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(...) Era uma vida sofrida o dia que pegava tava bom o dia que não pegava 
tava no sofrimento. Era uma aventura, ora que produzia tava melhor, ora 
que não tava. Toda vida foi rastando, o garimpeiro quando pegava uma 
pedra tava vivendo quando não pegava tava sofrendo. Eu mesmo já sofri 
muito. (Seu Vadinho. In: Andrade; 2005) 
 
(...) Meu pai tinha um coração bom ajudava todo mundo que ia trazia uma 
mandioca, um aipim. Então graças a Deus nóis não fomos um povo sofredor. 
Agora o pessoal daqui pode dizer que passou fome porque é em cima do 
lagedo e o diamante é quando dar e a roça é toda hora que for come. (...) 
(Dona Alda). 
 
(...) Num trabaiava por isso, porque trabalhava de dia e eu não podia tinha 
menino, ta entendendo? A casa cheia de filho, como era que deixava os filho 
pra ficar até mais tarde. Ele trabalhava pra lá, cada qual procurava seu 
mundo, se ele pegasse bom, mas se ele não pegasse e se eu pegasse ajudava 
sempre. Ele ia pra lá, pra serra, pra lá, pra serra longe e eu por aqui. (Dona 
Zelita). 
 
(...) A pessoa que bebe é difícil abandonar, como a pessoa que fuma é difícil 
abandonar, como a pessoa que fuma é difícil abandonar o cigarro (...), 
mesmo assim é o garimpo a pessoa que habituou trabalhar garimpo ele só 
que saber de trabalhar o garimpo, mas ai não é assim... É o diamante, 
porque a pessoa fica sem trabalhar garimpo fica só pensando. 
- Ê diacho se eu tivesse no garimpo eu já tinha pegado um diamante. É meu 
Deus o diamante ta bom de preço, ah vou ver se pego diamante. Porque o 
diamante entra um dinheiro de vez. (Seu Binha) 
 
(...) A vida é como eu contei só é boa quando pegava diamante. E agora ta 
bom, pra todo mundo ta bom hoje em dia, (...) quem dizer que ta ruim o 
tempo hoje em dia, num sabe de nada que o tempo hoje ta melhor, tinha hora 
que a gente cassava uma coisa pra dar o filho pra comer e não achava e hoje 
em dia todo mundo tem, né não? (Dona Mariana). 
 
(...) Criei junto com ele, desde pequenininho viajava pra Andaraí e pra 
Mucugê fim de semana com um bucado de jegue, nóis ia pra Mucugê 
chegava lá enchia de laranja, de banana trazia pra qui. Dia de domingo de 
tarde nóis saia nesta casa tudo comprando caxixe (chuchu) enchia os caixão, 
dia de segunda feira nóis descia com a jegualhada pra Andaraí. Ele tinha 5 
jegue e eu tinha 1. Ai ia tudo carregada de chuchu lá pra Andaraí. Nóis saia 
daqui meia noite pra chegar lá primeiro que os outro. Ai vendia tudo, 10 
hora nóis não tinha nada, já tinha vendido tudo. (Seu Guina) 
 
(...) Qualquer pessoa, qualquer pessoa que pedisse uma coisa com precisão 
tem de ajudar, só dele dizer Deus te ajuda e ajuda mesmo. Com precisão tem 
de ajudar. (Seu Herculano)   
 
(...) Quando pegava um diamantinho, ai nóis tinha uma vida melhor nóis 
comprava uma roupa, comprava um sapato, coisa de casa, uma coberta, um 
lençol, colchão, comprava pano pra daí ir no mato buscar capim para 
encher. Ta vendo o sofrimento? Com pouca hora vinha a ruindade outra vez 
e a gente voltava pra ir pra mata (...) chegava lá ia trabalhar roça, ficava 
comendo abóbora, batata, aipim, inhame era o que nóis comia. (Seu João 
Canalão) 



 
 

Resumo 
 
 
O presente trabalho buscou trazer, à luz da literatura, dos jornais e dos depoimentos 
orais, aspectos abordados secundariamente em outros estudos, referentes aos 
trabalhadores do garimpo. Privilegiando o distrito de Chique-Chique de Igatu na 
Chapada Diamantina, procurou-se saber como viviam os trabalhadores do garimpo, com 
quem se relacionavam, quais foram suas condições de vida e de trabalho, nos anos 
compreendidos entre 1930 e 1950, período em que a extração de diamantes e carbonatos 
(principal sustentáculo econômico da região das Lavras Diamantinas-BA) encontrava-se 
em processo de declínio. Considerando as complexidades e especificidades que 
envolvem as áreas de mineração, as condições e relações de trabalho desenvolvidas e o 
contexto político-econômico conturbado, objetivou-se compreender as estratégias 
desenvolvidas pela população garimpeira para garantirem, minimamente, sua 
sobrevivência, destacando o papel desempenhado pelas mulheres neste sentido. 
 
Palavras-chave: Garimpeiros; Trabalho; Estratégias de Sobrevivência  

 
 

 

 

 
 
 
 



 
 

Abstract 
 
 
This study sought to bring the light of literature, newspapers, oral testimony, secondary 
points raised in other studies, related to mining workers. Preferring the district Igatu the 
Chapada Diamantina, we tried to learn how they lived, with whom they were related, 
what were their living and working in years between 1930 and 1950, during which the 
extraction of diamonds and carbonates (the main economic mainstay of the region of 
Lavras Diamantinas-BA) was in decline. Considering the complexities and specificities 
of the mining areas, conditions and working relationships developed and the political-
economic hardship, aimed to understand the strategies developed by the mining 
population to ensure that, minimally, their survival, highlighting the role played by 
women this.  
 

Keywords:  Miners, Work, Survival Strategies  
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Introdução 
 

A partir dos meados do século XX verificou-se o alargamento das temáticas e do 

campo de investigação na pesquisa em História. Temas como família, crime, educação, 

mulher, negros, dentre outros, emergiram e firmaram espaço na História Social. Desta 

forma, a partir das novas concepções e perspectivas, temáticas até então “invisíveis”, 

sobretudo, aquelas que tratam dos excluídos sociais, encontraram respaldo nesta 

historiografia. Os estudos dos “de baixo” passaram a preencher as lacunas deixadas por 

uma forma tradicional de fazer história, dando visibilidade às minorias sociais, às quais 

fora negado o reconhecimento como agentes do processo histórico. E nesse novo 

ambiente historiográfico os estudos sobre garimpos e garimpeiros ganharam 

visibilidade. 

Considerando, os poucos trabalhos que abordam os garimpos de diamantes na 

historiografia baiana, bem como a escassez de estudos nos quais o garimpeiro seja 

colocado como personagem principal, este trabalho busca (re) construir a história do 

garimpo e dos garimpeiros de Chique-Chique de Igatu (Andaraí-Ba), tendo como cerne 

identificar e compreender as condições de vida e trabalho da população garimpeira, nos 

anos compreendidos entre 1930 e 1950, período em que Chique-Chique, assim como, os 

demais centros produtores de diamantes, da região denominada Lavras Diamantinas1 

(BA), experimentavam um intenso processo de empobrecimento. Entendendo que nos 

momentos de crise, as já precárias condições de vida e trabalho desses sujeitos eram 

agravadas, busco ainda desvelar as estratégias de sobrevivência e/ou resistências criadas 

pela população pobre para se manterem num mundo de intensa exploração e 

instabilidade, destacando a relevância do trabalho feminino para tal fim. 

O recorte temporal desta pesquisa se insere numa conjuntura de intensas 

transformações econômicas, sociais e políticas na Bahia, no Brasil e no mundo, que 

entrelaçadas a fatores internos como o esgotamento das jazidas diamantíferas, 

desequilíbrios climáticos, e migração da mão de obra laboriosa, trouxeram sérios 

agravantes à economia diamantífera. Na década de 1930 e seguintes, o mundo sofreu os 

efeitos da “crise de 29”, que abalou de forma contundente a economia brasileira, 

                                                        
1 Por Lavras Diamantinas entendemos um conjunto de cidades, que tiveram como base de referência 
econômica a extração de diamantes e carbonatos, a saber: Andaraí, Lençóis, Mucugê e Palmeiras. 
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pautada no modelo agrário exportador. Com o abandono do livre comércio e adoção de 

medidas protecionistas, por parte dos países europeus consumidores de diamantes e 

carbonatos, a procura e o preço do carbonato despencaram no mercado, tornando 

inevitável a crise nas Lavras.  

Dividido em três capítulos, esse estudo examina em seu no primeiro capítulo o 

contexto de crise que se estabeleceu sobre a produção diamantífera no período já 

apontado, demonstrando como a pobreza foi se fazendo cada vez mais presente numa 

região famosa pelas riquezas que em áureos tempos fora largamente propalada. Avalia 

como discurso em prol das atividades agrícolas se fez presente no contexto de crise da 

extração diamantífera, situação análoga a que ocorreu em Minas Gerais no período em 

que o ouro mostrava sinais de esgotamento. 

O capítulo dois analisa aspectos que só recentemente vem ocupando espaço na 

literatura sobre garimpo. Trata-se da identificação das condições de vida e trabalho de 

homens, mulheres e crianças que cotidianamente arriscavam a vida nos garimpos. Nesse 

capítulo, a pobreza é desvelada, mostrando como o imaginário sobre essas atividades 

consagrou uma falsa idéia de riqueza e facilidade. Personagens saídos das páginas do 

jornal, das entrevistas realizadas se misturam aos consagrados pela pena de Herberto 

Sales e dão o tom da realidade miserável que envolvia esses trabalhadores. Aqui 

evidenciamos a fome, o perigo, a miséria, a exploração, mas também a solidariedade e 

as estratégias de sobrevivência empreendidas pelos garimpeiros de Igatu que 

desassistidos pela legislação teimavam em sobreviver da atividade diamantífera, uma 

das poucas ou quase única possibilidade local. 

No terceiro capítulo as mulheres se movem pelo universo garimpeiro, amplamente 

concebido como espaço masculino. Fugindo a regras e padrões, Marias, Aldas, 

Marianas, Zelitas e tantas outras entenderam que do seu trabalho dependia, na maioria 

das vezes, a sobrevivência da família. Contrariando o senso comum de que o homem era 

o provedor do lar, muitas mulheres em Chique-Chique subverteram essa afirmação e 

demonstraram que nos períodos de “enfusamento” dos maridos, elas sabiam se “virar” e 

providenciar o sustento do lar. Mas esse trabalho feminino não se fazia presente só em 

situações consideradas mais graves, ou seja, quando os maridos não encontravam 

diamantes, as entrevistas revelaram que cotidianamente as esposas dos garimpeiros e 

outras mulheres se ocupavam da casa e dos filhos, mas também podiam ser cozinheiras, 

empregadas domésticas, curandeiras, professoras, quituteiras, rendeiras, lavadeiras, 
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engomadeiras, bordadeiras, costureiras. Demonstramos também que a atuação dessas 

mulheres ia além dos serviços ditos femininos, já que as mesmas também trabalhavam 

em atividades ligadas ao comércio e a atividade garimpeira: donas de pensão, ajudantes 

e donas de vendas, feirantes, alqueladoras (negociantes de animais de carga), donas de 

garimpo, “fornecedoras” e garimpeiras são algumas dessas áreas de atuação. Enfim, no 

terceiro capitulo revelamos as mulheres em diversos espaços, desempenhando tarefas 

imprescindíveis a sua sobrevivência e da família, embora quase sempre desvalorizadas 

pela sociedade. 

A partir da leitura das fontes, sobretudo a literatura de Cascalho, de Herberto 

Sales (1944 e 1956) constatamos que os segmentos mais baixos da sociedade - 

garimpeiros, prostitutas, crianças, lavadeiras - constituíram uma rede de relações de 

ajuda mútua baseadas em laços de parentesco, e/ou vizinhança, sem os quais 

dificilmente teriam condições de se manterem. As mulheres assumiram - no que 

denominamos “sociedade-providência” - um papel importante. Sobretudo, quando seus 

maridos passavam muito tempo distantes de suas casas em função do garimpo, ficavam 

“infusados”, doentes, se acidentavam ou eram despachados, nessas horas, o trabalho 

feminino se mostrava crucial à sobrevivência familiar. 

Para contarmos esta história nos valemos de diferentes perspectivas 

metodológicas: história oral, literatura, pesquisas documentais e bibliográficas. Tal 

panorama se apóia em pressupostos teórico-metodológicos muito semelhantes aos que 

sustentaram os trabalhos de Barrozo (2007), Coelho (2005), Guimarães Neto (2006) e 

Jesus (2005), que contou com o cruzamento das informações obtidas nas entrevistas 

com outros vestígios e possibilidades, intentando dar-lhes maior inteligibilidade. Por 

isso entende-se que esta é uma opção metodológica promissora para alcançar os 

objetivos propostos.  

A História Oral como método de pesquisa produz uma “fonte especial”, cuja 

principal característica pauta-se em sua subjetividade. Esta particularidade atribuída à 

História Oral de modo a desqualificá-la, se constituiu até a década de 1970, num entrave 

quanto a sua incorporação ao universo da pesquisa histórica. Acreditava-se que pelo 

fato dos depoimentos pessoais expressarem uma visão particular, não poderiam ser 

considerados representativos de uma época ou de um grupo. Entretanto, as 

transformações operadas no campo da história, sobretudo a partir das décadas de 1970 e 

1980, imputando-lhe novas perspectivas, que incluiu a (re) valorização das experiências 
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individuais, o interesse pelas ações cotidianas e alargamento na concepção do que é uma 

fonte, concorreu para intensificação do debate acerca das relações entre a história e a 

memória. Segundo Ferreira (1994), a linha historiográfica que passou a explorar estas 

relações rompeu com uma visão determinista ao colocar em evidência a construção dos 

atores de sua própria identidade, “reequacionou” as relações entre passado e presente, 

não sopor reconhecer que o passado é construído segundo as necessidades do presente, 

mas, sobretudo, por entender história e memória enquanto “representações” do passado. 

Nesta perspectiva história e memória passaram a ser vistas enquanto possibilidades 

possíveis de acesso ao passado, mas que não conseguem reconstituí-lo tal qual se 

processou oferecendo-lhe pontos de vistas parciais. 

O uso das fontes orais tem sido cada vez mais presente entre os pesquisadores da 

área de História demonstrando tanto a pertinência dessas fontes quanto o avanço que 

esse campo vem experimentando nas últimas décadas, especialmente no que diz respeito 

às questões relacionadas à ética. Assim, estaremos nos pautando nos critérios discutidos 

em torno dessa metodologia levando em consideração as discussões e trabalhos 

publicados nos últimos tempos. Em atendimento aos aspectos éticos que norteiam a 

pesquisa com seres humanos, o projeto que culminou neste trabalho foi submetido e 

aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa, da Universidade Estadual de Feira de 

Santana, em reunião plenária do dia 08 de julho de 2008. 

O procedimento adotado consistiu em trabalhar com memórias individuais e 

coletivas na perspectiva de histórias de vida, compondo por meio delas, as práticas 

sociais vivenciadas no período que compreendeu este estudo. Esta modalidade oferece 

vantagens por pensar a história através da experiência vivida pelo entrevistado, o que 

torna o passado mais concreto e faz da entrevista um veiculo bastante atraente de 

divulgação de informações sobre o que aconteceu (Alberti; 2005). Esse mérito reforça a 

responsabilidade e o rigor de quem produz, interpreta e divulga entrevistas, pois é 

preciso ter claro que a entrevista não é um “retrato” do passado e que as leituras que as 

pessoas fazem do mesmo são interpretadas e ressignificadas a partir das necessidades do 

presente. 

 Como o foco desta pesquisa é analisar as condições de vida e trabalho dos 

garimpeiros, destacando as estratégias da população pobre do garimpo para garantirem 

seu sustento entendendo que o trabalho feminino desempenhou um papel crucial na 

manutenção familiar, foram entrevistados homens e mulheres acima de 60 anos, de 
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preferência nascidos em Igatu, que tiveram ou ainda tem suas vidas entrelaçadas ao 

garimpo. Para alcançar tal finalidade nos valemos do gênero como categoria (relacional) 

de análise, seguindo o caminho trilhado por Coelho (2005) e Silva (2007), procurando 

identificar e analisar o modo como homens e mulheres enxergaram a importância das 

ocupações femininas em Chique-Chique. Buscando perceber o ser homem e o ser 

mulher em permanente processo de construção e desconstrução. 

A literatura regional, especialmente o romance histórico Cascalho (Herberto 

Sales, 1944 e 1956) aliada à oralidade também ofereceu bases importantes para a 

execução desta pesquisa, por tomar os garimpeiros como centro de suas tramas e 

narrativas. Este autor, além de abordar representações do universo garimpeiro 

(condições e técnicas de trabalho, a natureza, os grupos sociais com os quais interagiam, 

etc) construiu discursos legitimadores do garimpo, a partir de práticas culturais e 

elementos simbólicos que, uma vez reiterados por séculos, consolidaram determinada 

forma de “identidade garimpeira”. Logo, a imagem social veiculada ao garimpeiro é a 

do homem aventureiro, corajoso, com gosto pela vida livre, acostumado com a 

inconstância do garimpo, hoje rico amanhã pobre.  

