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RESUMO 

 
Este artigo procura evidenciar em parte, a vivência, as tradições, os ritos e crenças como parte 
da identidade garimpeira no vale do Araguaia por meio dos conceitos de representação, mito e 
imaginário. E aponta a problematização quanto às poucas fontes historiográficas existentes no 
mercado que enfoca essas particularidades. Mas é com o advento da História Cultural com seus 
conceitos de representação e imaginário que passou a valorizar as culturas consideradas 
marginalizadas, por meio dos estudos e pesquisas epistemológicas com resultados de 
publicações. Destaca também que o garimpo é um espaço rico em diversidades, que possibilita a 
integração entre os povos, trocas de experiências e intercâmbio cultural com a convivência na 
busca do sonho de encontrar o minério, melhorar a situação e viver a vida.     
Palavra-chave: Crônicas, Mito, Imaginário, História Cultural. 
 
  

Este artigo procura evidenciar por meio dos conceitos de representações, mitos e 

imaginário, a vida do garimpeiro no Vale do Araguaia, processo histórico pelo qual 

participei durante dois anos e pude experiênciar das ricas tradições contidas na 

identidade do garimpo de pedras preciosas. Nesse sentido, essa pesquisa objetiva tornar 

público as formas de vida que o garimpeiro leva em seu habitat, seus costumes, seus 

ritos e suas crenças que compõe uma identidade rica em diversidade cultural. Campo 

esse, até então, pouco explorado pelos historiadores brasileiros, mas que 

conseqüentemente nos proporciona contribuir para a futura ampliação dessa área de 

conhecimento, apontando caminhos e horizontes para os estudos científicos por meio 

das fundamentações teóricas específicas nessa área da História Cultural, que somado às 

crônicas do garimpo, passa a enriquecer a nossa historiografia no sentido de contribuir 

para a desmistificação de idéias preconceituosas, formadas pelo senso comum, sobre o 

mundo do garimpeiro. 

Portanto, para compreender melhor esse contexto histórico do garimpo é 

necessário discorrer sobre algumas teorias que procuram explicar e fundamentar os 

conceitos de Cultura, representação, mito e imaginário, que no qual está ligada a 

vivência do homem garimpeiro.   

No significado mais primórdio, a palavra Cultura apresentava, como afirma 

Raymond Williams, uma gama de significados do cotidiano como habitar, cultivar, 
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proteger, honrar com veneração e nos termos mais definido referia-se a lavoura, o 

cultivo da terra, ou seja, os cuidados com as colheitas ou com os animais (WILLIAMS, 

2007: p.177). Nesse sentido, a cultura se limitava às ações dos homens do campo, 

mesmo porque em pleno século XVI o que predominava como forma de meios de 

produção econômica era o investimento na agricultura, época em que a maioria da 

sociedade estava voltada para as atividades do campo. 

Por outro lado, havia pouco interesse do homem em constituir propriedade em 

aglomerações, povoados ou cidades, pois o contexto não oferecia condições de trabalho 

para dar estrutura de subsistência familiar e além do mais, esse homem só será 

despertado para a Zona Urbana séculos depois, com o advento das Revoluções 

Industrial e Francesa, não por ele querer, mas com a culminância do êxodo Rural, que 

resultou na super povoações das cidades de forma desplanejada e rápida, devido o 

surgimento das máquinas e com elas as fábricas e indústrias, que a partir de então, 

estabeleceu-se um novo sistema de produção em que o camponês passa a ser o 

proletariado com mão-de-obra assalariada e os latifundiários os detentores dos meios de 

produção, considerados assim, os capitalistas modernos.    

Até então, a partir do principio do século XVI, o cuidado com o crescimento 

natural ampliou-se para incluir o processo de desenvolvimento humano, e esse, ao lado 

do significado original relativo à lavoura, foi o sentido principal até o final do século 

XVIII e início do século XIX (WILLIAMS, 2007: p.118). 

Diante do exposto, percebe-se que os significados da palavra Cultura, no 

decorrer dos anos, foram ganhando amplitude dos sentidos voltados propriamente para 

o ramo das ciências humanas e sociais, passando a ser denominado segundo Andrew 

Milner, como Estudos Culturais, que literalmente significa o estudo da cultura. Esse 

novo paradigma passa a ser considerado por Haggart, Williams e Thompson como uma 

definição de um quadro de conjuntos de significados que se denomina como um campo 

interdisciplinar, como uma invenção política nas disciplinas acadêmicas existentes; 

como uma disciplina inteiramente nova, definida em termos e assuntos inteiramente 

novos (WILLIAMS, 2007: p.421).  

O primeiro sentido foi claramente aquele tencionado por Hoggart na proposta 

inicial de fundar um centro de Literatura e Estudos Culturais Contemporâneos. Para 

Hoggart, estudos culturais deveria ser um campo de pesquisa interdisciplinar em nível 
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de pós-graduação, que recrutasse pessoas formadas em ciências sociais, história, 

psicologia, antropologia e estudos literários (WILLIAMS, 2007: p.421,422). 

Uma vez denominado esse novo paradigma dos estudos Culturais dá inicio então 

um novo processo de busca e de interpretação dos fatos históricos relacionados às 

práticas sociais tanto da cultura da elite, quanto da cultura popular, que até então, era 

somente um papel dos historiadores que por sua vez, não estavam interessados em 

aprofundar empiricamente nessa área de conhecimento. 

Os estudos Culturais procuraram combinar os métodos qualitativos 

característicos das Humanidades tradicionais com um ceticismo estético (que não 

precisa significar relativismo) característico das ciências sociais. Era, em suma, uma 

ciência social do estudo do significado textualizado (WILLIAMS, 2007: p.425). 

Posteriormente, os estudos Culturais ao ganhar impulso como um grande recurso 

dos estudos das culturas e sua compreensão lógica, que fundamentada nas ciências 

humanas e sociais passou a garantir explicações convincentes a respeito dos fatos tidos 

como culturais. Porém, dentro desse contexto na década de 1960, algumas mudanças 

tidas como “virada lingüística” envolvendo muitos intelectuais que segundo suas 

correntes historiográficas eram necessárias tais transformações, pelo fato da crise de 

paradigmas, ou seja, a busca de uma teoria que pudesse dinamizar os fatos e explicar as 

razões dos acontecimentos presentes. Duas correntes de renomes estavam na busca 

dessa alternativa histórica, sendo a ala marxista e a Escola dos Annales. 

 No entanto, o período que antecede esses acontecimentos históricos, poderia ser 

denominado de “clássico,” no sentido de que foi um tempo em que os historiadores 

culturais concentravam-se na história dos clássicos, um “cânone” de obras-primas da 

arte, literatura, filosofia, ciência e assim por diante (BURK, 2005: p16). 

