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Ao Iuri, que decidiu pegar o trecho da vida e já ensaia seus
primeiros passos.
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TÍTULO
No trecho dos garimpos: mobilidade, gênero e modos de viver na
garimpagem de ouro amazônica

RESUMO
O presente trabalho visa analisar as trajetórias e os modos de vida de
mulheres que têm ou tiveram experiências de trabalho em garimpos
amazônicos brasileiros, onde em geral exercem atividades de trabalho como
“cozinheiras” ou “mulheres de boate”. Buscamos enfocar a maneira como
essas mulheres chegam aos garimpos, suas atividades laborais nesses
espaços e os códigos generificados de conduta em um modo de vida
garimpeiro e seus agenciamentos individuais. Dito de forma sucinta, a
pesquisa da qual se origina esta tese buscou compreender o feminino em
suas atividades, normatividades e mobilidades em garimpos da região
amazônica. Realiza-se esse trabalho a partir de uma abordagem etnográfica
que privilegia a visão dos próprios sujeitos de pesquisa. Foram realizadas
entrevistas com sujeitos que realizaram esse trânsito, observação
participante em uma ONG de prostitutas e em territórios de prostituição da
cidade de Belém/PA, além de etnografia em garimpos da Região do Vale do
Tapajós/PA e no distrito de Serra Pelada/PA. Para tanto, nos debruçamos
sobre a especificidade dessa forma de produção econômica em suas
dinâmicas espaciais, normativas e simbólicas ao longo do chamado ciclo do
ouro na Amazônia a fim de compreender o lugar e o papel do feminino na
garimpagem aurífera dessa região, bem como suas modificações e
permanências ao longo do tempo. Distinguimos dois importantes aspectos a
serem analisados: o significado do deslocamento de mulheres para trabalhar
em diferentes funções nos garimpos e percepção do próprio trabalho
feminino nos modos de vida engendrados por essa forma específica de
produção econômica.
Palavras-chave: garimpos amazônicos, trabalho feminino, deslocamento
regional, modos de vida.
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TITLE
From camp to camp: mobility, gender and ways of life in small-scale gold
mining camps of the Amazon

ABSTRACT
Our research design stems from an initial desire to understand the female
component of social activities, normativities, and migrations in the small
gold mining camps of the Amazon region. Seeking to understand the
specificities of this form of economic production, we observe the spatial,
normative and symbolic dynamics of these camps in the historical context of
the so-called Amazonian gold cycle. At the same time, we track elements of
change and continuity into contemporary life. Our empirical universe
centers on the women who work in and around these areas as cooks or
saloon girls. We focus on the arrival of these women, their work routines,
and other gendered codes of behavior in their communities. Our research
methods include individual interviews, participant observation in a nongovernmental organization of professional sex workers, a survey in the
zones of prostitution in the nearby capital of Belem, as well prolonged stays
in mining settlements on the banks of the Tapajós River and in the district of
Serra Pelada (all in the state of Para, Brazil). Our work follows a classical
ethnographic approach, emphasizing the point of view of the research
subjects. Two significant aspects emerge as the result of our reflections: the
meanings of migration as women move about in search of different sorts of
work, and the perceptions of female labor within the life forms engendered
by a specific form of economic production in the mining areas.
Keywords: Amazon gold mining, women labor, migration, ways of life.
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