Para além destas questões, a literatura nos possibilitou compreender tanto as 

condições de vida da população garimpeira, no início do século XX, quanto fazer uma 

leitura de suas estratégias de sobrevivência. A obra Cascalho (1944), por exemplo, 

mostra-nos a importância que assume as redes de relações de ajuda mútua, baseadas nos 

laços de parentesco e/ou amizade, para sobrevivência familiar e como as mulheres 

desempenharam um papel relevante neste sentido, embora os rendimentos gerados com 

o seu trabalho fossem considerados complementares.      

 Procuramos com a leitura dos memorialistas, da documentação administrativa, da 

literatura, das fontes orais, dos jornais e da bibliografia disponível analisar as condições 

políticas, econômicas e sociais que operaram durante as primeiras décadas do século 

XX, de modo refletir sobre as condições de vida e trabalho dos garimpeiros e 

garimpeiras de Chique-Chique de Igatu na primeira metade do século XX. 
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Capítulo 1  

A “riqueza” começa a ser pobreza: a exploração 
diamantífera nas Lavras Diamantinas 

 
As representações produzidas, principalmente no século XX, em torno dos 

primeiros anos de extração do diamante na região das Lavras Diamantinas estão 

povoadas pela idéia de riqueza e opulência. Retrata-se uma época em que era comum 

que diamantes fossem encontrados até na moela das galinhas, período em que não se 

perguntava preço de nada em decorrência da força do dinheiro que circulava. Quando 

voltamos o nosso olhar sobre aquele mesmo contexto descobrimos que a realidade 

observada para os primeiros anos da mineração aurífera em Minas Gerais, também é 

válida para a região das Lavras Diamantinas, ou seja, constatamos que o fausto era 

falso, que a riqueza começava a ser pobreza e o apogeu decadência, (Souza; 2004, 40). 

A riqueza produzida com a extração de diamantes, filha da fome de muitos, restringia-se 

a uma pequena parcela da população que detinha a posse dos terrenos diamantíferos e 

capital para investir na exploração. Para estes certamente a abastança existira de fato, 

mas a realidade enfrentada pelo lastro proletário (Sales; 1944) foi bem diversa e mesmo 

quando a produção diamantífera vivia seu auge, a pobreza foi uma presença incômoda e 

constante. 

O tema da pobreza em relação à região lavrista ganhou uma maior notoriedade, 

tanto na literatura como nos jornais em meados do século XX, quando a iminência de 

que: o tempo do diamante acabou tornando-se uma realidade muito mais próxima que 

amedronta o observador e aterroriza ainda mais quem se dispõe a descrevê-la (O 

Sertão, n.º49, 06/03/1949, p. 2). Neste contexto o século XIX passou a ser descrito 

como o século de glórias para os lavristas em contraposição a triste realidade que o 

presente lhes impunha. Mas como veremos o tempo em que o diamante era encontrado 

à flor da terra não foi tão opulento. Parafraseando Mello e Souza diríamos que nunca 

houve a tão propalada riqueza, a não ser na fantasia, amplificadora de alguns escritores 

inclinados às hipérboles românticas. 

A história do atual distrito de Igatu, outrora vila do Chique-Chique e/ou 

Xiquexique, assim como os demais centros de mineração da região denominada Lavras 

Diamantinas está intrinsecamente relacionada às descobertas de diamantes 

intensificadas a partir de 1844. As notícias em torno da abundancia e da facilidade com 
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que o diamante era encontrado ressoou por todas as partes da Província e do Império. 

Em pouco tempo, milhares de pessoas, pertencentes a grupos sociais diversos 

(garimpeiros das regiões vizinhas e das Minas Gerais, grandes e pequenos comerciantes, 

escravos e libertos), seduzidos pelo brilho do diamante chegaram às Lavras acreditando 

ter encontrado a Canaã do dinheiro fácil e das fáceis fortunas. Dessa forma, para 

entendermos melhor a realidade dessa região no século XX, recorte temporal deste 

estudo, fez-se necessário uma viagem até o século XIX, no intuito de compreendermos 

melhor como se desenvolveu a mineração diamantífera. 

A extração diamantífera na serra do Sincorá em meados do século XIX foi 

responsável pela consolidação do povoamento da região, iniciado com a agricultura e a 

pecuária (Pina; 1997). Povoados que outrora eram pousos de garimpeiros 

transformaram-se em populosos centros urbanos, em decorrência da intensificação 

comercial ocasionada pelas descobertas. Os achados diamantíferos modificaram o 

cenário demográfico e econômico da região lavrista e seu entorno, assim como a 

Província da Bahia, que no contexto do império passava por dificuldades decorrentes da 

crise na lavoura da cana e do fabrico do açúcar e conseqüente ascensão da atividade 

cafeeira no sul do país. Neste momento o diamante tornou-se um dos principais 

produtos de exportação do Estado, embora não cheguasse a desarticular a tradicional 

“reconcavização” da economia baiana2 (Falcón; 1978). 

No ano de 1857, impulsionada pelos bons resultados que vinha alcançando a 

atividade extrativa, que teve no ano anterior a sua maior participação no quadro de 

exportação da Província, a Assembléia Legislativa discutiu a viabilidade econômica da 

construção de uma estrada que ligasse a Vila de Santa Isabel do Paraguassú à capital. 

De acordo com seus defensores tal estrada facilitaria o escoamento da produção de 

diamantes e diminuiria os custos com o abastecimento da região, elevando os lucros. 

Boa parte dos benefícios proporcionados pela extração diamantífera foi relatada pelo 

então presidente da Província, o desembargador João Lins Vieira Cansansão de 

                                                        
2 De acordo com Gustavo Falcón a participação do diamante na pauta de exportação do Império mostrou-
se bastante reduzida, se comparada com os outros produtos exportados pelo país, não ultrapassando a 
cifra de 5%. No âmbito da Província o diamante sempre esteve numa posição bastante inferior à do 
açúcar e ao fumo, já então em franca decadência. Entre os anos de 1850 e 1889, somente nos anos 
financeiros de 1852-53 e 1855-56 o diamante ocupou a segunda posição ocupada pelo fumo. Todavia, é 
válido destacar que os dados apresentados são baseados em dados oficiais que de longe correspondem a 
uma quantificação aproximada da realidade, devido ao contrabando excessivo e por parte da produção 
baiana ser exportada para o Rio de Janeiro.     
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Sinimbu, principalmente por converter braços inúteis e até nocivos em mão de obra 

produtiva. Com a palavra o desembargador: 

 
(...) Foi immenso como já disse, o beneficio causado pela descoberta d’essas 
lavras: mas notai bem, esse beneficio não foi devido ao invento dos 
diamantes, por que ellas poderiam ter sido da mesma maneira descobertas 
sem serem tão proveitosas ao commercio e a industria da Província, se os 
homens, que se dirigiram para lavra-las, tivessem sido braços desviados de 
qualquer outro importante ramo de industria; essa descoberta foi proveitosa, 
porque operou o milagre, digamos quase assim de arrancar das industrias 
pobres e inertes, da ociosidade e do crime, talvez homens, que nada 
produziam, e que de repente se converteram em braços productores! 
Esses, achando na extracção dos diamantes um lucro vantajoso, serviram 
logo de consumidores aos gêneros de producção do paiz, que antes por falta 
de mercado não eram nem creados, nem aproveitados; e mudando os hábitos 
de vida, augmentando o seu bem estar, tornaram-se também consumidores 
dos gêneros de proveniência estrangeira.  
O valor de seis mil contos em que se estima a producção annual d’essas 
lavras, dando lucro vantajoso aquelles, que n’ellas trabalham, distribuem-se 
também pelas outras industrias tanto pelas do paiz que fornecem o alimento 
desse trabalhadores, como pelas industrias estrangeiras, que fornecem o 
vestuário e os objectos de luxo.O modo, por que esses productos se 
cambeiam, e esses valores se distribuem, faz o movimento da Chapada, que 
na verdade actualmente é o centro de mais commercio do interior da 
Província (Falla recitada na abertura da Assembléia Legislativa da Bahia, 
0109/1857, fl. 59).  
 

Como se pode depreender foram inúmeras as transformações propiciadas pela 

mineração, uma atividade rentável aos cofres públicos, que dinamizou o comércio da 

região, articulando-o às diversas áreas das províncias e até mesmo com outros países. 

Os lucros dessa atividade também eram tidos como instrumento de ascensão social para 

aqueles que se dispusesse a se aventurar por aquelas serranias. Mas se a exploração 

diamantífera mostrou-se tão favorável à vida econômica da Província, num período de 

acentuada crise do açúcar, bem como da ascensão do café enquanto verdadeira 

“preciosidade” da economia imperial, por que então o desembargador Sinimbu não 

concordou com construção de uma estrada que facilitaria o escoamento da produção 

diamantífera proporcionando maior lucratividade para essa atividade? Por que vetá-la? 

Por que o governo não fez opção de proteger a indústria extrativa que poderia vir a ser 

importante fonte econômica para a Bahia? É novamente o desembargador quem fornece 

as respostas a tais questões:  

 
(...)Não receais fazer perder o equilíbrio das outras industrias? Não receais, 
que a lavoura que é e será sempre a principal de nossas industrias, não 
podendo concorrer com os diamantes, venha a soffrer pela diminuição dos 
braços, que a deixarão, para se empregarem n’aquella que já é e se tornará 
ainda mais lucrativa? E o estimulo, que com o melhoramento das vias de 
comunicação ides dar aos lavradores de diamantes, fornecendo-lhes braços 
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de outra industria, não lhes será nocivo pelo augmento rápido de producção, 
que alterando as condições, com que até agora se tem effectuado a offerta e 
a demanda, fará baixar o preço e arruinar a todos! E essa carestia de 
gêneros alimentícios, que, provindo de causas geraes pode n’esta Província 
ser em parte attribuída as lavras diamantinas, tanto pelos braços, que se 
desviam da cultura das terras e da industria pastoril, como pelo grande 
consumo que gerou fornecendo meios de viver bem a uma classe, que d’antes 
vivia nas privações, essa carestia, que tanto nos aflige, porque pesa com 
rigorosa força sobre a parte mais pobre da população, não deverá merecer a 
consideração dos legisladores, quando se trata de uma medida, que pode 
augmental-as? (Falla recitada na abertura da Assembléia Legislativa da 
Bahia, 0109/1857, fl. 60/61).  
 

A questão que se configura aqui pode ser traduzida em uma palavra: temeridade. 

A opção do Presidente Sinimbu em não melhorar as vias de acesso à região lavrista foi 

antes de tudo uma medida protecionista que visava preservar a economia açucareira de 

uma possível concorrência com a atividade diamantífera. Preocupava a esta autoridade o 

desvio de mão de obra e de investimentos da lavoura para as minas. Logo, a mineração 

só seria benéfica se conseguisse absorver braços ociosos ao invés de transferir mão de 

obra produtiva de uma atividade para outra. Lembramos que o fim do tráfico em 1850 

tornou rara e cara a aquisição de escravos, que neste momento passou a ser deslocada 

também para o sudeste do país (Pina; 2000). O posicionamento do então Presidente da 

Província é, sobretudo, político e antes de expressar um desinteresse pela mineração 

torna-se compreensível diante da possibilidade de desestruturação econômica que a 

mineração poderia ocasionar se viesse a suplantar a atividade agrícola. 

Em prol da manutenção dos privilégios da tradicional economia do recôncavo 

baiano a região lavrista ficou à margem dos investimentos estaduais, uma vez que a 

mineração era considerada uma atividade dispendiosa e transitória, podendo não 

compensar o investimento aplicado. Em grande parte da documentação consultada 

referente ao século XIX e XX a reivindicação mais comum dos lavristas está 

relacionada à melhoria no sistema de transporte3. No caso da construção de estradas4 

sua necessidade não se pautava tão somente na facilidade em escoar a produção 

diamantífera (medida em gramas e/ou quilates), mas visava diminuir os custos com o 

                                                        
3 Presentes, sobretudo nas correspondências oficiais trocadas com a capital, nas memórias de Gonçalo de 
Ataíde Pereira e no jornal O Sertão. 
4 É válido pontuar que somente em 1888 a região foi beneficiada com um ponto da estrada de ferro que 
ligava Cachoeira a Bandeira de Melo, sendo seu prolongamento até a cidade de Lençóis com um ponto 
em Andaraí uma das reivindicações reincidentes. O argumento mais utilizado pelos lavristas era que a 
região sempre dera aos cofres públicos um lucro considerável com a produção de diamantes e carbonatos, 
contudo, este lucro não retornava à região em forma de investimentos que pudessem estimular o seu 
crescimento. 
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abastecimento da região que dependia quase que exclusivamente de outros centros 

produtores, o que fazia elevar os preços das mercadorias. 

Os dados referentes à exportação do diamante entre os anos de 1850 a 1889 

apresentados por Gustavo Falcón (1978), aliado a outras referências bibliográficas sobre 

o tema, demonstram que este primeiro momento apesar de ter sido próspero fora 

bastante transitório. O auge da produção diamantífera, segundo Pina (2000), ocorreu 

num período muito curto, circunscrito às décadas de 1840 e 1850. Em menos de 50 anos 

as Lavras vivenciaram o apogeu e ocaso da sua prosperidade na Bahia (Silva, 2008, 

p.11). Neste processo incidiram uma série de fatores que, conjugados, aceleraram o 

processo de declínio, somente amenizado a partir da descoberta da utilização industrial 

do carbonato. 

Em meados de 1860, já havia indícios de crise na produção diamantífera, 

posteriormente intensificada com os desequilíbrios climáticos que acometeram a Bahia 

neste período. Foi o tempo da catastrófica “seca de 60” que com seus cortejos de 

miséria operou os seus os seus effeitos por todos os logares (Pereira; 1907, p.122). A 

seca atingiu as Lavras de forma arrasadora, inflacionando os preços dos gêneros de 

primeira necessidade que alcançaram valores exorbitantes devido a dificuldade de 

abastecimento. O transporte desses produtos, feito pelos tropeiros, se deparou, com as 

péssimas condições das estradas, com a falta de pastagens, fatores que contribuíram 

para onerar o custo com o abastecimento. Além disso, o aumento inesperado da 

população que para ali se deslocara em busca de melhores condições de vida, também 

foi um fator que dificultava o abastecimento daquela região.  

A seca embora tenha produzido resultados funestos do ponto de vista humano, 

não chegou a desestruturar a economia, que ainda conseguiu se manter razoavelmente 

equilibrada até o início da década de 1870, quando o diamante não mais recuperou a 

importância alcançada nos primeiros anos de sua exploração. As descobertas das minas 

do Cabo da Boa Esperança na África do Sul em fins da década de 1860 contribuíram de 

forma decisiva para baixar os preços na Europa. Segundo Aguiar, ao ponto de: 

 
repentinamente quebrar o comércio inteiro das Lavras; ficando reduzidos à 
miséria os negociantes, quase todos capangueiros, e que empregavam nesse 
giro todo o capital de que dispunha. Foi um completo desastre que afetou 
não só a praça da Bahia como a todos os termos vizinhos, que, mais ou 
menos, se alimentavam do diamante. 
Quando 10 anos depois passamos nas Lavras, em lugar da riqueza, 
atividades e do grande movimento comercial, encontramos a pobreza, a 
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escassez e o desânimo. Os garimpos quase abandonados; e os poucos 
garimpeiros que ainda teimavam mal ganhavam para comer. (Aguiar; 1902, 
p. 137). 
 

A descoberta de diamantes na África se insere num contexto de expansão da 

influência imperialista européia por este continente, que implicava na subjugação dos 

territórios ocupados aos ditames europeus e na aquisição de mão de obra a custos 

ínfimos. Logo, as transações com a África eram muito mais vantajosas aos europeus, 

tanto por serem suas minas mais produtivas, quanto pela proximidade com os centros 

consumidores da Europa. 

Este capítulo na história da região longe de ter um final feliz ainda reservaria às 

populações daquelas paragens tristes cenas. Como se não bastasse a concorrência com o 

diamante africano, a economia sentiu os efeitos da guerra franco-prussiana, 

desarticulando-se e fazendo com que a falta de “braços” para o trabalho nas lavras 

passasse a ser um grave problema, uma vez que boa parte da população passou a se 

deslocar maciçamente para outros centros produtores em busca de novas frentes de 

serviços. Gonçalo Pereira e Durval Aguiar descrevem respectivamente este processo da 

seguinte forma:  

 
A guerra franco-prussiana contribuiu do mesmo modo para o seu 
aniquilamento e os prejuizos foram incalculáveis, ficando boas fortunas 
derrotadas. 
D’ahi para cá, a desorientação foi de tal modo, que muitos mineiros 
abandonaram seus trabalhos por completo e foram buscar recursos na 
lavoura, principalmente a do café, que começou a medrar e constitue hoje 
uma das melhores fontes de receita do Município. 
Com a descoberta das minas do Salobro, em 1882, o comercio veio a sofrer 
grandemente, com a retirada de grande parte de sua população. (Pereira; 
1907, p. 139) 
 
A descoberta de diamantes de melhor qualidade em Canavieiras ainda 
esmoreceu os mercados e diminuiu a população do termo, com a emigração 
para Salobro, de grande número de garimpeiros, que, ociosos por falta de 
trabalho estavam servindo até de elemento de desordens; de forma que pode-
se presentemente considerar as Lavras em uma perfeita decadência. 
Entretanto como Deus não desampara ninguém, surgiu, como uma tábua de 
salvação, a cultura do café, de uma rara qualidade; bem como a procura do 
carbonato, por um preço elevadíssimo, superior ao do diamante (Aguiar, 
1902, p. 137/138). 