Na verdade, a crise dos paradigmas é atribuída não ao historicismo de Rank ou 

ao positivismo de Conte, mas certamente ao próprio marxismo e a escola dos Annales, 

pois estas últimas não mais conseguiam dar respostas satisfatórias que servisse como 

explicação da realidade. Só na terceira geração dos Annales que Pierre Goubert e 

Emanuel Lê Roy Ladurie elaboraram a chamada história das mentalidades e com esta, o 

nível cultural passava a ser entendido como uma forma de determinação primária da 

sociedade. 
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Para Pesavento, a história das mentalidades apontava para os caminhos das 

elaborações mentais e dos fios de sensibilidades que percorriam o social de ponta a 

ponta, mas não se define teoricamente (PESAVENTO, 2008: p.31). 

As mudanças epistemológicas continuaram a acontecer no cenário da história, 

pois com as mentalidades idealizadas pela escola dos Annales, veio o conceito de 

representação como parte da história Cultural, que se completa como elemento 

fundamental no processo dos estudos das culturas diversas por meio do imaginário, que 

se encarrega de construir os fatos que dão o devido sentido ao mundo. 

Para tanto, a história Cultural é composta dos elementos essenciais na busca do 

entendimento e da interpretação dos eventos culturais, que se caracterizam nas 

mentalidades, nas representações e no imaginário, dando conta de dar explicações à 

sociedade de sua real situação. 

A história Cultural se torna, assim, uma representação que resgata 

representações, que se incumbe de construir uma representação sobre o já representado 

(PESAVENTO, 2008: p.43). Entende-se por imaginário um sistema de idéias e imagens 

de representação coletiva que os homens, em todas as épocas, construíram para si, 

dando sentido ao mundo (PESAVENTO, 2008: p.43). 

Percebe-se que o imaginário possibilita dentro da história cultural a verdade de 

constituir sentidos de existências dos fatos passados, do agora, como comprovação do 

real vivido. Dessa forma, o conceito do imaginário passa a superar o de mentalidades. 

Portanto, ao contrário das mentalidades, o imaginário é tido como categoria preferencial 

no sentido de exprimir a capacidade dos homens para representar o mundo. 

Não se pode pensar em história Cultural sem que esteja presente o processo de 

construção de identidades, tanto coletiva, quanto individual. Nesse sentido Peter Burke 

afirma: 

 
 
A preocupação com a construção da identidade é uma característica 
importante da NHC, o que não é de surpreender, numa época em que 
a “política de identidade” se tornou questão de grande relevância em 
muitos países (BURKE, 2005: p.116). 
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O mito 

 

No entanto, partindo para os conceitos Mitológicos com suas representações 

Místicas não se relacionam com a linguagem racional. Mas, sua existência e 

manifestação são anteriores a evolução da ciência, fato pelo qual sua criação se dá em 

um momento histórico a partir de questionamentos como forma de explicar a realidade. 

E encontra na narrativa literária o fortalecimento fenomenológico para estudar e narrar 

os fatos como crítica, e automaticamente se ocupa no ato de interpretação dos 

acontecimentos. 

 
 
Em primeiro lugar, o Mito aparece como o relato de um 
acontecimento instaurador. De fato, narra o que os Deuses fizeram. E 
o que eles fizeram nas origens são as coisas como são na atualidade. 
Trata-se sempre do que agora é significativo, daquilo que se faz ou se 
usa, e necessita ser “consagrado” por uma orientação á fonte 
ontofânica (CROATTO, 2001, p.220). 

 
 

De fato, a gênese e o uso do mito passam a ser uma dupla direção, que por não 

ter valor científico, se ocupa da narrativa para expressar como se originaram as coisas, 

pois com a construção dos Mitos é iniciada também a experiência do mundo, que na 

vida concreta passa a gerar um relevante relato de sua “origem” através da intervenção 

de um Deus que tem que ver com essa realidade, porém não é uma cópia do que 

acontece na realidade, mas se define por Mito pela utilização de símbolos em si mesmo, 

como globalidade (CROATTO, 2001, p.221).  

O símbolo, por ser um atributo relevante no processo de construção do Mito, é 

constitutivo de fenômenos e imagens que são recorrentes ao diverso e ao novo. 

Como Mircea Eliade, Durand acredita encontrar a permanência dos símbolos 

arquetípicos na modernidade das sociedades industriais contemporâneas. Nessas 

sociedades modernas, subsiste a continuidade das grandes imagens míticas nos objetos 

mais comuns do cotidiano, como os deuses do Olimpo Grego (LAPLANTINE, 2003, 

p.18). 
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O imaginário, portanto, de maneira geral, é a faculdade originária de pôr ou dar-

se, sob a forma de apresentação de uma coisa, ou fazer aparecer uma imagem e uma 

relação que não são dadas diretamente na percepção (LAPLANTINE, 2003, p. 24). 

Por outro lado, o Mito apresenta conceitos que não deixam distância do 

imaginário, pois se fundamenta pelos símbolos e rituais; pelos relatos dos 

conhecimentos culturais, que de forma fenomenológica implica na narrativa e na 

interpretação dos feitos humanos. 

De acordo com DUBOIS (1995, p. 24), “o Mito não pode ser reduzido a uma 

produção da atividade imaginativa: é também um relato que, como tal, obedece a modos 

de expressão lingüísticos e a princípios “diegéticos””. 

Vale ressaltar que nesse processo de ligação do Mito e do imaginário, estão 

também as características que diferem seus conceitos de atuação no mundo. Enquanto o 

imaginário realiza a fabricação dos deuses, o Mito surge como a forma de explicação e 

convencimento social, onde a razão entra na narrativa como meio de ideologizar 

definitivamente a existência de tais deuses como elementos mitológicos e culturais da 

nossa História. 

Evidentemente, pode-se ressaltar que os componentes simbólicos não se afastam 

do contexto do mito, pois ambos estão ligados e dependentes no processo de 

solidificação da realidade humana. Diante disso, afirma CROATTO: 

 
 
Símbolo e mito apelam-se mutuamente. O símbolo é um componente 
essencial do mito. E este por sua vez, “realiza” o símbolo, já que sua 
tendência é ingressar no mito, embora seu caráter frontal lhe permita 
“realizar-se” também na arte, na linguagem, nos sonhos (CROATTO, 
2001, p. 241).   

  
 

Os conceitos acima foram estabelecidos como objetivo de fundamentar as 

diferenças e semelhanças existentes entre representações, mitos e imaginário e mostrar 

essas relações como processo de construção histórica de uma tribo, povo ou Nação. 

