentes atores e suas trajetórias individuais. Assim, o caráter coletivo 
dessa memória (bem como de sua identidade) não estaria assentado em um 
espaço estritamente delimitado, mas fundamentalmente inserido em uma 
atividade laboral a partir da noção de “fronteiras de mineração”. E por isso 
insistimos tanto no caráter transfronteiriço ao falar de uma “cultura de 
garimpo” 

Para além da ressignificação da prostituição (que aqui trouxe como 
“flertar” contraposto, mas devedor do prostituir-se nas boates), ultrapassaria 
os objetivos desta tese analisar o conteúdo dos novos significados da 
garimpagem, ao invés disso procurei me ater aos discursos das pessoas com 
quem conversei e suas insistências em uma ideia de continuidade, de 
resistência, de um novo status baseado na mistura entre passado e presente a 
fim de marcarem suas identidades. Um passado visto como violento e um 
presente de autonomia na utilização desse passado, memória dos que 
amansaram-se no garimpo na medida em que o garimpo tornava-se 
igualmente manso, e que atualizando o hoje no ontem, incorporam um 
tempo através de uma atividade laboral e esta atividade através do tempo. 
Enfim, entre as diferentes fases de um mesmo ciclo (as febres e as 
calmarias) entre um “passado inescapável e um presente irredutível” 
(SAHLINS, 2003) os garimpo tapajônicos dinamizam um modo de vida 
para os que “ao fazer ouro” (per)fazem-se (isto é, integram-se, concretizam-
se, realizam-se) no trecho dos garimpos.  



 