  
Nos trechos citados, além do clima de crise dois outros aspectos merecem 

destaque: o papel que a lavoura passou a desempenhar na sobrevivência destas 

populaçoes e a descoberta da utilizaçao industrial do carbonato que inaugurou um novo 

momento na história das lavras, este bem mais curto que o anterior.  
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Como vimos, o abastecimento da região das lavras era dependente de outros 

centros produtores em função da agricultura - desde as primeiras descobertas -, ter sido 

posta em segundo plano. Todavia, as situações de crise que significavam a 

desestruturação de uma rede comercial ampla formada em torno do diamante, mostrou 

que além dos garimpos, os seus habitantes deviam fazer rumo aos campos (Pereira; 1937, 

p.22). A agricultura (tida como uma atividade secundária e complementar ao garimpo) 

ganhava força justamente nos momentos de declínio da extração de diamantes, quando 

aqueles que permaneciam na região á procuravam como uma alternativa de 

sobrevivência. Contudo, a agricultura quase nunca conseguia fixar estes homens à terra, 

pois ao menor sinal de regularização da atividade extrativa abandonavam as plantações 

para novamente irem tentar a sorte nos garimpos, aparentemente muito mais 

promissores. Considerando que as populações garimpeiras apresentavam dificuldades 

em  transmutar de atividade e que ao fazerem isto geralmente o faziam em caráter 

temporário, certamente o alto valor alcançado pelo carbonato no mercado estimulou o 

abandono da agricultura em detrimento da exploração desse minério.  

A utilização industrial do carbonato de acordo com Herberto Sales (1955) foi 

descoberta a partir de 1860 e a partir de então esse produto foi progressivamente 

obtendo melhores preços. Se antes disso aquele minério era atirado fora como pedras 

imprestáveis, por volta de 1880 o carbonato era vendido por 500 réis, alcançando em 

1884 o preço de 8$000 o grão (Pereira; 1937, p.22), motivo suficiente para reavivar 

novamente o comércio passando a se constituir o principal produto de exportação das 

Lavras Diamantinas, que gozava do privilégio de ser a única região no mundo a 

produzi-lo. Todavia este novo período de abastança foi ainda mais efêmero que o “ciclo 

do diamante”.  Conforme Silva (2008), com o fim das obras do Canal do Panamá em 

1913 e o desenvolvimento da liga de tungstênio, que viria a substituir o carbonato na 

indústria pesada, a região da chapada diamantífera entrou novamente em uma severa 

crise econômica. 

As Lavras Diamantinas, como toda área de garimpagem não possuía uma 

economia durável, vivia de auges na produção, de sonhos de bambúrrios (Pina; 2000, 

p. 99) e por manter laços de dependência com o mercado externo tornava-se vulnerável 

a ele. Em face da intensa exploração dos primeiros anos da atividade extrativa aos 

poucos as lavras (de características mineralógicas aluviônicas) foram se esgotando. Por 

outro lado, os achados diamantíferos em outros pontos fizeram com que a área entrasse 
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em decadência ocasionando quase sempre um êxodo acentuado. Em fins da República 

Velha, a exploração de diamantes e carbonatos atingiu o auge de sua maior crise, da 

qual não mais se recuperaria. A partir da década de 1930, a crise se acentuou e a 

população que permaneceu na região entrou num intenso processo de empobrecimento, 

que atingiu níveis catastróficos a partir de 1950. É esse universo do século XX que 

privilegiamos nesse estudo. Apresentamos rapidamente alguns aspectos dos primeiros 

anos de exploração do diamante no sentido de desmitificar a idéia de fausto sobre a qual 

está assentado o imaginário em torno do século XIX, bem como elucidar questões que 

nos ajudaram a melhor compreender o século XX.      

 

1.1- “Terra Rica de Gente Pobre!”5  
 

A situação que se instaurou na região no século XX é antes de tudo reflexo de 

uma “longa crise” que teve início ainda no século XIX, quando foram descobertas as 

jazidas diamantíferas na África do Sul em fins da década de 1860, que, como vimos 

anteriormente, por conta dos baixos custos em sua aquisição fez diminuir a procura pelo 

diamante baiano. A partir dali o diamante não mais conseguiria alcançar a relevância de 

outrora. Nem mesmo a descoberta do uso industrial do carbonato e seu alto valor no 

mercado externo, que reavivou a economia lavrista, evitaram o colapso econômico. É 

válido pontuar que não se trata de enxergar a concorrência com o diamante africano em 

si como o fator que desencadeou a crise, mas a dependência econômica que o comércio 

de diamantes tinha em relação aos centros consumidores europeus, estando a eles 

submissos. Logo, qualquer interferência na economia destes países contribuía para o 

desmantelamento do comércio de pedras preciosas. 

Em fins da década de 1920, mas especificamente no ano de 1929, o mundo 

vivenciava o mais trágico episódio na história do capitalismo: a crise de super produção, 

que de acordo com Eric Hobsbawm (2008), destruiu o liberalismo econômico por meio 

século. A crise atingiu a economia mundial de forma arrasadora, com efeitos funestos, 

sobretudo para aqueles países que possuíam a sua economia voltada para o mercado de 

exportação de produtos primários, como era o caso do Brasil. Este se tornou símbolo do 

                                                        
5 Expressão lavrista bastante recorrente em Cascalho (1944) e em O Sertão, utilizada num tom de 
denúncia para o fato do comércio de diamantes está restrito nas mãos de firmas estrangeiras, ou no 
sentido da falta de assistência do Estado para com a região. 
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desperdício do capitalismo e da seriedade da Depressão, pois seus cafeicultores 

tentaram em desespero impedir o colapso dos preços queimando café em vez de carvão 

(Hobsbawm; 2008, p. 97). Considerando, que o café mesmo desfrutando da proteção do 

governo teve que lançar mão de tal recurso para sobreviver à crise, é possível imaginar 

as condições enfrentadas pelos produtos desprovidos de proteção, como no caso dos 

diamantes e carbonatos. 

Para amenizar os efeitos da crise os países europeus abandonaram o livre 

comércio, símbolo maior do liberalismo econômico, e adotaram uma série de medidas 

no intuito de protegerem a economia da concorrência externa. Estas medidas trouxeram 

sérias conseqüências à economia das Lavras fazendo diminuir a procura e despencar o 

preço do carbonato, instaurando um clima de catástrofe e desorientação. Uma vez 

diminuído o valor do carbonato no mercado, era inevitável a crise na zona diamantífera, 

posto que as atividades desenvolvidas pela população lavrista giravam em torno da 

atividade extrativa, da qual se alimentavam os demais ramos comerciais.   

A partir da situação de crise instaurada em fins da década de 1920, discursos 

nacionalistas ganharam fôlego, e a necessidade de valorizar e oferecer proteção aos 

produtos brasileiros passou a ser a tônica seguindo a tendência mundial do “salve-se 

quem puder”. Os lavristas passaram então a reivindicar dos poderes públicos uma maior 

atenção aos seus produtos, oferecendo a eles a mesma atenção dada ao café e ao cacau, 

por exemplo, de modo que adotassem uma posição mais autônoma frente ao mercado 

estrangeiro ao organizar uma das mais ricas fontes de riquezas do país, até então 

desviadas para fora. Este discurso esteve presente tanto nos jornais, quanto na literatura 

da época. Vejamos o que nos conta Herberto Sales.  

 
 (...) As pedras preciosas, que constituem uma das grandes fontes de riqueza 
nacional, continuam a ser disputadas num comércio de corsários sem que 
disso tome o menor conhecimento o Governo. Acrescente-se que o Brasil é o 
único país no mundo onde existem jazidas de carbonatos! (...) Libertação, 
pois, para o comércio de pedras preciosas. Com a independência desse 
comércio, o país terá organizado uma de suas mais fortes reservas 
econômicas e assegurado a garantia e a prosperidade duma vasta região, 
que se estende por muitos municípios. 
(...) Não podia fazer independentemente esse comercio a Nação? Mas os 
gringos pagam imposto, o pais dos garimpos é um desconhecido país que o 
Governo não sabe onde fica e os gringos vão levando pelo preço que 
entenderem as reluzentes gemas e os negros e indestrutíveis carbonatos, 
enquanto meia dúzia de municípios sucumbem ao vergaste de baixas 
implacáveis. (Sales; 1944, p.222). 
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 Uma das opções que começou a ser vislumbradas como forma de solucionar a 

crise decorrente da desvalorização do carbonato foi a criação de um “Instituto do 

Carbonato”. Em 1934 em campanha ao governo do Estado Juracy Magalhães 

apresentou à região esta possibilidade, que a exemplo do que já vinha acontecendo com 

o cacau no sul da Bahia, teria a função de proteger este mineral dos ditames do mercado 

europeu. A proposta da criação de um “Instituto do Carbonato” passou a ser vista como 

capaz de soerguer as Lavras tirando-a do estado em que se encontrava. Todavia, a 

formação do instituto não chegou a se concretizar. Juracy Magalhães novamente em 

campanha pelas Lavras em 1948 justificou a não concretização do empreendimento pela 

falta de recursos do Estado e das modificações políticas decorridas da ditadura 

estadonovista que o afastou da administração pública6. 

 Entretanto é possível sugerir que a criação deste instituto nunca foi cogitada de 

fato, não passando de uma promessa de campanha, num momento em que era de 

extrema importância a captação de alianças com os políticos do interior, por conta das 

pressões da oposição para a convocação da Assembléia Constituinte, levando este 

político a assumir compromissos com várias autoridades políticas objetivando garantir a 

permanência do “governo revolucionário”. 

Como se não bastasse a baixa do valor e a falta de procura do carbonato em 

função da crise capitalista, a situação foi agravada pela seca que assolou  a região 

nordeste na década de 1930. Mais precisamente a seca de 32, como comumente 

denominada, pois teve conseqüências bem maiores do que as anteriores, sobretudo por 

ter chegado num momento em que a situação já não ia bem. Esta, se comparada a “seca 

de 60”, ocorrida no século XIX, foi muito mais trágica, porque além de inflacionar os 

custos dos alimentos, ainda dependente de outros centros produtores, de atrapalhar os 

trabalhos de mineração que carecia de água para sua execução, não contava mais com a 

mesma produção dos primeiros tempos. Além disso, ao contrário do que ocorreu na 

primeira seca em que a região recebeu uma grande quantidade de retirantes, nesta de 32 

se deu o contrário, iniciou-se um processo de despovoamento da região e conseqüente 

abandono das lavouras de subsistência e dos garimpos. Olympio Barbosa ao descrever a 

situação de Lençóes naquele momento oferece-nos subsídios para pensarmos a 

conjuntura pela qual passava as Lavras Diamantinas como um todo. 

 
                                                        
6 O Sertão, n.º 22, 11/07/1948, p.01. 
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Imagine se agora, quando o carbonato não se recente apenas da diminuição 
do valor e sim da falta de procura, que equivale a abolição de qualquer 
valor e a crise das Lavras, além de ser o reflexo da que alastra no mundo 
inteiro, tem a sobrecarga da grande secca, que já vem de alguns annos 
seguidos, e tem estorricado e extinguido a pequena lavoura das visinhanças, 
como as longínquas. 
O pequeno comercio de diamantes, que ainda se faz, é somente um paliativo, 
mas um paliativo que pouco vale, porque os garimpeiros que restam, depois 
das constantes emigrações sem destino, não podendo fazer o “saco” 
(provisão semanal de alimentos), não podem ir para os garimpos, 
geralmente nas serras e ficam nas cidades e povoados a implorar migalhas 
daquelles que elles supõem poderem servir-lhes, mas que na maioria, estão 
na mesma ou quase na mesma condição de necessitados. 
Muitos recorrem ao êxodo, mas, que pode produzir este recurso? – si as 
outras zonas soffrem outros tantos horrores como a das massas (Orobo e 
Mundo Novo), onde a estiagem extinguiu os pastos e lavouras, estando os 
criadores e fazendeiros a se desfazerem dos gados por qualquer preço que 
preferem vel-o morrer de fome e de sede; e a das caatingas onde o quadro é 
desolador, estando a população nos “vai e vem” das emmigrações e 
immigrações, cahindo pelas estradas os mais fracos, - de fome, de sede ou da 
desynteria, contrahida pela ingestão de pós ou fubás de raízes bravas. (O 
Sertão, n.º 15, 17/061932, p.01). 

 

As conseqüências da crise, aliada aos desequilíbrios climáticos, intensificaram o 

processo de migração em massa da população, que partiram em busca de outros pontos 

onde pudesse viver em melhores condições. Neste momento, afirma Alberto Jorge 

Felippi7 os “fornecedores” viram-se na contingência de despedir os garimpeiros e dia a 

dia saia grupos e mais grupos de trabalhadores com destino aos garimpos de Mato 

Grosso, Minas Gerais, Goiás e Paraná, mas também seguiam em direção ao sudeste do 

país, sobretudo São Paulo. Em decorrência da falta de braços para o trabalho nos 

garimpos estes quase nada produziam, sem contar que sua maioria já passava por um 

processo de esgotamento. A carência de chuvas tinha nas Lavras conseqüências 

devastadoras, já que a água era indispensável ao processo extrativo e como o 

abastecimento dependia das regiões circunvizinhas também devastadas pela seca, estas, 

inflacionavam os preços dos alimentos tornando o viver na região muito mais caro. 

As migrações de acordo com João Carlos Barroso (2007) funcionavam como 

uma alternativa de sobrevivência e/ou uma estratégia de reprodução social. Contudo a 

mobilidade espacial, não necessariamente significa uma mobilidade social, no caso do 

lavristas que chegavam aos garimpos do Mato Grosso (florescentes nas primeiras 

décadas do século 20) as condições de vida dos garimpeiros não se diferenciaram das 

condições anteriores. No processo de esvaziamento populacional, além das causas 

estruturais, como a seca, guerras, esgotamento das lavras que impulsionaram a 

                                                        
7 O Sertão, n.º 28, 20/02/1938, p. 01. 
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migração, também se deve levar em conta as questões subjetivas. As pessoas que 

migravam muitas vezes iam a busca de uma retribuição pessoal, porém como 

integrantes de uma estratégia grupal, cujo objetivo era melhorar as condições de vida.  

Embora o esvaziamento populacional tenha se acentuado nas décadas de 30 e 40 

do século XX este processo foi iniciado ainda na década de 20 devido às “guerras” pelo 

poder regional desencadeada pelos coronéis do sertão. Tanto Chagas (1961), quanto 

Moraes (1963) defendem que o isolamento sócio-geográfico das Lavras Diamantinas 

em relação aos centros de poder estatal, concorreu para a ascensão do poder paralelo 

dos coronéis. Este isolamento, segundo os mesmos, corroborou para o surgimento dos 

coronéis mais autárquicos da Bahia, já que o aparelho estatal não se fazia sentir com 

tanta intensidade, exceto através do fisco e da polícia, freqüentemente enviada à região 

para apaziguar conflitos entre as famílias que se rivalizavam na busca pelo poder 

regional. A “guerra” interna entre os coronéis e os constantes conflitos destes com o 

Estado trouxeram sérios problemas à economia da região, agravada com a Revolução de 

1930 e conseqüente morte de Horácio de Matos, seu principal representante político. 

Foi somente a partir da década de 1920 que os lavristas tiveram uma maior 

representatividade no cenário político baiano. É válido notar que este período se 

confunde com uma fase de bastante instabilidade político econômica, em que, afirma-se 

ter ocorrido um acentuado enfraquecimento do poder do Estado. Este processo de 

enfraquecimento do poder estadual e conseqüente ascensão dos coronéis lavristas foram 

consolidados a partir da “Revolução Sertaneja” (1920). O movimento contou com a 

adesão dos coronéis da região, que liderados pelo Cel. Horácio de Matos marcharam 

rumo à capital com a finalidade de impedir a posse do governador eleito Joaquim 

Seabra. Resultante da revolução que ocorreu em Fevereiro de 1920 foi instituída uma 

Intervenção Federal na Bahia. O então presidente da república (Epitácio Pessoa) não 

devendo favores as partes conflitantes, Seabra e Rui Barbosa (que liderou oposição 

junto aos coronéis), não conseguindo puxar uma nova eleição optou por negociar 

diretamente com os sertanejos rebelados na tentativa de promover a paz na Bahia.  