Assim, o mundo do garimpo é constituído de todos esses conceitos, pois também é um 

lugar rico na diversidade, em tradições, costumes, cultos e ritos.         
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Crônicas do Garimpo 
 

 

Na década de 1990, pude ingressar durante dois anos, trabalhando em um 

garimpo de pedras preciosas no Rio Araguaia, Município de Aragarças-Góias, lugar 

conhecido como Macaquinho, onde o destino me possibilitou viver uma experiência na 

qual não me arrependo pelo fato de deixar saudades apesar do trabalho duro. Era 

gratificante quando se achava uma pedra de diamante na lavagem do cascalho retirado 

com muito cuidado e sacrifício através da força dos motores que o jogava nas 

resumidoras e nas bicas com grades, possibilitando aferrar um diamante, sendo ele 

pequeno ou grande. De certa forma, a vida de garimpeiro é divertida, às vezes ele 

bamburra2, muitas vezes queima3, mas o espírito aventureiro está presente entre os 

homens do garimpo. 

Nos dias de lida, o sono chega cedo à noite, e no dia seguinte acorda-se com a 

aurora para enfrentar os grandes desmontes de terras barrentas que, juntamente com a 

água, chega à maraca4 do cano chupão5, encarregado de engolir todo tipo de lama com 

sujeira, enquanto isso, o maraqueiro6 está com a água até a cintura, atento ao alto 

barranco atingido diretamente por um jato de água puxada por motor localizado à beira 

do rio. 

Este processo é constante na vida do garimpeiro, que almeja na verdade retirar 

toda terra para alcançar um cascalho cremoso7 de formas diversas, principalmente as 

ferragens, pedra que abundante, é sinal certeiro de diamante. 

Passa-se o dia, todos exaustos, voltam para os barracos de palhas, depois um 

belo banho no Rio Araguaia. Então, cai à noite, se ainda tiver ânimo, o garimpeiro 

arrisca uma disputa no jogo de baralho no barracão próximo ao campinho de futebol, ou 

então uma pescaria a luz de lanterna para garantir o almoço do dia seguinte. Outra 

alternativa é a reunião com os vizinhos para ouvir e contar histórias, piadas ou causos de 

garimpeiros, sob o luar. 

No final de semana, por certo havia o jogo de futebol, a disputa animada e 

acirrada dava-se entre o time do garimpo do Macaquinho contra o do Careca. Era 

necessário que os atletas do Macaquinho percorressem um trecho de oito quilômetros a 

pé, o caminho de estreitos trieiros8 passava pelo córrego do João Velho rumo ao 

Araguaia acima. Quando chegávamos, nem percebíamos o cansaço, pois a euforia da 
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torcida em volta do campo, ansiosa para iniciar o jogo, nos deixava mais animados e 

com vontade de golear o time adversário. Geralmente, essas disputas tinham como 

resultado a vitória do Macaquinho, que mesmo percorrendo oito quilômetros para jogar, 

fazia bonito e vencia a maioria dos jogos. Na volta, geralmente com a alegria de vitória, 

já escurecendo, passávamos no bar do fazendeiro9 para comprar dois ou três litros de 

cachaça para comemorar a vitória no caminho, por sinal, uma verdadeira aventura. 

Debruçávamos os litros de pinga sobre a boca e nos dirigíamos para a mata adentro, 

gritando, rindo, contando piadas, cantando em plena escuridão, às vezes caindo, às 

vezes em pé, momentos correndo. O sentido da direção correta ficava por conta daquele 

garimpeiro mais lúcido ou se dava a ver pelo clarão da lua cheia. Quando chegávamos, 

mal se tomava um banho na beira do rego d’água próximo aos barracos e caíamos como 

pedras na tarimba10 por estarmos bêbados e cansados. No dia seguinte vinha a ressaca, 

mas tudo valia à pena. 

 

 

Garimpo: O sonho, as aparições e o modo de viver  

 

No contexto vivido pelo garimpeiro todo sonho volta-se para garimpo. Cada um 

conta e ao mesmo tempo os interpreta como premunição: encontrar-se-á diamante nos 

próximos dias ou, por muito tempo, não haverá pedra preciosa. Entre estas muitas 

histórias, contava-se a das aparições de um tal chamado “negão”, segundo diziam, esse 

personagem aparecia no barraco durante a noite e ficava de pé olhando para os 

garimpeiros que dormiam. Segundo as crenças do garimpo, onde as aparições são 

constantes, há muitos minérios, pois atraem as assombrações. 

Nos garimpos mais antigos e tradicionais, era de costume ter um cemitério, para 

sepultar tanto garimpeiros ou membros de sua família. Principalmente, se o garimpo 

fosse muito distante da cidade. 

O ambiente do garimpo é composto de alegrias, tristezas, solidão, intrigas, 

destruição da natureza e perigo. O garimpo é um lugar de múltiplas diferenças e 

particularidades que possibilitam como resultado as sociabilidades, permeável por 

vivências de homens cheios de sonhos e esperanças, que buscam sofridamente uma vida 

melhor, simbolizada pelos minérios preciosos. Diante da situação negativa da queima, 
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esses homens não desistem, continuam na labuta, na persistência e na esperança de 

quem sabe um dia seus sonhos se concretizem. Enquanto espera, o garimpeiro vai 

levando a vida envolvente que o lugar lhe oferece, muitos até se acostumam com a vida 

na pendenga11, satisfazendo-se apenas com a bóia12 e permanecendo um aventureiro do 

destino. 

Percebe-se, com a somatória dos hábitos, da gama de tradições, usos e costumes, 

a representação do homem garimpeiro está em um oficio diferente, cheio de história 

aventureira, em que o praticante não possui definido rumo, nem destino fixo, pois é um 

nômade do minério. Deixa a família, abandona a vida urbana, para se entregar ao 

enigma do garimpo. Lugar cheio de mistérios, surpresas, o garimpeiro não sabe o que 

encontrará ou se irá realmente encontrar o que mais procura. Dizem dele que “está 

caçando o que não perdeu”. Esse homem, uma vez em contato com o minério, mais é 

atraído e fascinado, o que o leva a continuar na lida por muito tempo e muitas vezes até 

o fim de sua vida. 

Está, portanto, nesse abandono da família e da vida urbana pelo garimpo o 

fundamento do dizer popular de que “é fácil um homem virar garimpeiro, mas é difícil 

um garimpeiro se tornar homem”. 

Diante do exposto, a história da Cultura garimpeira se define como “a história 

desprezada”, que por sua vez passa a integrar as novas vertentes dos estudos e pesquisas 

da Nova História Cultural, pois esta é destacada por Lynn Hunt como um novo 

paradigma que passa a ver com outros olhos outras culturas que até então eram 

discriminadas dentro dos estudos científicos: 

 

 
Os historiadores das décadas de 1960 e 1970 abandonaram os mais 
tradicionais relatos históricos de líderes políticos e direcionaram seus 
interesses para as investigações da composição social e da vida 
cotidiana de operários, criados, mulheres, grupos étnicos e 
congêneres (HUNT, 1992: p.2). 