A intervenção terminou proclamando J.J Seabra como governador e para conter a 

rebeldia no sertão foram assinados três tratados de paz, que consolidou na Bahia 

coronéis com Estados dentro do Estado (Pang;1978). O Convênio de Lençóis, por 

exemplo, concedeu plenos poderes a Horácio de Matos para nomear um deputado 

estadual, um senador que representasse seus interesses pessoais e regionais. Da mesma 
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forma que não o obrigou a entregar armas e munições, assegurando ainda a chefia de 11 

municípios da região. Após a assinatura deste convênio, os coronéis lavristas se 

afirmaram enquanto nova elite política, renovando a estrutura oligárquica da Bahia à 

custa do enfraquecimento da autoridade estadual.  

Quando eclodiu a Revolução de 1930, os coronéis da Chapada Diamantina 

mantiveram-se, assim como no episódio da Coluna Prestes, ao lado da legalidade (a 

favor do governo). Contavam com armas e munições para mobilizar cerca de 2.000 

homens. Mas, acostumados a serem vitoriosos sofreram seu revés definitivo, pondo fim 

a toda uma era de grandes vitórias e de influência na política baiana. Logo após a 

deposição de Washington Luís os primeiros passos dos governos revolucionários Brasil 

afora foram dados no sentido de expurgarem e exilarem os adeptos do governo anterior, 

assim como promoverem o desarmamento dos coronéis. Nesse sentido, o primeiro alvo 

na Bahia foi Horácio de Matos e as Lavras Diamantinas. De acordo com Chagas (1961), 

Moraes (1963) e Pang (1979), bem como o jornal O Sertão, Horácio de Matos não 

ofereceu resistência às exigências do novo regime, ficando ele mesmo a cargo do 

desarmamento da região8.  

Porém, mais surpresas estavam a caminho, nem bem acabou Horácio de recolher 

todas as armas, foi preso em Lençóis e levado à Salvador a exemplo de outros coronéis 

da região e do São Francisco. Uma vez controlado o fervor revolucionário aos poucos as 

coisas foram se acalmando e os coronéis foram soltos. Horácio, segundo Pang (1979) 

foi o único a quem as autoridades não permitiram voltar ao seu reduto recebendo ordens 

de permanecer em Salvador. Contudo não chegou a retornar a seus antigos domínios, 

pois foi fatalmente assassinado. A morte de Horácio de Matos, ainda segundo esse 

autor, pôs fim a era de supremacia coronelista na política baiana, embora o coronelismo 

em si não tenha morrido, mas ganhado uma nova roupagem9.   

O desarmamento do sertão, de acordo com Walfrido Moraes, foi um golpe fatal à 

civilização do diamante porque significou a tomada de seus elementos essenciais de luta 

e a eliminação de seus principais lideres políticos deixando órfão o sertão. Segundo o 

                                                        
8 O chefe de Andaraí, Aureliano de Brito Gondim foi um dos poucos a não entregar as armas e nem a ser 
preso, embora seja vinculado no Jornal O Sertão o seu mandato de prisão. A oralidade aponta que a 
amizade deste chefe com uma pessoa influente na Revolução o livra da prisão, mas não agüentando o 
impacto da revolução e da baixa do carbonato morre “apaixonado” em Chique-Chique em 1932. Alguns 
ainda afirmam, que por já se encontrar doente no momento do desarmamento se livrou da prisão. 
9 Sobre este aspecto consultar, ALBURQUERQUE, Roberto Cavalcanti e VILAÇA, Marcos Vinicios. 
Coronel, coronéis: apogeu e declínio do coronelismo no nordeste. Rio de Janeiro: Betrand Brasil, 2003. 
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mesmo a migração que se intensificou após 1930 determinou à redução dos índices 

eleitorais, logo, a região sentia dificuldades em eleger representantes que pudessem 

lutar por seus interesses. E justamente num momento de intensas mudanças políticas e 

econômicas em que uma intervenção estatal mais efetiva poderia amenizar os efeitos da 

crise ao implementar novos sistemas de trabalho ou buscar meios de restabelecer a 

atividade tradicional. 

Com a sucessão de oscilações econômicas que caracterizou as Lavras no século 

XX, a população garimpeira migrou para outras partes do país em busca de novas 

frentes, sendo-lhe característicos os constantes fluxos migratórios. Quando a extração 

diamantífera se tornava escassa, estas populações partiam para novos centros extrativos, 

sendo menor a parcela que permanecia e mudava de atividade profissional. Se assim o 

faziam era quase sempre de forma temporária. Esta dinâmica pode ser observada, tanto 

no processo de povoamento da região lavrista, quanto em seu despovoamento, como 

também em cada restabelecimento da atividade e subseqüente queda. A partir da década 

de 1920, começou a migração de garimpeiros da Bahia para outros estados do país, 

sobretudo para os garimpos do Leste de Mato Grosso, florescentes neste período.  

O desenraizamento dos garimpeiros se processou com as notícias das descobertas 

de diamantes, obtidas durante a permanência dos batalhões patrióticos neste estado, 

quando da perseguição aos “revoltosos” da Coluna Prestes, em 1926 (Barroso; 2007). A 

expansão de fronteiras, pelos que até então conheciam apenas os limites da cordilheira 

do Sincorá, ofereciam agora novas perspectivas para o êxodo e renovadas esperanças de 

obterem melhores condições de vida, 

 
milhares de garimpeiros e mesmo de famílias e de indivíduos que exerciam 
atividades correlatas à garimpagem, foram deixando a região. E o êxodo 
passou a ser tão grande, tão febril, que dava a impressão de que toda aquela 
gente, que enchia com as caravanas longas as estradas tristes, estivesse 
fugindo de uma calamidade ou de uma guerra. O destino?... O destino era 
São Paulo. O destino era os sertões de Goiás, de Minas Gerais, Paraná e, 
sobretudo, do Mato Grosso. O destino eram os garimpos, ao que 
alardeavam, riquíssimos, do Rio das Garças, de Três Lagoas, do Lageado, 
de Cuiabá, de Caçununga, do Poxoréu, de Aquidauana. E os caminhos?... 
Ah! Os caminhos eram exatamente aqueles mesmos pelos quais os jagunços 
marcharam quatro anos antes, sentindo o descortinar de novas paisagens e 
de um novo mundo. (...) Para trás, como uma saudade, ficou a chapada 
baiana, imensa, quase deserta. Ficou a chapada escaldada de sol, mas sem 
calor humano. Ficou a chapada com as entranhas vermelhas das piçarras 
erodidas dos garimpos, expostas ao céu como a querer mostrar o coração 
geológico, sangrando. (Moraes, 1963, p. 210). 
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Numa tentativa desesperada de conter a saída desses trabalhadores e evitar o 

colapso econômico as autoridades lavristas propuseram uma série de medidas, contudo 

quase nunca tiveram seus pedidos atendidos pelas autoridades governamentais, 

suposição atestada pelas reincidentes cobranças veiculadas em O Sertão e nas 

correspondências trocadas entre as autoridades andaraienses e o governo. 

Se no século XIX o Estado preocupava-se em solucionar o problema do açúcar, 

que começava a perder espaço para o café do sudeste do país, no século XX a grande 

“preciosidade” da Bahia era o cacau, que assim como o diamante e o carbonato sofreu 

com os efeitos da “crise de 29”. Para proteger este produto, que detinha certa 

expressividade na pauta de exportações do país foi criado em 1931, por Arthur Neiva, o 

Instituto do Cacau no sul da Bahia, no qual foi empenhado grande parte do orçamento 

do Estado (Pang; 1978). Dificilmente haveria condições de sustentar um 

empreendimento similar com o carbonato. Em boa verdade a mineração, nem mesmo 

em seu momento de auge jamais obteve maior atenção por parte do governo, de forma a 

justificar um investimento financeiro alto. E mesmo quando o tempo do diamante 

principiava morrer esteve entregue a sua própria sorte. Daí o dizer alguém – Terra rica 

de gente pobre. Sim, terra rica de gente pobre, porque o que temos não [merece] a 

atenção dos governantes e o que deveríamos ter e não temos (...) se deve aos senhores 

do Poder (O Sertão, n.º 20, 20/06/1948, p. 01).   

 
1.2 - “Somente a lavoura é capaz de fazer esta zona prosperar de um 
modo jamais visto” 10 

 
(...) não é de esperar, que em quanto as lavras diamantinas derem o lucro, que 
hoje dão, alguém se empregue em plantar mandioca, feijão e milho, para de 
longe trazel-os a esta cidade; (..), porque ainda quando o fizessem, o que alias 
indicaria decadência na lavra dos diamantes, e, conseguintemente, o 
desmoronamento da base, sobre que se elevou a empreza, não poderiam esses 
gêneros sustentar a concurrência com iguaes produzidos nas bellas terras das 
comarcas do Sul. (Falla recitada na abertura da Assembléia Legislativa da 
Bahia, 01/09/1857, fl. 60/61). 
 

As Lavras Diamantinas, como comumente toda região de mineração apresentam 

um desequilibrio comercial. A princípio a prodigalidade das minas permitia a seus 

moradores dedicarem-se unicamente a elas, desprezando ou deixando em um segundo 

plano outras atividades produtoras.  Como não dispunham de meios para manterem a 

sua subsistência viam-se na contingência de importá-los a preços altos sem grandes 

                                                        
10 Título da matéria veiculada ao jornal O Sertão, n.º 10, 04/1948, p. 01. 
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preocupações, já que a produção do garimpo permitia lançar mão de tal recurso. Nas 

situações de crise, quando a produção começava a declinar ou por fatores externos os 

minérios perdiam o seu valor no mercado, e o que se produzia já não era suficiente para 

manter o elevado custo de vida, logo o desenvolvimento agrícola11 passava a ser visto 

como uma alternativa de sobrevivência em tempos de crise.  

Entretanto, em fins da década de 1930, e sobretudo na década de 1940, a 

agricultura ganhou um novo status e figurou como a única atividade capaz de soerguer a 

vida econômica das Lavras Diamantinas. Esta nova postura, longe de sinalizar um 

tomada de consciência quanto a necessidade de desenvolver atividades correlatas ao 

garimpo, possuia um significado muito mais árduo: o declínio da mineração. Herberto 

Sales em Além dos Marimbus (1961) já dizia: Os garimpos haveriam de se esgotar um 

dia. Quando isso acontecesse, o povo de Andaraí teria finalmente de voltar-se para a 

agricultura – única fonte de riqueza capaz de consolidar a economia do município (p. 

242).  

Em 1938, com a nomeação de Landulfo Alves, ex-ministro da agricultura, para o 

cargo de interventor federal da Bahia as atividades agrícolas e a abertura de estradas 

começaram a alavancar em conformidade com os intentos progressistas do Estado 

Novo. Logo, a campanha desenvolvida prol agricultura nas Lavras fez parte de um 

contexto mais amplo que partia da esfera central. As matérias publicadas em O Sertão, 

que noticiaram a excursão feita por Alves às Lavras, apontaram como objetivo principal 

desta visita, 

 
estudar, vêr com os seus proprios olhos, as necessidades mais prementes de 
cada região, para poder por em prática, com segurança, o seu programa de 
governo, que era, em grande parte, dotar de boas rodovias os sertões 
baianos, e promover, quanto possível, a selecção dos seus rebanhos e 
fomento da lavoura. Que acabava de inaugurar, no município de Itaberaba, 
em direção à Lençóes 60 Kilometros da rodovia tronco Bahia-Goyaz, 
procurando dar a maior expansão possível, ao patriótico lemma de sua 
excelência o Snr. Dr. Getúlio Vargas,- Rumo ao Oeste e que era inspirado 
nos grandes atos de amor ao Brasil, que o benemérito Presidente da 
República vinha dando a todos os brasileiros, animando-o a serrar fileiras 
em torno do eminente estadista que dirige, tão sabiamente, os destinos de 
nossa grande Pátria (O Sertão, n.º  74, 30/03/1941, p.02).  

 

                                                        
11 Aliás, o debate em torno da potencialidade da agricultura se fazia presente sempre que a mineração 
experimentava momentos de crises agudas como demonstra Laura de Mello e Souza para a região de 
Minas Gerais no período colonial. A autora identifica os vários discursos das autoridades coloniais em 
prol da agricultura quando constataram a crise da economia mineradora. Ver SOUZA, Laura de Mello e. 
Desclassificados do Ouro: a pobreza mineira no século XVIII. 4ª ed. Rio de Janeiro: Graal, 2004. 
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A construção de estradas foi encarada pelas autoridades lavristas como uma das 

etapas imprescindíveis ao implemento da atividade agrícola, posto que se acreditava que 

a região apresentava condições de produzir para exportação, e para tal deveria ser 

dotada de estradas de rodagem para o escoamento da produção. A construção da estrada 

que interligava a Bahia a Goiás logo foi vista com bons olhos, já que além de dar 

subsídios ao empreendimento agrícola, reintegraria todo o sertão longínquo, 

desconhecido e abandonado e conteria seus braços produtivos, que não encontrando 

condições que justificassem a sua permanência na região continuavam a sair em direção 

a São Paulo e aos garimpos do Paraná e Mato Grosso12. Porém, as autoridades 

entendiam que se garantissem a sua subsistência a população não seria atraída pelas 

miragens falazes, porque a Bahia,  

  
a possue as terras vermelhas das caatingas (...): a Bahia que possue as 
inexhauríveis jazidas diamantíferas de Lençóes, Palmeiras, Andarahy, 
Mucugê, (...)a Bahia precisa\, antes de tudo, de meios fáceis de transporte, 
de vias rápidas de comunicação, precisa, em summa de estradas de rodagem, 
de boas rodovias, para, pela exploração intelligente, útil e proveitosa de tão 
opulentas possibilidades, atingir a almejada meta dos seus grandes destinos 
(idem).  

 
Em 1948 foi lançada através de O Sertão uma campanha de fomento à agricultura 

encabeçada pelo Deputado Estadual Octaviano Alves, um dos poucos representantes 

lavristas na Câmara Legislativa do Estado. Esta campanha nos oferece uma idéia da 

situação em que se encontrava a mineração nas Lavras, que até o presente ano 

apresentava poucas perspectivas de mudança. Se até meados de 1940 a defesa pelo 

desenvolvimento agrícola ainda se mostrava incipiente, em fins desta década foi 

encarada como a única saída para o angustioso problema econômico da nossa gente (O 

Sertão, n.º 05, 28/02/1948, p. 01), todavia a mineração não chegou a ser descartada 

devendo coexistir com a agricultura. 

A campanha iniciou-se com a publicação do Projeto de Lei n.º 1, que versasa 

sobre o aproveitamento agrícola do Vale do Rio Utinga, que desde 1910 já era objeto de 

estudo e que na gestão de Landulfo Alves o Estado chegou a adquirir pequenas 

propriedades em suas proximidades, realizando alguns experimentos. Octaviano Alves 

ao falar sobre a relevância do projeto justificou a sua aprovação e execução pelo fato do 

mesmo poder vir a contribuir para a fixação de milhares de homens, que periodicamente 

buscava outros Estados, garantindo o aproveitamento de suas energias para a grandeza 
                                                        
12 O Sertão, n.º 74, 30 de março de 1941, p. 02. 
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do Estado. Afirmava que 70% das terras lavristas eram essencialmente agrícolas, mas 

que apenas 4% vinha sendo utilizada para tal fim. Contava também com grandes rios e 

corregos quase todos de curso permanente. Diante das potencialidades que a região 

apresentava era inadimissível que continuasse a existir gente pobre, desnutrida e doente 

tendo ao lado terras tão ferteis. Cabia então aos poderes públicos assistirem 

materialmente aquela gente, evitando a existência na Bahia de uma região de flagelados.  

De fevereiro a junho de 1948 foram ouvidas opiniões de diversas autoridades da 

região (fazendeiros, engenheiros, advogados, ex-prefeitos). As questões tratadas giraram 

em torno de três eixos principais: primeiro: a viabilidade da agricultura na região; 

segundo: a forma como seria desenvolvida (monocultura ou policultura); terceiro:  e a 

(in) adequação do garimpeiro a esta nova atividade. Com relação ao primeiro ponto 

havia unanimidade em afirmar que somente a agricultura conduzia o homem a uma 

situação estável e de progresso contínuo, afirmação que ganhava ênfase ao concluir-se 

que as lavras de diamantes e carbonatos, exaustivamente exploradas a mais de cem 

anos, já não produziam o suficiente para a aquisição dos meios de subsistência. 

Possuindo a região terras aptas a agricultura seus habitantes deveriam desenvolver esta 

atividade garantindo um futuro promissor, perene de riquezas e de prosperidade. Ao 

falarem o tipo de cultura a ser desenvolvida optavam pela policultura, já que as terras 

poderiam produzir de tudo, sem contar que a experiência da crise de 29 mostrara os 

perigos da monocultura, muito mais vulnerável as oscilações do mercado externo. O 

terceiro ponto, que diz respeito às dificuldades em empregar a mão de obra garimpeira 

na agricultura era o mais complexo dos três e requer uma maior atenção.            