  
 

O mundo do garimpo pode ser dividido em três etapas de representações. Sendo 

a primeira caracterizada pelo homem dissoluto, esse que vive como devasso buscando 

satisfazer seus desejos em festas, bordeis e cabarés, se prostituindo e o dinheiro que tem 

é esbanjado rapidamente. Esse homem dissoluto tem a sede de conquistar, de avançar os 
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limites e com esse objetivo deixam a vida urbana, abandonam famílias, mulheres, filhos 

e toda uma vida construída para procurar o minério que tanto o fascina. 

A segunda representação se pauta pelo homem heróico aventureiro cujo contexto 

é cheio de imprevistos e na busca pelo diferente enfrenta de forma simplista os 

fenômenos da natureza. É o homem de garra, de luta, que labuta no sol, na chuva, à 

noite e se possível desafia a correnteza das águas, os animais ferozes e até as 

assombrações. Vive vagando como nômade a procura de melhorias de vida e buscando 

incansavelmente a riqueza, a liberdade com a natureza, à esperança de uma vida melhor. 

Esse é o homem que leva a vida buscando os desafios do destino, nas farras, nas festas 

gasta se possível todo o dinheiro para conseguir prazer, curtição, bebidas e mulheres. 

As mulheres prostitutas também iam até os garimpos, mesmo que fossem 

distantes, quando sabiam que em algum lugar surgia mancha13. Pois o metal precioso 

em abundância era sinal de festa e muito dinheiro. Ao chegarem a um garimpo 

armavam suas tendas ou faziam suas barracas com intenção de passar ali alguns dias e 

ganhar dos garimpeiros uma boa quantia em dinheiro. A presença dessas mulheres nos 

garimpos provocava um clima de euforia e diversão entre os garimpeiros solteiros, 

devido estes, de costume, ficar muitos dias sem irem à cidade e não terem contato com 

mulheres. Assim, quando estavam endinheirados, a maioria se embebedava e motivados 

com a presença feminina, começava gastar descontroladamente todo o dinheiro, sendo 

que a maior parte ficava nas mãos das mulheres prostitutas, que depois de deixar o 

garimpeiro na pendenga, voltava para a cidade com o capital suficiente para se manter 

por alguns meses.                 

Já a terceira representação está relacionada ao sonho, que representa para o 

garimpeiro algo valoroso, pois se trata do sobrenatural que acontece para esse homem 

como forma de previsão das coisas futuras boas ou ruins, principalmente dentro do 

contexto do garimpo. Dentre os sonhos, pode-se classificar as representações simbólicas 

consideradas e interpretadas por senso comum pelos garimpeiros como favoráveis a cata 

de minérios. Tais como sonhar com animais brancos como vacas, ovelhas, pássaros e 

outros. Mulheres ou moças bonitas nuas, crianças recém-nascidas, sonhar com o sol 

radiante, a lua e as estrelas, onde no onírico o sonhador esteja em relacionamento ou em 

contato com tais símbolos dentro do seu ambiente de trabalho.  
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Os sonhos considerados como previsão negativa, interpretados pelo homem 

garimpeiro como experiência e previsão de Queima (muito tempo sem pegar minério), 

desastre, morte, decepções, obstáculos e confusões, geralmente são ligados aos animais 

tidos como traiçoeiros como lobos, cobras, onça, sapos, ou seja, animais cores escuras. 

Sonhos com caixão, defuntos, ainda mais se essas representações estiverem relacionadas 

no sonho com o lugar em que o garimpeiro está inserido. 

Certo dia meu Tio sonhou que estava próximo de uma vaca branca, mas eu que 

agarrava no pescoço dela, segurando com muita força para não deixá-la fugir. No outro 

dia cedo, começou a relatar o sonho e ao mesmo tempo interpretá-lo para nós, dizendo 

que estávamos perto de achar uma grande pedra de diamante e quem iria encontrar seria 

eu, pois no sonho era eu que estava grudado no pescoço de uma vaca branca.  

Na mesma semana estávamos garimpando no manchão devido o Rio está cheio, 

quando o motor parou de puxar o cascalho em razão de ter entrado ar no cano da 

maraca. Meu Tio ficou nervoso e disparou a xingar, pois quando se interrompe uma 

mandada de cascalho, corre-se o risco de jogar diamante fora da Bica14. Já que tinha 

parado, gritou nervoso “vamos despescar15”. Eu e mais dois companheiros pegamos os 

carumbés16e fomos em direção a Bica e nesta estava outro colega garimpeiro retirando 

as grades e com a pá começou a encher de um a um e partimos em direção a um 

pequeno monte de cascalho que já estava ali para ser lavado na peneira, logo próximo 

em baixo de uma árvore. Derrepente ao despejar o cascalho no monte, brilhou algo 

estranho, “pensei deve ser feijão reluzente17”. Voltei para buscar mais cascalho e com 

isso os outros garimpeiros coincidentemente não viram e nem jogaram cascalho por 

cima daquele lugar. Ao voltar com mais uma viagem, aquilo brilhou com mais 

intensidade ainda, então despertou minha curiosidade, despejei o cascalho em outro 

lugar e no mesmo instante passei o dedo indicador direito para descobrir o cascalho e 

ver o que estava ali. Ao passar o dedo por três vezes consegui visualizar algo 

espetacular, então a emoção era tanta que enterrei a mão de uma vez no cascalho e 

segurei firme e comecei a gritar, sorrir, chorar, pular, jogar o boné no chão e com a mão 

direita bem fechada dizia com euforia “falei! falei! que nós íamos pegar, aqui está, aqui 

está”. Meu Tio que estava consertando a entrada de ar do motor veio correndo e 

questionando o que havia acontecido, pois ninguém ali sabia, somente eu. Todos 

ficaram atônitos observando querendo saber qual o motivo de minha alegria, quando 
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meu Tio retrucou “O que foi? tá ficando doido!”, então gritei novamente “estamos rico, 

pegamos um pedra!”, na gargalhada “você tá com brincadeira”, respondeu meu Tio já 

próximo de mim. Já não conseguindo esconder de tanta emoção, abri a mão e mostrei 

aquela linda pedra preciosa de 8 quilates18, branca como neve. A alegria contagiou a 

todos e fui saudado com abraços, quando meu Tio ordenou naquele instante parar todas 

as atividades e voltarmos para o barraco e no outro dia irmos à cidade com o fazendeiro 

no objetivo de vender a pedra. Enquanto isso em nosso barracão de palha criou-se um 

clima de festa, de confraternização, prepararam um jantar caprichado e com a notícia os 

visinhos próximos se reuniram para compartilhar conosco a alegria do achado. O que 

não poderia faltar naquele momento, mandou comprar, a tal da cachaça, uns tomando, 

outros não, mas todos felizes e assim foi à noite a fora contando causos e piadas. 

Mais tarde, quando se aquietou a euforia, nem dormimos direito, pois existem no 

contexto do garimpo, elementos de má intentos que vivem ali somente para observar e 

maquinar o mal ao próximo no qual já ouvimos fatos verídicos de indivíduos que 

matavam para roubar o minério. Como o diamante era considerável, procuramos 

naquele restante de noite ficarmos atentos com uma espingarda cartucheira carregada. 