A forte atração que o garimpo exercia entre os garimpeiros, de acordo com a 

maioria dos entrevistados, era um dos empecilhos para o desenvolvimento da 

agricultura. O diamante era uma verdadeira cachaça (Sales, 1961; p. 242) e viciava os 

garimpeiros, que não aprendiam a fazer outra coisa senão garimpar, a lidar com 

cascalho o resto da vida (Sales, 1956; p.140). Nesse sentido, o garimpeiro foi descrito 

como aventureiro, supersticioso e fatalista, características que fizeram deste trabalhador 

um homem incapaz de “lutar contra a sua natureza”, e por este motivo não se acreditava             

 
(...) na adaptação do garimpeiro à lavoura entre garimpeiro e o lavrador, 
medeia verdadeiro antagonismo. Se se pudesse imbuir, no garimpeiro a 
dualidade de profissão, seria uma maravilha; mas, eu não creio. Tenho 
comigo provas para descrer. Nas diversas crises, por que tem passado as 
Lavras, já pela escassez do metal, já pela baixa de preços, inúmeros são os 
garimpeiros que tem me procurado trabalho e roças para a sua manutenção: 
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trabalham, é verdade, mas, só pela necessidade premente do momento. 
Encaram a lavoura com verdadeiro pessimismo: os seus olhos estão sempre 
voltados para as serranias azues e o seu pensamento embebido nas grunas, 
nos cascalhões, nas grupiaras, nas catreações, etc, de onde outros já 
arrancaram riquezas imensas, com facilidade relativa, e, embebido de 
esperanças, ele tem o ouvido atento. A primeira notícia de uma “influencia” 
ou melhora de preços arriba incontinente, alegre, satisfeito, deixando muitas 
vezes, uma roça já bem começada, uma derruba, etc. Não lhe importa o 
tempo que perdeu; leva consigo a certeza de recuperar tudo numa semana. 
Garimpeiro é garimpeiro! O seu habitat é a serra; na sua profissão ele é um 
gigante (...). Por tudo isso, (...), é que eu voto pelo sistema de colonização. 
(O Sertão, n.º 17, 30/05/1948, p. 01).  
 

Nessa citação aparece o desejo de utilização do braço estrangeiro, estratégia indicada 

em detrimento da mão de obra garimpeira, justificada pelos motivos acima citados, 

embora alguns não chegassem a descartar a possibilidade de associação entre 

garimpeiros e lavradores. Segundo o debate, a colonização estrangeira seria 

imprescindível para a implementação da agricultura nas Lavras e serviria também de 

incentivo ao garimpeiro que deveria ser inserido gradativamente.  

Um olhar mais apurado em torno das justificativas em prol da colonização 

estrangeira nos permite afirmar que para além das dificuldades de uma transmutação 

definitiva do garimpeiro para lavoura, existia uma preocupação muito forte com a 

paralisação da atividade extrativa, de onde ainda provinha grande parte da renda dos 

municípios lavristas. Tanto que, apesar, de defenderem a agricultura como a única 

atividade capaz de alavancar a economia não se cogitou descartar a mineração, até 

porque a maioria dos ouvidos na campanha assim como grande parte da população 

estavam envolvidos com o garimpo. O emprego dos imigrantes na agricultura garantiria, 

portanto a permanência dos garimpeiros na mineração e ao criar outra fonte de riqueza 

restabeleceria o comércio e auxiliaria numa exploração mais eficiente dos garimpos, ao 

estabelecer o equilíbrio comercial.  

Correspondências trocadas entre a prefeitura de Andaraí e a capital, datadas de 

192613, apontam para a existência de um grande estabelecimento de propriedade da 

Sociedade Agrícola de Una, que tinha em suas terras colonos belgas, já tendo tido 

poloneses, tchecolosvascos e italianos. Esta experiência com imigrantes é também 

atestada por Herberto Sales em Além dos Marimbus (1961), em que apontou os motivos 

para o seu insucesso da mesma nas seguintes palavras:  

 

                                                        
13 Contidas no Livro de Correspondências (1912-1941). 
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João Camilo, no entanto, não atribuía maior importância à iniciativa: a 
compra do trator bem pouco significativa em face da experiência dos belgas 
na fazenda Iguaçu, para lados do rio Una. Mobilizando grandes capitais, 
tinham eles empreendido uma obra colossal no sentido de introduzir a 
agricultura na região, cultivando terras de uma área que abrangia mais de 
doze léguas. E haviam malogrado. A dificuldade de transporte, a falta de 
ajuda do governo e, principalmente, a atração exercida pelo garimpo sobre 
o trabalhador braçal, tinham criado obstáculos definitivos à expansão da 
companhia. No fim de algum tempo, encerrara ela as suas atividades e o 
mato voltara a tomar conta de tudo. (Sales; 1961, p. 242/243). 

 
Exceto esta experiência na Fazenda Iguaçu as fontes não apontam para a concretização 

de uma colonização estrangeira na região. Em 21 de novembro de 1948 o jornal O 

Sertão publicou a solicitação enviada ao ministro da agricultura sobre a necessidade de 

se criar uma colônia de agricultores em Lençóis ou Andaraí, mas não obtiveram 

respostas positivas neste sentido14.  

Embora as solicitações dos lavristas não tenham sido atendidas, a agricultura aos 

poucos foi sendo desenvolvida por aqueles que optaram em permanecerem na região. 

Através da análise do gráfico populacional do município de Andaraí é possível 

visualizar a importância que ganhou a agricultura em relação à mineração entre os anos 

de 1930 e 1950. 

 
Gráfico 1- Distribuição da população do Município de Andaraí (BA), segundo distritos (1930-1950) 
 

 

 

         
Fonte: Anuário Estatístico da Bahia (1929-1930). Bahia, Imprensa Oficial do Estado, 1933/ Censo 
Demográfico (população e Habitação): Recenseamento Geral do Brasil (1 de setembro de 1940)/  Censo 
Demográfico Série Regional- Parte XII- Bahia Tomo I- Rio de Janeiro: Serviço Gráfico do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística. 1950. 
                                                        
14 O Sertão, 21/11/1948, n.º 22, p. 01. 
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Enquanto na década de 1930 a sede e o distrito de Chique-Chique, 

tradicionalmente núcleos de mineração apresentam uma considerável densidade 

demográfica em relação à Iguaçu (voltado às atividades agrícolas), a partir da década de 

1940 inicia-se um processo gradativo de diminuição em seus índices populacionais e 

aumento nos distritos em que a agricultura era desenvolvida. Em 1950, Iguaçú e 

Piranhas15 suplantam a sede e há uma diminuição drástica na população de Chique-

Chique. O município de Andaraí, diferentemente dos municípios vizinhos foi 

considerado uma exceção em termos de crescimento demográfico. Enquanto municípios 

como Lençóis e Palmeiras registravam um crescimento inferior a 10%, Andaraí 

ultrapassava os 50%. Entretanto os motivos para este crescimento não esteve 

condicionado a uma melhora na atividade diamantífera, que não se diferenciava das 

demais cidades produtoras, mas condicionou-se ao desenvolvimento agrícola e pastoril 

no município, especificamente nos distritos de Piranhas (atual Nova Redenção) e 

Iguassú (atual Itaetê)16.   

Se a agricultura ganhou certa expressividade nos distritos de Piranhas e Iguaçu, a 

mineração, principal atividade desenvolvida na sede e no distrito de Chique-Chique, 

decaiu. A crise ganhou contornos bem mais delineados entre 1930 e 1950, que se 

caracterizou enquanto um período bastante instável na Bahia, que vivenciava os efeitos 

de uma profunda crise econômica e social, somada a inconstância política e institucional 

e falência do modelo agrário-exportador que sustentava a economia. Conforme visto no 

decorrer do capítulo, o declínio da mineração não foi ocasionado por um fator 

especifico, mas por um emaranhado de variáveis. A dependência com o mercado 

externo, os constantes desequilíbrios climáticos, o esgotamento das jazidas de 

características aluviônicas, que tornavam as técnicas utilizadas insuficientes para a 

extração, a perda de prestígio político, a desassistência governamental e a crescente 

evasão populacional tornaram inevitável o fim do tempo do diamante.  

Uma vez entendidas as condições econômicas, sociais e políticas que operaram 

nas Lavras Diamantinas entre 1930 e 1950 analisaremos como estes fatores interferiram 

na vida da população pobre do garimpo tendo como referência a vila de Chique-Chique 

(Andaraí-Ba). Esta localidade vivia unicamente da mineração e em decorrência de sua 

localização geográfica, encravada em plena serra, não apresentava possibilidades de 

                                                        
15 Não consta na documentação consultada dados populacionais a este distrito na década de 1930. 
16 Ver: O Sertão 12/09/1948, n.° 30, p. 04 e 09/01/1949, n.º 43, p. 03.  
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desenvolver atividades paralelas ao garimpo estando, portanto muito mais vulnerável às 

oscilações econômicas. As condições de vida e de trabalho da população garimpeira se 

agravavam nas situações de crise, quando a sua mão de obra era ainda mais explorada e 

seu trabalho não era convertido num retorno financeiro. Partindo deste pressuposto 

identificaremos as condições sob as quais viveram homens e mulheres pobres em 

Chique-Chique. 
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Capítulo 2 
“Escravos do estomago”: vida e trabalho no 

garimpo 
 

Em 13 de janeiro do ano de 1935 o Jornal O Sertão publicou em sua primeira 

página a história de Manoel Roxo e sua família. Este garimpeiro, residente na cidade de 

Palmeiras, chefe de uma numerosa prole, se encontrava numa situação difícil. Era 

véspera da feira, dia das afflicções, dos vexames para o pobre, e Manoel Roxo não 

tendo dinheiro para abastecer o seu lar levantou-se bem cedo e após o arranjo da manhã 

feito às pressas por sua esposa dedicada e fiel companheira, partiu rumo aos barrancos 

do Pau-Ferro acompanhado dos filhos Abelardo, de 17 anos e Isaac, de 12. Eram seis 

horas da manhã quando os Roxos, família de afamados garimpeiros, partiram para a luta 

pacífica e intensa de todo dia. Chegados ao garimpo pai e filhos se juntaram a mais um 

sócio por nome Claudionor, um rapazola de 12 anos, idade do filho mais novo de 

Manoel, e iniciaram a tiragem do cascalho.  

Devido à necessidade de acharem diamante rapidamente atacaram o serviço com 

afinco, sem, no entanto, se atentarem para o fato dos barrancos estarem umedecidos 

pelas chuvas recentes. Era preciso apurar logo o cascalho para conseguirem algum 

trocado e irem à feira no dia seguinte. Manoel Roxo ia enchendo os carumbés e os 

meninos iam carregando e amontoando um pouco adiante. Nem bem acabavam 

Abelardo e o sócio Claudionor de alcançar o “paiol”, onde estava sendo depositado o 

cascalho, ouviram um ruído estranho que vinha dos lados da “cata”, onde se 

encontravam Manoel Roxo e Isaac, o filho mais velho. Deram-se conta de que o barulho 

lembrava o despencar de barrancos. Quando retornaram encontraram a cata toda 

invadida. Abelardo passou desesperadamente a gritar o nome do pai e do irmão e não 

demorou muito tempo para afluir uma aluvião de homens pressurosos e dispostos a agir 

com maior interesse ao trabalho de retirar o entulho da “cata” até que fossem 

encontrados os corpos dos desventurados garimpeiros. No dia seguinte, dia de feira, 

quando Manoel Roxo, o garimpeiro resoluto e incansável deveria cuidar em adquirir o 

abastecimento de viveres para o seu lar, uma multidão conduzia seu corpo e o do filho 

para o cemitério, para serem sepultados juntos numa mesma cova, tal como haviam 

morrido17. 

                                                        
17 O Sertão, n.º 23, 13/01/1935, p. 01 e 04 
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O trágico fim de Manoel e seu filho, cujas mortes certamente agravaram as já 

precárias condições da família Roxo, visto que se desestruturou com a perda de 

componentes importantes a sua sobrevivência, apesar de ter ocorrido em Palmeiras, foi 

uma realidade comum em tantos outros locais de garimpo onde vários Manoel (s) e 

Isaac (s) se lançavam ao trabalho do garimpo, atividade que os expunha a inúmeros 

perigos. A partir da história destes garimpeiros é possível identificar aspectos 

importantes dessa atividade. Comecemos pela imagem eminentemente masculina que 

sobressai dessa atividade. Enquanto os homens eram responsabilizados pelo sustento da 

casa por meio do trabalho de garimpagem, cabiam às mulheres os cuidados com a casa e 

os filhos. E foi na busca desesperada de cumprir com sua função de “por comida em 

casa”, socialmente atribuída ao homem, que Manoel Roxo seguiu juntamente com os 

filhos para a serra. Contudo, no decorrer deste estudo percebemos que, nem sempre esta 

ordem natural das coisas será seguida, assumindo a mulher o papel de provedora do lar. 

Um segundo aspecto diz respeito ao fato de que a atividade garimpeira nas Lavras 

constituiu-se uma atividade familiar, em que desde cedo as crianças eram inseridas no 

processo produtivo quase sempre herdando a profissão paterna. A investida no trabalho 

infantil tornou-se uma estratégia de aumentar o rendimento do trabalho, muito embora o 

trabalho mais pesado fosse executado pelo chefe da família, assumindo a participação 

dos filhos um caráter complementar, mas não menos importante. 

A utilização do trabalho infantil foi uma das inúmeras estratégias utilizadas pela 

população pobre para sobreviver num mundo de intensa exploração e instabilidade, 

inerente às atividades extrativas. A extração de diamantes e carbonatos constituía-se 

num jogo de azar verdadeiro, sem garantias de êxito àqueles que se aventurassem na 

atividade, posto que não possuíam garantias de pegar a tão sonhada pedra que os tiraria 

da pobreza, além de estarem envolvidos em relações de trabalho pouco vantajosas.  

Como vimos no capítulo anterior a região lavrista experimentou ao longo do 

século XX o gosto amargo da sua mais profunda crise, da qual não mais se recuperou. 

Diante disto, buscamos identificar as condições de vida e trabalho vivenciadas pelos 

(as) garimpeiros (as) neste período, na intenção de desvelar as estratégias criadas para 

sobreviverem em situações como a perda de um membro importante da família, a 

exemplo da situação descrita acima, de “infusamentos”, de despejos do serviço, de 

invalidez por acidente, doenças, etc.  
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Teremos como palco desta história a vila de Chique-Chique, que em seu período 

de auge na produção foi reconhecida como o “coração do garimpo” em função das 

riquezas encontradas em seu solo, que com a crise gradualmente foi se transformando 

em um espaço urbano fantasma...                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
2.1- Chique-Chique: palco e cenário de histórias 

 

Chique-Chique desde os primeiros anos de seu surgimento constituiu-se num 

importante centro comercial das Lavras Diamantinas, posição alcançada em decorrência 

da intensificação comercial propiciada pela exploração diamantífera. Tal qual nos 

sugere Gonçalo de Athayde Pereira (1937) o crescimento e prosperidade de Chique-

Chique deveu-se às riquezas encontradas no Canal da Fumaça, cuja produção era tão 

abundante que era comum os garimpeiros recolherem os diamantes em tigelas. Este 

mesmo autor é quem nos informa também sobre a falta de vida própria desta povoação, 

em decorrência de estar situada em um platô rochoso onde medra apenas vegetação 

especial, se referindo à espécie de cacto, que possivelmente deu nome ao lugar. Vivia, 

portanto, unicamente da mineração e não possuía quase que nenhuma possibilidade de 

desenvolver atividades correlatas ao garimpo. 

Através da Resolução n.º 2.439 de 1.º de Maio de 1884, Chique-Chique tornou-se 

Distrito de Paz, passando a integrar a então a Vila de Andaraí pela Lei n.º 2.584, de 18 

de Março de 1888 e ganhou status de vila em 1911. A partir do trabalho de Pereira 

(1937) e das correspondências da Prefeitura de Andaraí é possível inferir que esta vila 

manteve uma certa independência e igualdade na aquisição de beneficiamentos em 

relação à sede. Dos distritos pertencentes ao município de Andaraí, Chique-Chique foi o 

que mais recebeu benfeitorias, tais como, estradas, cabo telefônico que ligava a vila à 

sede, iluminação pública, calçamentos, escolas, e, diferentemente da sede, possuia água 

encanada e serviço de esgoto, serviços que desapareceram com o processo de declinio 

na extração diamantífera. (ver Pereira (1937)). 