Mas graças a Deus nada aconteceu de ruim e fomos para a cidade vender o diamante.                                 

 
 

Garimpo: Integração Cultural 

 

Vale dizer que o espaço do garimpo é composto por diversificadas culturas que 

possibilitam a fácil interação e as sociabilidades entre a comunidade. Há de se lembrar 

que o garimpo no Brasil incentivou as imigrações que culminaram repentinamente na 

criação de povoados, vilarejos, distritos e conseqüentemente a constituição de cidades. 

A notícia da Leva de diamante no Vale do Araguaia espalhou rapidamente pelo Brasil, 

culminando na povoação e conseqüentemente no surgimento de duas currutelas, que no 

primeiro momento passam a se chamar Barra Goiana à margem esquerda do Rio 

Araguaia e Barra Cuiabana à margem direita. Hoje, a primeira é Aragarças no Estado de 

Goiás e a segunda Barra do Garças, Estado de Mato Grosso. Ambas surgiram com a 

influência de “Manchas” do garimpo de Pedras Preciosas.                
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A maioria dos garimpos apresenta um contexto de encontros culturais, pois é um 

recinto de reciprocidades e ao mesmo tempo de heterogeneides. É um lugar que 

possibilita a troca de experiências e a assimilação de conhecimentos comuns entre 

ambas as culturas, que por sua vez é composta por imigrantes goianos, mineiros, 

cariocas, paulistas, cuiabanos, e em larga escala de nordestinos, considerados os que 

mais imigraram por todo o País, devido à própria situação de fome, seca e baixa 

expectativa de vida que boa parte dos estados da região nordestina oferecia. 

Diante disso, pode-se observar o que ressaltou Peter Burke na “interpretação dos 

encontros culturais”: 

 

 
 
Uma das regiões pelas quais é improvável que a história Cultural 
desapareça, apesar das possíveis reações contra ela, é a importância 
dos encontros culturais em nossa época, gerando uma necessidade 
cada vez mais urgente de compreendê-los no passado (BURKE, 
2005: p.154). 

 

 
Aqui está um pouco do que é a diversidade do garimpo com sua importante 

tradição, que apresenta uma identidade rica, porém pouco vista e reconhecida pelos 

historiadores, que percebe pelos pouquíssimos trabalhos de pesquisas cientificas 

publicados no mercado, como livros, artigos e outros. No entanto, é um vasto campo 

dentro da História Cultural que pode ser explorado e valorizado por meio dos conceitos 

dos estudos científicos, meio pelo qual será possível tornar viva e imortal as tradições 

do garimpo, pois é por meio da prática de extração de minérios realizados pelos homens 

simples e sofridos, considerados por muitos, os que ocupam a baixa escala da história, 

são estes os responsáveis por alimentar e manter em pleno funcionamento o mercado de 

jóias no âmbito nacional e internacional. São os garimpeiros que tornam possível os 

amplos recursos de beleza aplausível dos homens e das mulheres através dos 

monumentos, dos colares, das roupas, cintos, sapatos e dos anéis que são usados 

orgulhosamente pela classe de intelectuais, que na maioria das vezes não reconhecem e 

tão pouco lembram que existe ainda o garimpeiro. 

Para Michel de Certeau (2008), o historiador deve atentar para as minúsculas 

coisas que compõe o processo natural de construção da história, que não são percebidas 
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na maioria pela escala de estudos científicos como objetivos importantes que compõe 

uma cultura determinada. Portanto, o historiador possui o poder de transformar objetos 

de estudos em história cultural: 

 
 
Mas o historiador não contenta em traduzir de uma linguagem 
cultural para outra, quer dizer, produções sociais em objetos de 
história. Ele pode transformar em cultura os elementos que extrai de 
campos naturais. Desde a sua documentação (onde ele introduz 
pedras, sons, etc.) até o seu livro (onde plantas, micróbios, geleiras, 
adquirem o estatuto de objetos simbólicos), ele procede a um 
deslocamento da articulação natureza/cultura. Modifica o espaço, da 
mesma forma que o urbanista, quando integra o campo no sistema de 
comunicação da cidade...  (CERTEU, 2008: p.80). 

 

 

Por outro lado, graças à ascensão da história da cultura popular na década de 

1960 na Grã Bretanha, culminando posteriormente com o surgimento dos “estudos 

culturais”, que o olhar dos historiadores de uma forma mais atenciosa, voltou-se para a 

observação, estudos e pesquisas no campo da história popular, que até então era 

discriminada pelos grandes intelectuais da história tradicional e positivista, que só 

atentavam em registrar a cultura da alta classe. Porém, com o surgimento de novos 

métodos dos estudos culturais, possibilitaram as abordagens direcionadas para a classe 

popular, ou seja, a história das pessoas comuns, que antes não eram reconhecidas como 

cultura. 

Partindo desse princípio, voltado para os estudos culturais, pode-se destacar a 

grande contribuição dos estudos de Edward Thompson que passou a analisar as 

mudanças econômicas e políticas dentro do contexto de formação das classes, 

examinando de perto o processo de construção da cultura popular, que por sua vez, 

registra os rituais de iniciação de artesãos, as feiras dos pobres, enforcamento de 

pessoas odiadas e analisou poesias que retrataram a realidade vivida das pessoas simples 

da época. 

Diante desses estudos de Thompson, o mesmo influenciou muitos outros 

historiadores, tanto na Grã Bretanha, quanto na Alemanha até a Índia, a voltar seus 

estudos para a história da Cultura popular (BURKE; 2005 p.30,31). 

A partir desse contexto, surgiu novo método para os historiadores culturais 

aplicarem em seus estudos como argumenta Burckhardt: 
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Como seus colegas de história política ou econômica, os historiadores 
culturais têm de praticar a crítica das fontes, perguntar por que um 
dado texto ou imagem veio a existir, e se, por exemplo, seu propósito 
era convencer o público a realizar alguma ação (BURKE, 2005, 
p.33). 

 

 

Portanto, é importante ressaltar que diante dessas transformações no campo dos 

estudos voltados para os Estudos Culturais, posteriormente, o processo de ampliação e 

conceitualização de novos paradigmas continuaram a serem buscados pelos intelectuais 

considerados da Ala dos marxistas e da Escola dos Annales, sendo está última criadora 

do conceito de mentalidade que em seguida passa a ser superada como representação do 

imaginário que conseqüentemente, irá fundamentar com esses princípios o que hoje é 

denominada de História Cultural: 

 

 
 
Como representante da Escola dos Annales, Jacques Le Goff entende 
que o conceito do imaginário veio a representar uma superação do de 
mentalidades, posto a circular por essa Escola desde Lucien Felvre. A 
mentalidade, contudo, nunca chegara a se impor como um conceito 
preciso. Definido de forma vaga se posicionava como uma maneira 
de pensar, para além dos limites da classe social e do conceito de 
estrutura mental que lhe corresponde, a ideologia... O imaginário se 
ofereceu como a categoria preferencial para exprimir a capacidade 
dos homens para representar o mundo (PESAVENTO; 2008, p.45). 