A vila de Chique-Chique até a década de 1930 se constituiu no principal distrito 

de Andaraí (BA), e juntamente com a sede auferia as principais fontes de renda para o 

município. A partir do momento que o carbonato perdeu totalmente o seu valor no 

mercado internacional em função da crise capitalista a economia lavrista entrou em 

colapso, já que vivia praticamente da mineração. Além da baixa do carbonato fatores 
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internos, já demonstrados no primeiro capítulo, tornou inevitável o sucumbimento de 

Chique-Chique. Somada aos fatores já conhecidos, os depoentes entrevistados ainda 

identificaram um outro elemento: a política de 1950 descrita como responsável pelo 

esvaziamento da vila, como veremos adiante. 

 Vimos também que uma das alternativas de enfrentamento à crise defendida por 

algumas autoridades lavristas foi o de formento à agricultura. Embora os defensores da 

campanha, lançada pelor Deputado Octaviano Alves no jornal O Sertão em 1948, 

afirmassem que somente a atividade agrícola soergueria a economia da região percebeu-

se que em nenhum momento a atividade diamantífera foi descartada, assumindo o 

desenvolvimento agrícola um caráter complementar à atividade extrativa. Tanto que, 

uma das reinvindicações da campanha era a utilização da mão de obra estrangeira, já 

que, como vimos, o garimpeiro por questões culturais foi considerado inapto a se tornar 

lavrador. Contudo, acreditamos que a defesa pelo trabalhador “de fora” deu-se muito 

mais em função de uma possível transferência da já escassa mão de obra do garimpo 

para a lavoura. 

Por não apresentar condições favoráveis para o desenvolvimento agrícola, nem 

para nenhuma outra atividade econômica que não o garimpo, Chique-Chique tornou-se 

dependente de outros centros produtores para se abastecer o que tornava oneroso a vida 

na vila. A defesa pela implementação agrícola na região visava a criação de uma outra 

fonte de riqueza, que teria a função de restabeler o comércio para tornar mais eficiente a 

exploração nos garimpos. Tal empreendimento seria benéfico à Chique-Chique e às 

cidades produtoras de diamantes e carbonatos, uma vez que diminuiria os custos com o 

abastecimento. 

Aliás, sobre o abastecimento da Vila de Chique-Chique, o Sr. Aguinaldo Leite dos 

Santos, populamente conhecido como Seu Guina nos informa como se dava esse 

processo. Rememorando o tempo em que trabalhava como ajudante numa das vendas de 

Chique-Chique, conta-nos que a feira era realizada aos domingos e o abastecimento era 

feito pelos roceiros das intermediações de Andaraí e sobretudo pelos tropeiros de 

diversas partes do “sertão”, que semanalmente abasteciam a vila. Do “sertão” vinha 

quase todos os alimentos que compunha o grosso da alimentação da população 

garimpeira (feijão, arroz, carne, toucinho, rapadura) de Andaraí e intermediações vinha 

também o complemento (a farinha, o milho, algumas, etc).  
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Às dificuldades com o abastecimento local passava também pela ação de 

atravessadores. Era comum os comeciantes que se encontravam em melhores condições 

abastecerem seus estoques juntos aos tropeiros não restando quase nada para ser 

comercializado na feira, logo o que não fosse encontrado nestas teriam que ser 

obrigatoriamente adquirido nas vendas a preços mais caros.  

Inúmeros foram os reclames da população quanto ao monopólio dos donos de 

vendas sobre as mercadorias trazidas pelos “bruaqueiros”, uma vez que ficava a mercê 

desses comerciantes locais que compravam os produtos para posteriormente vendê-los 

por preços mais elevados. O então prefeito, José Maciel das Neves, acatando as 

reclamações da população consumidora de gêneros alimenticios comercializados nas 

feiras públicas da sede e distritos e atentando para a alta de preços dos produtos de 

primeira necessidade, sancionou em 22 de outubro de 1949, um decreto que propunha 

regular a vendagem de gêneros alimentícios vendidos nas feiras públicas do município. 

O decreto previa que os produtos deveriam ser vendidos diretamente a população nos 

locais onde se realizavam as feiras, sendo terminantemente proibida a comercialização 

de mercadorias que deveriam ser destinadas ao abastecimento do município. Somente a 

partir das 15:00 horas seria liberada a venda de gêneros em grosso. Aos transgressores  

caberia a multa de Cr$100, 00 (cem cruzeiros) e Cr$200,00 (duzentos cruzeiros) para as 

reincidências podendo a fiscalização apreender os produtos açambarcados18.  

Mas os donos de vendas não lucravam apenas com o monopólio ou venda de 

produtos. Grande parte dos donos de venda eram também compradores de diamantes 

que financiavam trabalhos de garimpagens. Logo, a manutenção destes comércios 

significava mais uma forma de conseguir maiores lucros na compra dos diamantes. A 

sociedade firmada entre garimpeiros e “fornecedores”, conhecida nas Lavras como 

“meia-praça” baseava-se no financiamento do “saco”19, a provisão de alimentos 

fornecida semanalmente ao garimpeiro. Ao adquirir o saco, dizia-se que o garimpeiro 

estava “fornecido”. A este cabia, como “meia-praça”, caso pegasse algum diamante, 

subtrair o valor do quinto e dividir ao meio o valor arrecadado com a venda da pedra. O 

quinto era o imposto pago ao dono da serra em que o diamante era encontrado. O saco 

ao invés de ser dado em dinheiro vivo, o que possibilitaria ao garimpeiro “correr a 

                                                        
18 Decreto n.º 233, de 22/10/1949, in: Livro de Projeto de Lei (1949). 
19 O saco comumente era constituído do seguinte: 1 quilo de carne, 1 quilo de toucinho, 1 quilo de feijão, 
1 quilo de arroz, 1 quilo farinha, ½ libra de café, rapadura, fumo, querosene, sal e pimenta do reino. 
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praça” em busca do local mais barato para realizar as suas compras, era concedido em 

forma de vale que só se poderia ser utiizado em compras realizadas na venda do 

fornecedor (este era comumente o dono do garimpo) e/ou de conhecidos. 

O garimpeiro além de ficar preso ao fornecedor através do “fornecimento do 

saco”, já que para se manter no garimpo dependia deste adiantamento em viveres, se via 

lesado quanto ao seu alto custo. Além disso, utilizado também para o sustento de toda a 

família não era incomum terem que solicitar a “boca de saco” (complemento de 

viveres), a ser descontado no momento em que o garimpeiro pegasse o diamante. A 

cena narrada por Herberto Sales em seu romance Cascalho representa bem o drama dos 

“escravos do saco”, que enfrentavam o problema semanalmente.    

 
Ali estava o seu “de comer” duma semana. Ele era sozinho; dava, mais ou 
menos. Mas se sua família estivesse na cidade teria de fazer como os outros 
de prole numerosa (...) subir a serra com um pedaço de rapadura e um 
punhado de farinha para que a mulher e os filhos não morressem de fome, 
ficassem com o resto do saco. E recordava-se de Benedito Bispo trabalhando 
o dia todo, tisnado de sol, as costelas à mostra, curvado sobre a bateia das 
sete da manhã às quatro da tarde, tendo apenas, para “distrair o estomago”, 
aquela mais que frugal refeição de rapadura com farinha (Sales; 1944, p. 
57).  

 
Embora tivessem acesso a outros alimentos, a rapadura e a farinha constituiu-se 

em itens básicos à alimentação dos garimpeiros, sobretudo em situações como a 

retratada acima quando tinham que “distrair o estomago” da família. Esta foi uma 

realidade comum também aos garimpeiros do “ouro” retratados por Jesus (2005), 

trabalhadores que assim como os lavristas sofriam de diversos males em decorrência da 

carência de nutrientes adequados a uma alimentação mais equilibrada para suportarem a 

uma dura jornada de trabalho na serra.     

 
2.1.1- Vivem como “modernos trogloditas” 
 

E a cidade ia crescendo pelas pontas de rua: a rua do Lajedo 
trepando nas pedras em casebres improvisados onde moravam 
famílias inteiras de adventícios; a Boca da Gruna vendo crescer 
o número de suas tocas que eram a morada de modernos 
trogloditas, tocas escuras, sem ar, que se prolongavam até os 
ranchos da Cidade de Palha que, por sua vez, se estendia numa 
larga e pedregosa rua metida por trás dos morros (Sales; 1944, 
p.129). 
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No século XX as condições habitacionais da população garimpeira pouco 

evoluíram em relação às primeiras habitações improvisadas no princípio da extração 

diamantífera nas Lavras Diamantinas. Em geral os garimpeiros, juntamente com suas 

famílias, moravam nas áreas periféricas dos núcleos urbanos, mantendo moradas 

temporárias na serra para quando, por exigência do trabalho, tinham que permanecer por 

algum tempo. Estas moradas temporárias conhecidas como “tocas” e/ou “locas” foram, 

(ainda hoje existem) constituídas do aproveitamento de uma caverna ou lapa com uma 

área de mais ou menos 10 metros quadrados, cuja fachada era feita com pedras travadas, 

sem rejuntamento de argamassa. Outra construção comum foi o levante de quatro 

paredes, utilizando-se o mesmo processo de pedras travadas fazendo sobre elas uma 

armação de varões a pique, com cobertura de palhas de pindoba. 

Na vila de Chique-Chique estas moradas provisórias, geralmente encontradas nas 

zonas rurais mais próximas aos garimpos, tornaram-se moradas permanentes, havendo 

ainda hoje uma quantidade considerável de ruínas na periferia urbana. Acredita-se que o 

grande afluxo de garimpeiros nos meados do século XIX para esta localidade tenha 

provocado um grave problema habitacional, gerando como resposta o surgimento de 

uma arquitetura espontânea com construções que se adequaram harmonicamente à 

paisagem pedregosa da região, dando-lhe um ar de primitiva singularidade (IPAC, 

1979). As pedras, tão abundantes e excedentes da garimpagem eram a matéria prima 

que ergueu a cidade de pedras. (Andrade; 2005, p.32).  

 

 

 
 

Figura 2- Habitação garimpeira (Loca do “Joaquim”- área externa) 
Foto da autora (jan/2009) 
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A “toca do Joaquim” (ver figura 2), assim chamada em função do nome do seu 

morador, habitada até a década de 1970, é um exemplo deste tipo de habitação 

espontânea presente na vila de Chique-Chique. De acordo com o estudo empreendido 

pelo IPAC (Instituto do Patrimônio Artístico Cultural) possuía acomodações bem 

modestas (piso de barro, teto constituído pela própria rocha, paredes de alvenaria de 

pedra sem revestimentos), podendo ainda construído um pequeno cercado com a 

finalidade de criar galinhas. Seu interior era subdividido por um tabique de palha que 

separava o quarto da cozinha. O mobiliário destas habitações de acordo com Sales 

(1955) era escasso, constituindo-se de: cama de varas (popularmente denominada de 

“sessenta ripas”), esteiras (na gíria garimpeira “colchão de arrasto”), fogões (em geral 

feitos de trempes), nas casas mais “arrumadas” poderia ainda existir bancos de madeira. 

 Ao falar sobre as habitações operárias do século XIX na França, Michele Perrot 

(1988) afirma que estas mal chegavam a ser um interior, mas um local de encontro 

diário da família, um abrigo variável, pois as saídas eram constantes. Semelhantemente, 

como acontecia nas Lavras, excetuados os momentos em que se comia e dormia, todo 

mundo estava em outros lugares: no garimpo, na escola, nas ruas. O “trabalho 

doméstico” embora aproximasse as mulheres do lar, não as prendia o dia inteiro em 

casa, haja vista que, para desempenhar as suas atribuições, era necessário deslocar-se 

pela cidade. A rua não era somente um corredor de circulação, mas um meio de vida 

onde muitas mulheres pobres retiravam o sustento de suas famílias. Como já vimos, na 

maioria dos casos, o  salário auferido pelo garimpeiro equivalia ao “saco”, que em geral 

era recebido em forma de alimentos, logo os “trocados” obtidos pelas mulheres em suas 

atividades (rendas, costuras, lavagens de roupas, quitutes, dentre outras) eram muitas 

vezes o único dinheiro “de fato” em casa. 

 

2.1.2- Vidas por um triz: condições de trabalho na serra  

 

O ambiente de trabalho no qual estavam inseridos os garimpeiros os expunha a 

inúmeros perigos. De acordo com Braga e Machado Neto (1974), este trabalhador ao 

promover alterações no meio em que atuava, construía para si um ambiente poluído que 

tendia a insalubridade progressiva, graças à ação predatória do processo de 

garimpagem. Para arrancar das entranhas da terra “a pedra que trás felicidade” os 
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garimpeiros desmatavam a vegetação, arrancavam pedras, perfuravam a serra 

modificando o relevo, muitas vezes cavando a própria cova, como na situação descrita 

no início deste capítulo. O processo de garimpagem independente do tipo e das técnicas 

empregadas colocava em risco a vida de quem em sua luta diária pela sobrevivência 

subia as serras.  

Os processos e técnicas utilizadas nos garimpos de diamantes lavristas, pouco 

avançaram em relação aos utilizados no Brasil colônia, caracterizados pela extração 

manual e individual. Houve, contudo algumas tentativas feitas por companhias 

estrangeiras inglesas, francesas e norte-americanas20 no intuito de mecanizar o garimpo, 

desde o século XIX, inclusive em Chique-Chique. Entretanto, todas as investidas foram 

abandonadas por não terem proporcionado resultados desejados, em decorrência das 

características aluviônicas dos terrenos diamantinos, que não possibilitavam o 

estabelecimento prévio de uma base de produção. Predominou nas Lavras a 

garimpagem, utilizando-se, sobretudo, o braço humano, auxiliados por alguns 

instrumentos rudimentares, como: a bateia, alavanca, marrão, carumbé, dentre outros.  

Inúmeros foram os tipos de garimpos presentes em Chique-Chique: barranco de 

rio, cascalhão, grupiara, gruna, lancheio de arrasto, mergulho, monchão, talhado, 

faisqueira, cata de barranco, montoeira, restinga21. Os instrumentos utilizados nestes 

serviços eram condicionados às exigências da atividade de garimpagem, não sendo 

comum o garimpeiro possuir todos os instrumentos necessários a realização de todas as 

modalidades de garimpo. Mas, em geral, os trabalhadores detinham o mínimo 

indispensável para exercerem a sua profissão (bateia, carumbé, os ralos e a enxada), 

aliás, possuir instrumentos de trabalho era também condição necessária para contração 

do serviço por parte dos “patrões”. Os trabalhadores que por ventura não tivesse o 

necessário a realização de sua atividade contava com a solidariedade dos companheiros, 

que trabalhando em serviços próximos compartilhavam suas ferramentas. A própria 

garimpagem que comumente reunia um mínimo de duas pessoas, conforme salienta 

Sales (1955) facilitava a complementação por meio da utilização conjunta dos meios de 

produção.    

                                                        
20 O empreendimento de maior vulto foi organizado pela firma americana Bandler e Cia em parceria com 
a Companhia Brasileira de Exploração que recebeu concessão do governo para explorar diamantes e 
carbonatos num lugar denominado Moreno no distrito de Piranhas na década de 1930.   
21 Para maiores detalhes quanto a descrição de cada tipo de garimpo citado acima ver: Sales (1955); 
Nolasco (2000) e Braga e Machado Neto (1974). 
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Com o gradativo esgotamento das jazidas diamantíferas, exaustivamente 

exploradas por cerca de 100 anos, as técnicas utilizadas já não se mostravam eficientes 

para explorar os minérios que se encontravam em maior profundidade. Chique-Chique 

experimentou um processo de esvaziamento populacional intensificado a partir de 1940, 

os garimpos, por sua vez, passaram a sofrer com a diminuição dos “fornecimentos” e 

com a escassez de braços para o trabalho. As modalidades de garimpos que exigiam 

uma quantidade maior de trabalhadores foram diminuindo, prevalecendo aquelas que 

não necessitavam de uma maior divisão do trabalho para sua execução, e em áreas onde 

o diamante era encontrado mais superficialmente, áreas essas cada vez mais reduzidas, 

escassas e da mesma forma cada vez mais escasso o minério.  

A garimpagem, independente do tipo e das técnicas utilizadas, expunha 

continuamente a vida dos garimpeiros à ação dos agentes físicos e biológicos. Inúmeros 

foram os acidentes provocados pelos desabamentos de pedras e barrancos, picaduras de 

cobras, sufocamentos, mutilação provocada pelo uso de explosivos, afogamentos muitas 

vezes fatais. Os agentes biológicos, como a intensa exposição ao sol, a chuva, a longas 

permanências dentro d’água, sobretudo na fase da lavagem do cascalho e insalubridade 

das precárias habitações22, em que se abrigavam durante as semanas que permaneciam 

na serra, também colocava em risco a saúde desta categoria ocupacional, embora estes 

trabalhadores tendam a colocar esses fatores em relação aos riscos provocados pelos 

acidentes físicos. Numa enquete realizada com garimpeiros da cidade de Lençóis e 

Carnaíba quanto aos riscos decorrentes do garimpo constatou-se que: 

 
ao garimpeiro apresentam como mais importantes os riscos provocados por 
agentes físicos. Talvez ele associe os riscos do garimpo aos agentes físicos 
por lhe falarem mais de perto. Sem dúvida, enquanto os agentes químicos e 
biológicos podem depauperar sua saúde, sem que o tornem necessariamente 
inválido, os agentes físicos podem impossibilitá-lo de continuar a exercer 
com eficiência suas tarefas, quando não o impossibilitam por completo, 
mutilando-o. (Braga e Machado Neto; 1974, p 183).  
    