 

 

 
 
Em suma, o que até aqui foram expostos, concretiza fundamentalmente uma 

nova forma de ver e estudar as culturas e com elas as identidades vítimas de 

preconceitos e discriminações ao longo de muitos anos. Uma nova forma metodológica 

que procura pautar para a não acepção, não alienação, ou seja, pela valorização das 

minorias, que não se omite a enfocar para o mundo as particularidades que sem dúvida 

alguma, tem sua parcela de contribuição na construção da história da humanidade. E 

esse compromisso e responsabilidade, no entanto, é papel da história Cultural. 
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Geralmente, o local onde é escolhido para fixação dos garimpeiros com suas 

traias19 como forma de povoado se dá próximos aos Córregos, Regos d’ água ou Rios. É 

nesses lugares que constroem seus barracos de palha que poderão ficar por curto, médio 

ou longo prazo, dependendo da boa ou má produtividade do minério. 

A forma de organização desses recintos é representada por três ou quatro 

barracos próximos uns dos outros e com um girau20 de bambu no fundo do quintal para 

lavar as vasilhas. Dentro desses barracos que são divididos de dois, três ou quatro 

cômodos com fogão de lenha, o conhecido fogão caipira. As tarimbas para dormir são 

feitas com o pau da folha de babaçu21, armada com quatro forquilhas de madeira, que 

depois de pronta estende-se o colchão. As redes são também muito utilizadas pelos 

garimpeiros, pois são práticas e ocupam pequeno espaço. Esses barracos são construídos 

geralmente próximos as árvores nativas e ao se instalarem plantam árvores frutíferas 

como mangas, cajus, abacates e outros. Ao anoitecer, utilizam como recurso para 

alumiar, a vela, a lamparina22, ou o lampião. Na época do frio deve-se tomar cuidado 

com cobras entre as palhas, tanto do teto, quanto das paredes do barraco, pois ao 

acender o fogo, o animal pode se aproximar para um lugar aquecido. 

Os caminhos que dão acesso de um barraco para o outro são estreitos chamados 

de trieiros.              

O que não falta é o campo de futebol, local de divertimento todas as tardizinhas 

e no final de semana, onde a disputa é acirrada e animada, mesmo cansados, nós 

encontrávamos força para jogar uma pelada23.  

O transporte para a cidade fica por conta do proprietário da terra explorada, dos 

sócios do garimpo ou de algum garimpeiro que porventura estiver um veiculo de 

carroceria. As viagens a cidade pelos chefes de grupo de trabalho, dependendo da 

distância são realizadas de quinze, vinte ou trinta dias no objetivo de comprar 

mantimentos. Já os outros garimpeiros que ganham porcentagens, quando não se pega o 

minério, podem passar meses e até anos sem irem à cidade, pois são custeados por Meia 

praça24 ou pelos sócios do garimpo.  

Portanto, essas ocupações existem enquanto os garimpos são produtivos, caso 

contrário, o proprietário das terras não permite a permanência dos garimpeiros com seus 

barracos.         
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Conseqüências do Garimpo ao Meio Ambiente  

 

O impacto ambiental causado pela prática do garimpo é incalculável, pois 

utilizam produtos que além de afetar a saúde do garimpeiro, prejudicam o Meio 

Ambiente, que sofre a destruição das Matas, com o desmatamento e assoreamento dos 

córregos e rios por meio dos desmontes com jatos de água, utilização de motores e 

dragas no processo da prática do garimpo que além de deixar erosões e grandes crateras, 

afetam a fauna e a flora por completo, deixando definitivamente o território em que fixa 

destruído, e na maioria das vezes irrecuperável e improdutivo para outras atividades. A 

fauna perece porque o garimpeiro além de utilizar grandes estruturas de máquinas 

pesadas para encontrar os metais preciosos, também pratica a caça predatória irregular, 

dando fim a existência de certos animais no território onde está. 

Assim, a memória se alimenta de uma materialidade, uma espécie de coleção de 

imagens presentes-imagens que a memória lembra e reconstitui em relação ao lugar, 

objeto ou sentimento. Assim os elementos da natureza como: rios, montanhas, campos, 

florestas e as construções humanas transformam-se em imagens, caminhos e 

representações de uma comunidade em sua vida quotidiana. Podemos notar isso, no 

modo de ser das pessoas e no falar da terra. As “imagens da natureza” os fragmentos da 

lembrança em busca de um sentido, compreensão das imagens mentais que nos levam a 

idéia de natureza. 

Contudo, ser garimpeiro não se resume somente em uma idéia negativa do 

oficio, às vezes pela queima, outras pelo perigo e o sofrimento na labuta do trabalho 

árduo e pesado, sem saber quando irá bamburrar. Mas sempre alimentado pelos sonhos 

e expectativas de conquistar uma vida melhor é que motiva o homem garimpeiro a 

permanecer vivendo em meio a essa cultura heterogênica, compostas por valores 

estereotipados, lugar que fixa as mais diversas tradições, onde se concentra diversas 

culturas para de adaptar a uma só realidade, a uma só situação social. É nessa junção e 

concentração na busca pelo minério que se encontra várias representatividades que 

possibilitam o resultado de uma hegemonia cultural rica, lugar onde pode haver trocas 

de experiências, assimilações de valores, mas geralmente podem acontecer conflitos 

culturais por um não concordar com as idéias do outro. 
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Enfim, o que importa é que todos os garimpeiros por preferência escolheram a 

liberdade que trabalhar a mando de um encarregado, patrão ou chefe. Preferiram viver 

na lida, às vezes na solidão, mas nada o prende a um lugar, pois é o nômade do minério 

e muitos até costumam ao ritmo de vida que levam, dos eventos rotineiros que 

acontecem: as festas tradicionais, com farofa de frango e forró até ao amanhecer, 

futebol animado, o jogo de baralho aos gritos, a pesca, a caça e os bons banhos nos 

córregos e rios em contato direto com a natureza. Dessa forma, o garimpeiro leva sua 

vida e constrói ao longo dos anos a sua história de aventura, de conquistas e derrotas, 

mas fundamenta sua existência nos sonhos de liberdade. 

 

 
Divisão dos tipos de garimpos 

 
 

O garimpo é composto de atividades diversificadas. Há o chamado garimpo de 

manchão25, é desenvolvido manualmente por um ou mais garimpeiros que se 

encarregam de cavar com enxadão, picareta e alavancas um buraco até atingir ao 

cascalho. Dependendo da conformação geológica do lugar, esse buraco pode ser raso ou 

profundo, o objetivo final é quebrar o cascalho encontrado e retirá-lo. Em seguida, é 

deixado secar ao sol por uns dias, para depois, ser peneirado pela suruca26, que separa as 

pedras grandes, deixando somente o cascalho fino para a lavagem. Essa é feita em uma 

bica de água, no córrego ou no rio. Reúne-se todo o cascalho carregado por carriola27 

para próximo dos lavadores28, e utilizam-se mais quatro peneiras, que são giradas pelo 

garimpeiro até reunir nos seus centros o circulo de pedras escuras, denominado de 

forma29, e nesta o diamante pode aparecer. O garimpo manual é considerado o mais 

pesado e difícil. Geralmente esses garimpeiros de manchão são custeados por “meia-

praça”, pessoas que os surtem de mantimentos durante todo o mês, em troca, recebem 

parte dos rendimentos das vendas dos diamantes encontrados, a divisão obedece a 

proporção de 40 ou 50% entre ambos. 

Outro tipo de garimpo é o realizado com máquinas e motores. Esse é composto 

por dragas que, fixadas com rodas próximas ao lugar determinado, possui uma 

mangueira ligada a maraca, que fixada a uma distância considerável do barranco, e 

acompanhada de um motor que bombea a água do rio, ou córrego, por meio de canos 
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longos, em cujas extremidades é fixado um bico fino, possibilitando a saída da água 

com potência. O objetivo é dissolver todo o barranco, transformando tudo em barro e 

lama que escorrem rumo a maraca (chupão) com destino ao rio, causando assim, um 

constante assoreamento, transformando o espaço que antes era o percurso da água, em 

uma grande praia de lama. Esse processo de desmonte acontece até se atingir o 

cascalho, criando assim o que é chamado de “Catra”, local definido e limpo para, com o 

auxílio de muitos homens, retirar o cascalho também com jato. Esse é quebrado, por 

meio da maraca é enviado direto para a bica ou resumidora, lugar onde se separa formas 

e diamantes, pois são máquinas reguladas par fazer essa seleção. Esse modelo de 

garimpagem é firmado geralmente em sociedade entre o proprietário das máquinas e um 

homem tido como chefe de um grupo responsável pela mão-de-obra, normalmente são 

entre quatro ou cinco homens, que recebem 15% de cada um dos rendimentos das 

pedras encontradas. O chefe do grupo e o proprietário das máquinas, que também 

custeia a despesa, dividem a maior parte do lucro. Já o fazendeiro, chacareiro ou sitiante 

que sede o lugar para ser devastado, destruído definitivamente, recebe apenas uma 

pequena porcentagem de 20% dos rendimentos de cada diamante vendido. 

O garimpo de mergulho também é bastante conhecido e perigoso, pois é 

realizado por meio de uma balsa com um motor e mangueira para dragar o cascalho no 

fundo do rio. Nessa balsa, encontram-se entre quatro ou cinco garimpeiros. Depois de 

pesquisado o local, ela é fixada no leito do rio, com um equipamento completo de 

mergulho cada garimpeiro desce para o fundo do rio, um de cada vez. São entre 15 a 20 

minutos, o tempo para realizarem o trabalho de seleção do cascalho e o lançamento para 

a bica ou resumidora que, por sua vez, também é fixa sobre a balsa. No final do dia, os 

homens lavam o cascalho retirado em peneiras, buscando o diamante.  

Nos garimpos, portanto, quem mais lucra não são os que diretamente enfrentam 

o sol escaldante, a labuta do dia-a-dia, mas sim um personagem que nem sabe e nem tão 

pouco quer saber das dificuldades enfrentadas pelos garimpeiros, trata-se do agente 

comprador, esse que cumpre o papel de querer tira vantagem no processo de extração 

dos minérios, aproveitando em muitos casos das necessidades sociais e econômicas do 

garimpeiro. Portanto, nessa perspectiva de exploração, atinge diretamente a economia e 

afeta as relações sociais do homem garimpeiro.   
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Você já viu um garimpeiro rico? 

 

Essa pergunta, feita com freqüência, tem por resposta um insistente não. Parece 

raro, um garimpeiro ser alguém com fortuna. Existem alguns fatores que podem 

explicar essa situação, que permitem a formulação de dizeres e crenças populares de que 

“o dinheiro ganho em garimpo é amaldiçoado”. Dentre esses fatores está à ideologia 

construída dentro do ambiente do garimpeiro, transmitida de geração para geração, que 

pode ser resumida por uma definição do viver como: gastar nas festas com bebidas, nos 

bordeis, viagens nacionais e internacionais, fretando até avião. Assim, os garimpeiros 

chegam a gastar todo o dinheiro na farra ou no luxo em questão de dias. Capital que 

muitas vezes demoram meses ou anos para ganhar.  

Portanto, é assim que o imaginário do garimpo é constituído, como lugar de 

peleja e ao mesmo tempo de aventuras, sonhos, diversão, de ideais passageiros e 

destinos indefinidos, de aventuras e lugares imprevisíveis cheios de surpresas e 

acontecimentos inesperáveis.  

 Três fatores justificam esse questionamento. O primeiro está relacionado a 

vivência do garimpeiro em um lugar distante em que a solidão é a companheira de todos 

os dias, pois o garimpo é caracterizado como um lugar onde é sujeito aos diversos tipos 

de acontecimentos, sendo eles positivos ou negativos. Por esses motivos, na maioria das 

vezes essa é a razão pela quais os familiares do garimpeiro não o acompanham, então o 

contexto do garimpo se encontra geralmente homens largados ao destino, sem 

compromisso de relações conjugais. Diante dessa realidade, o garimpeiro possui uma 

válvula de escape quando enche o bolso de dinheiro, vai para a cidade e cai na graça da 

mulherada, pagando tudo e para todos sem se preocupar com nada, pois para esse 

cidadão o que está fazendo é uma forma de viver a vida para apagar do seu pensamento, 

por um momento, os tempos de tristeza, de solidão e da labuta rotineira que enfrenta no 

garimpo. Portanto, na maioria das vezes, as festas, as mulheres e as bebidas fazem parte 

da vida desse homem como uma forma de fugir da sua real situação de desprezo, de 

abandono e de carência afetiva. 

O segundo caso acontece quando o garimpeiro bamburra, principalmente aquele 

que mantém sociedade como chefe de equipe de trabalho, quase sempre o capital da 
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venda dos minérios já está planejado para manter as despesas do próprio garimpo, com 

a intenção e esperança de encontrar outras pedras preciosas ou pepitas melhores e 

maiores. Ou seja, o que se pega ao longo de meses e anos, acabam os excedentes 

voltando como forma de manutenção da atividade garimpeira. Assim, deixam de aplicar 

em bens e imóveis como garantia de uma vida futura melhor. 