Os acidentes provocados, por exemplo, pelos desabamentos, soterramentos, por 

tirarem a capacidade produtiva, fossem por morte ou por invalidez, eram os perigos 

mais temidos pelos garimpeiros por exporem a si e família a uma situação de penúria e 

indigência. Todavia, as condições de insalubridade dos locais de trabalho e moradia, sua 

                                                        
22 É válido salientar que no caso de Chique-Chique as moradas temporárias, geralmente encontradas nos 
locais de garimpo, se constituíram em moradas permanentes das famílias garimpeiras estando exposta a 
umidade constante. 
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alimentação deficiente eram condicionantes que diminuíam a expectativa de vida destes 

trabalhadores, que chegavam aos trinta anos de idade cardíacos, tuberculosos e 

subnutridos (Sales; 1944). Os estudos que analisam as condições de vida e trabalho dos 

garimpeiros (Jesus; 2005 e Braga e Machado Neto; 1974) afirmam que os problemas de 

saúde guardavam uma íntima relação com o trabalho desenvolvido e com os locais em 

que eram realizados, por exporem os garimpeiros às vicissitudes provocadas pelos 

agentes biológicos e físicos.  

Se os locais de trabalho constituíam um “pequeno mundo poluído”, um mundo 

criado pelo próprio garimpeiro em seu labor diário, estes ainda se deparavam com a 

falta de infra-estrutura da vila. Em caso de acidentes na serra o socorro ficava a mercê 

da sorte e da esperança de que os companheiros conseguissem transportá-lo por 

caminhos pedregosos, quase intrafegáveis. Se conseguissem chegar até a vila com vida, 

o que já seria uma vitória, estes garimpeiros não encontrariam um serviço de saúde 

adequado. Na verdade, assistência médica nesses casos, era geralmente prestada pelo 

dono da farmácia, por um médico particular ou um curandeiro. Muitos garimpeiros 

morriam tempos depois, ou logo após terem sido transportados em decorrência da falta 

de assistência. O trabalho no garimpo por ser considerado “livre”, pressupõe que o 

garimpeiro “trabalha por conta própria”- o que de fato não acontece nem acontecia, pois 

por não conseguirem manter a si e a família até encontrar o diamante, trabalhavam 

como “fornecidos”- e os “patrões” legalmente não eram obrigados a prestarem 

assistência médica aos garimpeiros. Quando assim o faziam soava como “favor”, favor 

este que deveria ser lembrado pelos garimpeiros, principalmente quando pegassem 

diamantes.  

  

2.1.3- Relações de trabalho e exploração: faces de uma mesma moeda 
  

A relação de trabalho preponderante nas Lavras, presente desde o século XIX, foi 

o sistema de “fornecimento”, popularmente conhecido com sistema de “meia-praça”. 

Por este, que se assemelhava ao sistema de meação, o “fornecedor”, (contratante do 

serviço), deveria suprir as necessidades básicas do “fornecido” (garimpeiro) durante 

todo o trabalho. Como já vimos, o fornecimento consistia basicamente no financiamento 

de gêneros alimentícios, podendo incluir o empréstimo de ferramentas caso os 

garimpeiros não as possuíssem. Em contrapartida, o garimpeiro entrava na “sociedade” 
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fornecendo a sua força de trabalho. O valor conseguido com a venda do carbonato ou 

diamante que eventualmente fosse encontrado deveria após o pagamento do “quinto” 

(se fosse o caso) ser divido ao meio entre as partes da sociedade. 

 Outra relação de trabalho presente nas Lavras era o sistema de diárias, em que o 

“alugado”, ou diarista, recebia em dinheiro determinada quantia pelos serviços 

prestados, mas caso acontecesse de pegarem diamantes não teriam parte nos lucros da 

venda. Nesta condição geralmente eram empregadas pessoas com pouca experiência no 

trabalho do garimpo, na gíria garimpeira denominadas de “curaus”. Era comum que 

estes trabalhadores à medida que iam ganhando experiência galgassem a posição de 

meia-praça mais prestigiada entre os garimpeiros, porque poderiam participar um pouco 

mais do bolo da riqueza descoberta. Todavia, não só os “curaus” estavam sujeitos a esta 

condição, sendo comum em momentos de crise serem extintas as “sociedades” e 

aumentadas as colocações de diaristas, muito mais vantajosas aos “donos de serra”, que 

buscavam superar a crise aumentando a produção (Sales 1944). Os garimpeiros, sempre 

dependentes do fornecimento e famintos vendiam o seu trabalho em troca da “paz do 

estomago”.  

 
Escravos do estomago, os garimpeiros aceitaram o negócio. E ficaram para 
comer. Foram então abertos barracões, encetadas as garimpeiragens, os 
garimpeiros alugados, escravos do armazém, recebendo as insignificantes 
diárias em gêneros mais caros que em qualquer parte. (...) O garimpeiro não 
reclamava, trabalhava seguidamente, porque o que ele queria era a paz do 
estomago. (...). Não queria morrer de fome, não queria que os filhos e a 
mulher morressem de fome. (...) 1$500 em gêneros caros roubados no peso e 
na soma da conta! Em verdade, eles tinham crédito os levava 
implacavelmente para a outra escravidão, para a escravidão dos armazéns, 
sempre presos por contas crescentes, assustadoramente crescentes. (Sales; 
1944, p. 338). 
 

O fato de ser “meia-praça” dava ao garimpeiro direito a 50% do valor conseguido 

na venda do diamante, mas nem sempre era garantia de que recebesse esta percentagem. 

Primeiro porque o garimpeiro não tinha acesso aos preços do diamante, que eram 

monopolizados pelos compradores, ficando sujeito as classificações deste; segundo 

porque o “meia-praça” trabalhava em parceria com outros “fornecidos”, logo os 50% 

era dividido com a quantidade de garimpeiros que compusessem a “sociedade”; estes 

números decresciam quando o lucro também estava atrelado ao sistema de barracão. 

Nesse caso, o garimpeiro usava o pouco que lucrava com a venda da pedra para prover 

o sustento da família, pois o “saco” geralmente era insuficiente para subsidiar as 
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necessidades dos garimpeiros e de suas numerosas famílias. Estes condicionantes 

faziam com que muitos “meias-praças” ficassem sem quaisquer direito ao diamante, ou 

o que ainda era pior saíssem devendo ao fornecedor tendo que penhorar seus 

instrumentos de trabalho como na situação descrita abaixo.  

 
O coronel, que já pesara o diamante, tinha-o agora entre os dedos. 
-Deu um quilate – informou, diminuindo dois. E depreciando a pedra para 
fazer maior lucro, acrescentou: - Mas é um diamante muito ponteado. Só 
vale 350$000. 
-Será que o senhor não pode chegar mais uma coisinha, coronel? – insinuou 
timidamente o garimpeiro . 
- Meu preço é um só. 
-Então o senhor pode fazer a conta. (...) 
Abatendo os 20% do quinto, da minha parte como dono da serra, ficam 
duzentos e oitenta mil-réis. Dos duzentos e oitenta, abatendo a minha parte 
como fornecedor, ficam cento e quarenta. Seu sócio ta ai? (...) 
Pois bem (...) cada um tem direito a 70$000. 
Mas logo em seguida, abrindo o caderno de papel pardo do barracão, correu 
o dedo ao longo da página cheia de números alinhados em parcelas, e 
acrescentou: 
-Sua conta no barracão é 160$000, Joaquim. Quer dizer que, abatendo os 
setenta de sua parte do diamante, você fica me devendo noventa. 
-E como há de ser coronel?...- disse, com hesitação. 
-Como há de ser? –retrucou, meio agastado, o chefe. – Você encheu a 
barriga, matou sua fome, me deve 90$000, tem que pagar esse dinheiro. 
-Pagar como patrão?... 
(...) Êh, pagar como? Êh, você não tem ferramenta não, êh, êh! Veja qual é a 
ferramenta que você tem. Eu não posso perder meu dinheiro não. Matei sua 
fome, êh? Quero os meus 90$000, êh? 
(...) Sem tardar, foram trazidos à presença do coronel um ralo, uma cunha de 
marreta, um marrão, duas brocas, um socador de broca e uma alavanca de 
trinta quilos. (Sales; 1956, p.41- 43). 
               

O caso retratado por Herberto Sales possivelmente foi uma circunstância real a 

muitos outros garimpeiros, que imersos num mundo de exploração estavam sujeitos a 

perderem todo o esforço depositado no revirar montanhas na inconsciência dos serviços 

do acaso, (...) ao cabo dos maiores sacrifícios e maiores misérias (Sales; 1944, p. 206), 

em transações cavilosas das quais saiam muitas vezes pior do que entravam. O sistema 

de barracão mantido pelos donos de garimpo ou compradores, unicamente, na intenção 

de aumentarem a margem dos lucros com a venda do diamante, era também uma forma 

de compensar o dinheiro investido nos fornecimentos. O fato da maioria da população 

ser analfabeta e desconhecer o valor do diamante fazia com que os garimpeiros fossem 

facilmente ludibriados com a utilização de um palavreado técnico empregado para 

depreciar a pedra, sendo também comum a manutenção de bebidas alcoólicas nos 

escritórios, oferecidas oportunamente aos garimpeiros para venderem as pedras a 

valores muito aquém dos reais. 
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O “lastro proletário”, no dizer herbertiano, era quem mais sofria frente à crise, 

pois desamparado de qualquer direito trabalhista tinha sua mão de obra explorada 

indiscriminadamente, se sujeitando a relações de trabalho pouco vantajosas. Se 

garimpeiros como Marcionílio Sérgio Machado ou Seu Binha, como é conhecido, 

comungam da idéia de que: Meia-praça é melhor porque quando pegava o diamante ele 

tinha dinheiro e alugado é só pra comer é possível afirmar que embora pelo sistema de 

meia-praça, aparentemente mais vantajoso, o garimpeiro pudesse por a mão em 

“dinheiro de verdade” (não muito pela sua expressividade, mas pelo fato de terem 

acesso restrito ao dinheiro “vivo”) este, assim como o “alugado”, também trabalhava só 

para comer. Tomando emprestadas as palavras de um ex-garimpeiro, diríamos que: o 

ideal do garimpeiro é fazer o “saco” para achar o diamante e achar o diamante para 

fazer o “saco”. (Apud. Falcón, 1979). 

Assim quase nada sobrava para o garimpeiro investir na aquisição de bens 

materiais, na educação dos filhos ou até mesmo adquirir a casa própria. De acordo com 

Sales (1955) a vida inconstante do garimpo- vista por esse autor enquanto jogo e 

aventura- em que o garimpeiro malmente recebia o indispensável à sua subsistência, não 

oferecia condições econômicas para que estes comprassem ou alugassem uma casa para 

residir. Além da inconstância da atividade extrativa, a imprevidência destes 

trabalhadores, descrita como inerente ao ser garimpeiro, foi apontada como um dos 

motivos para a não aquisição da casa própria. A sorte ao ter lhes sorrido não era 

aproveitada de forma previdente optando pelo esbanjamento. 

Cabe-nos aqui questionar até que ponto as “fortunas” conseguidas nos garimpos 

eram tão grandes assim, posto que, conforme mencionado nos parágrafos anteriores, as 

relações de trabalho a que estavam envolvidos os garimpeiros não permitiam que estes 

recebessem o que lhe cabia de direito na vendagem do diamante. Subsidiada por 

trabalhos historiográficos mais recentes (Guimarães Neto (2006) e Jesus (2005)), que 

repensam a idéia de “índole garimpeira”, atribuída a estes trabalhadores como se 
surgissem da “natureza” identificando-os num universo supersticioso que o desqualifica 

e os rotula como gastadores e imprevidentes, concordo com a necessidade de pensarmos 

a existência de uma lógica comercial que envolve as áreas de mineração. 

A atividade garimpeira era o motor econômico das cidades de mineração, e todo o 

comércio (não somente a compra e venda de diamantes), dependia do sucesso do 

trabalho dos garimpeiros na serra, já que o que era ganho no garimpo era investido no 
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comércio. Assim, seguindo o rastro dos garimpeiros logo apareciam mascates, tropeiros, 

negociantes de todo tipo, casas de jogos, prostíbulos, enfim, viviam num mundo em que 

predominavam os estímulos comerciais. Por outro lado, o generalizado comportamento 

gastador, imprevidente, rude e mulherengo do garimpeiro está relacionado ao mundo 

simbólico. O mesmo, segundo descreve Guimarães Neto (2006) interioriza essa 

representação, mostrando-se como alguém que precisava ostentar o seu ganho, 

embalado pela crença de que dinheiro conseguido no garimpo deveria ficar no garimpo, 

portanto, gastava-se hoje para que a sorte não o desamparasse amanhã.  

Tendo como referência o romance Cascalho (1944) aliado às reflexões 

empreendidas por Guimarães Neto (2006), Jesus (2005) quanto a lógica comercial das 

cidades de mineração e a aura de superstição atrelada ao universo garimpeiro, é possível 

inferir que o esbanjamento e imprevidência revela uma realidade que contrasta com a 

aparente abundância de prazeres e riquezas, sobressaindo na verdade à condição de 

miséria e exploração a que estava exposta a população garimpeira23. 

 
2.1.4- (Des) assistência trabalhista e Código de Minas 

 
Enquanto Chique-Chique, assim como toda região lavrista, experimentava a partir 

da década de 1930 um intenso processo de declínio e conseqüente empobrecimento de 

sua população, as atenções do Estado se voltavam para os problemas do trabalho e sua 

legalização. Todavia, a regulamentação jurídica dessa atividade manteve o caráter 

autônomo da ocupação exercida pelo garimpeiro, e por esta característica foram 

excluídos dos benefícios destinados aos “trabalhadores”. Getúlio Vargas, ao “libertar os 

escravos”, não concedeu a “carta de alforria” aos “escravos do garimpo”, que 

permaneceria envoltos em relações de trabalho, que embora fossem desvantajosas, era 

uma das poucas possibilidades de permanecerem na atividade e dar continuidade a 

exploração de diamantes e carbonatos de onde provinha a sua subsistência. 

                                                        
23 Se na primeira edição do romance Cascalho (1944), de autoria de Herberto Sales estas idéias já se 
faziam presentes, onde defendeu a tese de que o esbanjamento do garimpeiro teria suas raízes na tragédia 
das garimpagens malogradas e que se esse aparentemente esbanjava era porque incerta era a sua vida face 
à exploração dos “capangueiros”, no relançamento do romance em 1951 este mesmo autor defendeu 
claramente a idéia de “índole garimpeira”, sustentada em seu ensaio Garimpos da Bahia de 1955. 
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As características do trabalho garimpeiro, considerado livre, por se entender que 

cada um trabalha por conta própria24 foi apontada por Sales (1955) como um entrave a 

qualquer amparo que o Governo pudesse garantir através da Legislação trabalhista. A 

exploração do diamante não se fundava no assalariamento e sim em uma “sociedade”, o 

que isentava o contratante do serviço e o governo de assistissem o garimpeiro 

(legalmente falando) em casos de acidentes no trabalho ou doenças decorrentes do 

garimpo. Se assim o fizesse não era para cumprir com um preceito legal, mas por uma 

“reação individual de um patrão humanitário”.  

 
Assim, não se presta nenhuma assistência médica obrigatória. No curso ou 
termo da garimpagem realizada às expensas do fornecedor, se porventura o 
meia-praça adoece, não há um dispositivo que lhe assegure o necessário 
tratamento. Com a dissolução [do fornecimento]cessa, automaticamente 
todo e qualquer compromisso que pudesse existir da parte do fornecedor 
para com o meia-praça, uma vez que a própria natureza da sociedade que os 
reúne, fundada num mero acordo verbal, permite aquele recurso, (...) ato 
puro e simples do despedimento do garimpeiro. (Sales; 1955, p. 35). 

  

Ao serem dispensados, os garimpeiros tinham as suas já precárias condições de 

vida agravadas, entregando-se aos vexames da mendicância. Em momentos como estes, 

as relações de amizade e solidariedade, sobretudo entre a população mais pobre, 

ganhavam uma relevância ainda maior na sobrevivência destes trabalhadores. Também 

as atividades desempenhadas pelas mulheres, essenciais a sobrevivência das famílias 

garimpeiras, se mostravam imprescindíveis, perdendo o seu status de “ajuda” e 

passando a figurar como a principal fonte de renda disponível, questão que trataremos 

no capítulo seguinte. 