No entanto, o terceiro fator está focado em um elemento de características 

manipulador, que se relaciona no meio como forma de tirar proveito da situação frágil 

do homem do garimpo. Esse é o agente comprador, considerado na escala um dos que 

mais lucram no processo de extração do minério, chegando a lucrar mais de 60 ou 70% 

em cada minério comprado. Ele possui a retórica afinada no objetivo de explorar o 

máximo possível da simplicidade do garimpeiro, pois alega defeitos na maioria dos 

diamantes, mesmo que não tenha, e assim vai tirando proveito e manipulando 

ideologicamente esse homem convencendo-o a vender. Esse agente comprador vai 

longe à busca de minério e muitas vezes não reconhece o importante papel do 

garimpeiro no contexto social e econômico de um Município, Estado ou Nação. Além 

disso, a distância do garimpo da cidade influencia muito, caso seja muito distante, os 

garimpeiros preferem vender ali mesmo que ir a cidade. Nesse mesmo contexto, pode-se 

destacar que existe coisa pior como exemplo de injustiça, no caso do próprio agente 

comprador, ser o proprietário das máquinas e deter o monopólio da compra dos 

minérios da região. Os garimpeiros vivem essa realidade, pressionados a cederem à 

oferta desse agente, em que alega suprir todas as despesas que faz funcionar as 

atividades do garimpo. Esses homens são considerados dentro dessa hierarquia como 

simples empregados assalariados. Sendo assim, questionamos até onde vai essa 

liberdade do garimpeiro? 

 
 

Será o Garimpeiro um homem livre? 
 
 

Quando se fala nesse homem aventureiro, que busca a liberdade, parte do 

princípio do surgimento do garimpo e suas primeiras atividades, que se caracterizavam 

como manuais, em que ainda não havia as máquinas apropriadas para esse ofício. Nessa 

época, tudo era mais natural e o contato com a natureza era mais puro e de forma 

simples o homem podia sentir-se livre com ele e com o habitat. 
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Mas com o tempo foram surgindo grandes invenções tecnológicas para suprir de 

maneira mais rápida e eficaz a demanda de trabalho, pois a atividade que dez homens 

demoravam um dia para fazer, com as máquinas fazem em duas ou três horas. E assim, 

esse homem passa a ficar refém do sistema, criado para submetê-lo a escalas e normas 

de divisão do trabalho. Com isso, os motores, as dragas e as bicas vão cada vez mais 

ocupando o espaço e eliminando gradativamente os garimpos manuais.  

Em pleno século XXI, podemos presenciar o surgimento cada vez maior das 

grandes Mineradoras Multinacionais que devastam a seco uma grande extensão de 

terras, utilizando não mais as dragas ou motores, mas sim caminhões enormes, ret 

escavadeiras que desmontam em questão de dias toneladas de cascalhos. Nesse sistema 

já não existe o garimpeiro, pois os que nele trabalham são funcionários assalariados em 

que nem chegam a ver os minérios encontrados. Cumprem ordens de encarregados e 

excessivas horas de trabalho para sobreviver. Os minérios encontrados são selecionados 

por uma máquina sofisticada com o auxilio de uma pessoa de confiança.  

Diante dessa ordem dos avanços tecnológicos das grandes mineradoras, somado 

aos fechamentos dos garimpos com água e os garimpos manuais estarem escassos e 

abandonados em razão da proibição por parte da Justiça Ambiental, pode-se ver aos 

poucos o desaparecimento do homem garimpeiro e com ele a sua identidade, tradições e 

crenças.         

Portanto, essa é uma parte do trabalho da dissertação que no qual tomará outros 

caminhos e amplitudes de estudos em direção a pesquisas documentais e entrevistas 

orais com pessoas ligadas ao garimpo, processo esse que irá enriquecer e fundamentar 

ainda mais as fontes, as tradições e as realidades que o garimpeiro vive no seu contexto, 

no mundo de lutas e aventuras. Rumo esse que poderá suscitar fatos, contos, causos, 

crônicas e histórias ainda desconhecidas que precisam ser registradas para que o tempo 

não possa apagá-las, pois a maioria dessas fontes são orais e os nossos aventureiros, os 

homens dissolutos30 que fascinados pelo minério dedicaram toda uma vida acreditando 

na mudança, no enriquecimento, estão desaparecendo a cada dia, estão morrendo e com 

eles morrem a memória, que para o historiador é a relíquia que constrói a história e 

perpetua a identidade de determinada cultura. 

________________________________ 
2Bamburra: Ato de achar metal precioso de/ou em grande proporção. 
3Queima: Muito tempo sem achar o minério. 
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4Maraca: Estrutura circular de metal com grade, que acoplada na boca de um cano chupão, serve para 
evitar o entupimento. 
5Cano chupão: Cano posicionado dentro d’água para tragar terra e cascalho. 
6Maraqueiro: Pessoa que segura a maraca dentro d’água evitando o entupimento do cano chupão.   
7Cremoso: Cascalho bonito composto de variedades de formas. 
8Trieiros: Estrada estreita freqüente em fazendas e garimpos.  
9Fazendeiro: Dono da propriedade de terra onde se localiza o garimpo. 
10Tarimba: Cama de madeira rústica forrada com pau de babaçu. 
11Pendenga: Necessidade das coisas, falta de dinheiro.  
12Bóia: Comida, refeição. 
13Mancha: Minério em grande proporção. 
14Bica: Estrutura de ferro composta de caixa que amortece a água com o cascalho e canaleta com pequena 
inclinação com grades fixadas para segurar os diamantes. 
15Despescar: Ato de retirar o cascalho da bica. 
16Carumbés: Tacho pequeno utilizado pelo garimpeiro para carregar cascalho. 
17Feijão reluzente: Pequena pedra brilhosa que compõe a forma do cascalho. 
18Quilates: Nome que especifica a pesagem do diamante.  
19Traias: Roupas e objetos de garimpeiros. 
20Girau: Estrutura de madeira armada com quatro forquilhas com acento utilizada para lavar roupas e 
vasilhas 
21Babaçu: Palmácea cujos frutos, drupáceos, fornecem sementes oleaginosas e comestíveis, das quais se 
extrai óleo útil. 22Lamparina: Recipiente com um líquido iluminante, no qual se mergulha um discozinho 
transpassado por pavio que, aceso, dá luz.  
23Pelada: Jogo de futebol ligeiro em campo improvisado.  
24Meia praça: Garimpeiro mantido financeiramente por terceiro para trabalhar no garimpo manual cujo 
dinheiro do minério é dividido igualmente. 
25Manchão: Lugar rico em metal precioso. 
26Suruca: Peneira grossa utilizada para selecionar as pedras maiores na lavagem do cascalho. 
27Carriola: Carrinho de mão utilizado para carregar cascalho. 
28Lavadores: Lugares preparados pelos garimpeiros dentro d’água para acomodar as cinco peneiras na 
lavagem do cascalho. 
29Forma: Pedras escuras contidas no cascalho e aparecem como um círculo no fundo da peneira no 
processo de lavagem. 
30Dissoluto: Devasso, corrupto. 
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