O trabalho de Sales (1955), apesar de elucidar questões importantes para 

pensarmos as condições de trabalho e desassistência dos garimpeiros, minimiza as 

perdas destes trabalhadores frente à instabilidade da garimpagem. Apesar de concordar 

que o garimpeiro fosse o mais desfavorecido de todos os trabalhadores brasileiros 

(Sales, p.33), que a vida instável em que vivia decorria, além da inconstância do 

trabalho no garimpo, da natureza de suas relações de trabalho, afirma que se o meia-

praça se expunha aos revezes da sorte o mesmo acontecia com seu “fornecedor”, se o 

primeiro perderia a sua força de trabalho, o segundo perderia o dinheiro investido na 

garimpagem malograda, concluindo que: 

                                                        
24 O que de fato não acontecia, porque o trabalhador, não tendo como se manter durante o tempo que 
durava o serviço constituía parceria com um fornecedor que, ao adiantar-lhe a alimentação básica para 
subir a serra, passava a ter direito a metade do valor da pedra a ser encontrada. 
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Em caso de prejuízo, o meia-praça não tem, rigorosamente, o que perder. 
Durante a exploração do serviço, o fornecedor assegura-lhe a subsistência, 
mediante o fornecimento. Auferido lucros, são estes divididos, o mesmo não 
se dando com os prejuízos, que correspondem justamente às despesas 
improdutivas feitas com o fornecimento do meia-praça (Sales; 1955, p. 36).       

 

Utilizando-se deste argumento, Herberto Sales justifica que por mais lamentável 

que fosse qualquer medida que visasse o enquadramento do “fornecedor” na condição 

de empregador e do garimpeiro na de empregado, para então se criar as condições 

exigidas de garantia dos benefícios das leis trabalhistas seria inútil, posto que tal medida 

subverteria a “índole”do processo de exploração, ao negar o espírito de aventura 

peculiar ao garimpo. Nesse sentido, garimpo antes de ser um negócio era um jogo e os 

garimpeiros aceitavam as suas regras, pois era através deste, que o pobre estava sujeito a 

ficar rico de uma hora para outra. Dificilmente trocaria a sua situação de sócio “meia-

praça” para ser empregado. 

Semelhantemente ao que aconteceu com a extração aurífera na região de Minas 

Gerais no século XVIII, a percepção da decadência da produção diamantífera gerou 

medidas reformistas que visaram a preservação dos privilégios do Estado (Melo e Souza 

(1997) e (2004) e Sales (1955). Não era a pobreza que estava em questão, tampouco a 

posição de dependência em relação ao mercado externo, mas os meios que seriam 

utilizados para remediar a decrescente exportação de diamantes, encaradas como 

decorrência do extravio e contrabando. Neste sentido os códigos de minas elaborados a 

partir da década de 1930 passaram a definir os direitos, estabelecer regime de 

aproveitamento e regular a intervenção do Estado nas atividades de extração mineral, 

impondo-lhe uma fiscalização rigorosa. 

A sanção dos códigos criados através do Decreto-lei n.º 24.642, de 10 de julho de 

1934, que sofreu alterações através do Decreto-lei n.º 1985, de 29 de janeiro de 1940, 

sobretudo os capítulos referentes à concessão para a exploração das minas e a 

comercialização das pedras preciosas, gerou uma série de questionamentos por parte dos 

donos de serra e compradores de diamantes.  

Até a constituição de 1891 as minas pertenciam aos donos do solo em que se 

encontrassem, entretanto os artigos 118 e 119 do Decreto-lei n.º 24.642 alteraram o 

direito anterior, deixando os proprietários de terrenos diamantinos temerosos de 

perderem a propriedade das minas em favor da união. Contudo, o § 6 do citado art. 119 
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dispõe que não depende de autorização o aproveitamento das lavras já em uso ou 

temporariamente suspensa até a data do código. Logo, somente as minas ainda não 

descobertas ou não laboradas se encaixavam no novo regime25. É válido lembrar que a 

garimpagem era livre em terrenos devolutos, mas se levarmos em consideração as 

colocações de Pina (2000), antes mesmo da Lei de Terras de 1850 as famílias mais 

abastadas da região já haviam se apoderado das áreas de garimpo, logo, eram escassas 

as chances de descoberta de novas lavras pelos garimpeiros, em face de intensa 

exploração de quase cem anos. 

As questões acerca da comercialização, que sofreu algumas alterações com a 

promulgação do Decreto-lei n.º 466, de 4 de junho de 1938, consideradas as mais 

rígidas, foram as mais repudiadas entre os comerciantes de pedras preciosas das Lavras 

Diamantinas. Visando reprimir o contrabando, o governo adotou medidas que julgava 

serem capazes de controlar por completo a atividade diamantífera, da extração até o seu 

beneficiamento final26 neutralizando os desvios, que era lesivo aos interesses nacionais, 

por transferir uma das maiores fontes de riqueza do país para o mercado internacional 

sem o devido pagamento de impostos ao Estado.  

Como geralmente existe uma enorme distância entre o que a lei institui e o que a 

população acata, as medidas adotadas pelo Código de Minas foram facilmente burladas. 

Embora o decreto 466 tenha designado as áreas de garimpagens em todo o Brasil- 

exigindo a matrícula do garimpeiro para controlar as frentes de trabalho, posto que a 

matrícula só dava o direito ao garimpeiro  de atuar na área delimitada pela mesma- não 

foram demarcadas as áreas de trabalho dando margem à expansão desenfreada de 

frentes de trabalho.  

Outro ponto a ser considerado é que, apesar do comércio ter sido detalhadamente 

pensado de modo a acompanhar todo o processo do garimpo, condições específicas do 

                                                        
25 O Sertão, 05/08/1934, n.º 02, p. 04. 
26 De acordo com o Código de Minas de 1934, bem como o decreto 466 de 1938 o processo de 
comercialização deveria passar pelas seguintes etapas: 1- O garimpeiro- que deveria está devidamente 
matriculado numa coletoria federal mediante declaração verbal, sendo vedado o exercício de sua 
profissão sem a mesma- só poderia vender o diamante a um comprador devidamente autorizado; 2- O 
comprador de diamante para exercer as suas atribuições teria que solicitar autorização prévia ao 
Ministério da Fazenda, e após comprovação de sua idoneidade moral deveria fazer depósito na 
importância de dois mil cruzeiros, posteriormente com o decreto 466 este valor passou a ser de cinco mil 
cruzeiros para que fossem garantidas a execução fiel de sua obrigações; 3- De posse da pedra o 
comprador era obrigado a fornecer ao vendedor um certificado da compra, que deveria conter 
informações pessoais, matricula, quantidade de quilates, importância paga e o destino, devendo ainda 
apresentar mensalmente sua movimentação comercial aos órgãos competentes.  
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trabalho nessa atividade não permitiram cumpri-lo à risca. O garimpeiro, por depender 

do fornecimento para trabalhar, não desfrutava do direito de especular o melhor preço 

para as mercadorias que necessitava, situação agravada por sentir-se preso a uma 

“dívida de gratidão” com a pessoa que lhe matara a fome num momento de dificuldade. 

Percebe-se que num momento de progressivo declínio econômico que configurou a 

região, a partir de 1930, em que os fornecimentos se rareavam dia após dia, estes 

quando firmados eram vistos como gestos de boa vontade do fornecedor, que deveriam 

ser retribuídos com a venda do diamante. De acordo com Braga e Machado Neto (1974) 

muitos garimpeiros não eram matriculados e por este motivo não se constituíam 

vendedores, sendo substituídos por alguém ligado ao fornecedor que assumia a condição 

de garimpeiro, realizando assim a primeira etapa da transação. 

Somada a estas questões, o próprio serviço de fiscalização deixava margem ao 

contrabando. De acordo com Sales (1955), existia em toda a zona lavrista um único 

fiscal. Contudo, mesmo que houvesse um em cada cidade da região seria insuficiente, 

pois a sua ação era restrita ao centro urbano imerso em questões mais burocráticas. Sem 

contar que o diamante, devido as suas proporções de tamanho, era um produto 

naturalmente contrabandeável, podendo facilmente ser ocultado e transportado, fugindo 

à captação de impostos. 

Com o rigor do decreto 466, de 193827, que regulou o comércio de pedras 

preciosas, foi lançado em 28 de abril de 1950 um projeto que propunha a 

desapropriação das minas onde comprovadamente existissem jazidas diamantíferas na 

Bahia. O processo que desencadeou o referido projeto iniciou-se quase um ano e meio 

antes com a entrevista do vereador da cidade de Andaraí, José Ganem, publicada no 

semanário O Sertão, em 21 de maio de 1949. No período entre a publicação da 

entrevista e o lançamento do projeto foi lançada uma série de matérias onde eram 

enfatizados aspectos negativos da legislação de minas e suas conseqüências para a 

região, como uma forma de validar os interesses defendidos por seus idealizadores28.  

O artigo 8º do já citado decreto foi o mais questionado. Este artigo ao determinar 

que as pessoas físicas e jurídicas para terem direito a comercializar diamantes, além de 

comprovar a sua idoneidade moral, deveriam depositar junto ao Tesouro Nacional ou 

                                                        
27 Decreto-lei n.º 466, de 4 de junho de 1938. In: http://www.planalto.gov.br/ccivil/Decreto-Lei/1937-
1946/Del0466.htm. 
28 Esta mesma estratégia foi utilizada pelo jornal O Sertão, só que num caminho inverso, para lançar o 
projeto de fomento agrícola em 1948. 
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nas delegacias fiscais uma quantia caução de cinco contos de réis, agravou ainda mais a 

já cambaleante economia lavrista, que se realizava a duras penas com a atuação dos 

“mosquitadores”. O pequeno comprador de diamantes, comumente intermediário dos 

“capangueiros”, dificilmente teria condições de galgar a posição de comprador 

autorizado, por não dispor de capital suficiente. Como salientou Sales (1944), o 

“mosquitador” feito agente do grande comerciante recebia capital para abastecer suas 

vendas e uma tabela de preços que lhe daria margem de lucro com a venda do diamante, 

que seria obrigatoriamente revendida aos grandes compradores. O “capangueiro”, com 

este agenciamento, evitava a concorrência com o pequeno comprador, e o risco das 

garimpagens malogradas e, ainda detinha a preferência na compra. Por sua vez, o 

“mosquitador” via aumentar suas oportunidades de expansão comercial, embora se 

mantivesse preso ao capangueiro.  

Na medida em que o decreto torna ilegal este tipo de transação, exceto se ambos 

detivessem a devida autorização, ou o “mosquitador” parava suas operações, ou se 

integrava ao comércio clandestino. De acordo com José Ganem, o pequeno comprador, 

por não possuir meios de se adequar as exigências legais, foi obrigado a exercer suas 

atividades clandestinamente em prejuízo próprio. A posição de ilegalidade lhe faria 

perder o crédito que recebia dos capangueiros, porque estes compradores autorizados, 

receosos da apreensão dos diamantes adquiridos ilegalmente cessaram o agenciamento. 

A isenção de impostos para as transações realizadas com o diamante, pensada como 

compensatória aos compradores, foi apontada como um entrave a aquisição de rendas 

para o município, que até então se beneficiava com a cobrança de impostos sobre o 

volume da movimentação comercial29. 

O monopólio do comércio de diamantes, por meio da exclusão dos 

“mosquitadores”, poderia até ser vantajoso ao “capangueiro”, posto que diminuiria a 

influência dos pequenos compradores junto aos garimpeiros. Mas quem arcaria com o 

ônus do fornecimento? Como dito acima, o agenciamento era um ótimo negócio para o 

capangueiro, logo se torna compreensível o posicionamento de pessoas como o José 

Ganem e do Deputado Estadual Otaviano Alves a favor dos garimpeiros e pequenos 

compradores na “sua” luta contra os donos de serra, também capangueiros, porém mais 

                                                        
29 O Sertão 23/01/1949, n.º 45, p. 01. 
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privilegiados por possuírem o direito ao “quinto” 30 e a favor da aprovação do projeto de 

desapropriação das minas. 

 As justificativas apresentadas durante a campanha para tornar pública as áreas de 

mineração tem seu discurso todo voltado para o amparo aos trabalhadores do garimpo. 

A exploração lançada pelo dono da serra sobre o garimpeiro, que impunha-lhe preços 

que bem entendesse, e se aproveitando de sua posição de proprietário induzia o 

trabalhador a dar-lhes preferência na venda do diamante, ou até mesmo incentivava o 

roubo em prejuízo de seu sócio fornecedor- justificaria a desapropriação das minas. No 

contexto de que falamos, os donos de serra eram ainda os poucos que detinham certa 

condição financeira, por terem direito ao quinto, e desfrutarem de privilégios na compra 

do diamante. Logo, o monopólio do dono de serra significava prejuízo aos pequenos 

compradores, que financiavam as garimpagens e aos capangueiros que deixavam de 

comprar o diamante de seu agente.  

Nota-se que a proposta de desapropriação das minas tem uma significação muito 

maior para “capangueiros” e “mosquitadores” do que para próprio garimpeiro. Se a 

desapropriação das minas desobrigaria o garimpeiro do pagamento do “quinto”, o 

mesmo não se pode dizer da sua liberdade em vender a pedra a quem melhor lhe 

pagasse, pois este para se manter ainda precisaria lançar mão do fornecimento, e 

encontraria o sempre tão estimado fornecedor para lhe suprir do “necessário”, e em 

troca deste “gesto de boa vontade” o garimpeiro lhe entregaria o fruto seu trabalho, sem 

a certeza de que lhe sobraria algum dinheiro com a venda. A aprovação e execução do 

já citado projeto, ao neutralizar a ação do dono de serra, reinseria em suas condições 

“normais” o pequeno comprador e o “capangueiro” no comércio de pedras preciosas.    

Embora não possamos lançar mão de maiores detalhes sobre os reais interesses 

envolvidos no processo que desencadeou o projeto de desapropriação das minas, é 

provável que este guarde relações diretas com a política que se aproximava e prometia 

fortes emoções àquela região. Num artigo intitulado A sorte está lançada, de autor não 

identificado, já se previa que o tema da desapropriação viesse a ser o foco da 

propaganda política por aqueles rincões31. O que talvez justificasse o lançamento do 

projeto cinco meses antes da eleição e 11 anos depois da promulgação do decreto 466. 

                                                        
30 O quinto passou a ser décimo a partir do Código de Minas de 1940, mas em caso de utilização das 
benfeitorias presentes em propriedades particulares o dono poderia cobrar por sua utilização.   
31 O Sertão, n.º 51, 02/03/1949, p.01. 
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O Estado, ao encarar a diminuição das exportações de diamantes e carbonatos, 

unicamente pela via do contrabando não pensou em alternativas para além de uma 

legislação repressiva. Apesar do ambiente, aparentemente, ter sido propício a investir 

em questões de fomento econômico e de amparo aos trabalhadores, a região lavrista e os 

garimpeiros jamais viram tais investimentos e pouco desfrutaram das limitadas 

“mudanças”. O próprio Código de Minas, ao definir o garimpeiro como uma categoria 

ocupacional que desenvolvia um trabalho individual, sempre por conta própria, o 

destituía da condição de trabalhador e do gozo dos direitos trabalhistas, que malmente 

subsidiava os trabalhadores urbanos. Por sua vez, visando extirpar o extravio e o 

contrabando, a legislação recrudesceu a já precária situação do comércio de pedras 

preciosas, ao impor medidas difíceis de serem cumpridas gerando uma série de 

conflitos, em que os garimpeiros muitas vezes foram os mais afetados. 

E como teria sobrevivido a população pobre diante de tantos percalços? Quais 

foram as estratégias e formas de resistência construídas por homens e mulheres para 

sobreviverem num mundo imerso na inconstância e exploração? Respostas a estas 

perguntas constituirão o foco de nossas atenções de agora em diante. 
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Capítulo 3                                                                                                                                                                                          

Sobre (vivendo) em tempos de crise 
 
 Embora os garimpeiros e suas famílias estivessem imersos num meio social que 

os oprimiam, não se portaram de forma passiva diante do quadro de miséria e 

exploração a que foram submetidos. Mas, construíram cotidianamente estratégias para 

burlarem e resistirem aos infortúnios da pobreza. Estratégias observadas, por exemplo, 

ao tecerem redes de solidariedade e de ajuda mútua, imprescindíveis à manutenção 

familiar em tempos de crise. As mesmas condições de vida, que fizeram com que as 

redes mutualísticas fossem acionadas possibilitaram a integração da mulher pobre ao 

mundo do trabalho remunerado, outro fator de equilíbrio na “corda bamba da 

sobrevivência”. Também a migração, as transmutações para atividades mais estáveis, 

mesmo que temporariamente, a investida no trabalho infantil, os furtos de diamantes, o 

não pagamento do “quinto”, se constituíram em alternativas que possibilitaram minorar 

as condições de vida da população garimpeira. 

Este capítulo, portanto, consiste em compreender estas estratégias de 

sobrevivência, destacando o modo pelo qual se caracterizou o trabalho desenvolvido 

pelas mulheres e a sua relevância para a manutenção das famílias garimpeiras. Para tal, 

nos valemos da narrativa, seja ela literária ou oral, como fio condutor, buscando por 

meio dela entender os modos de vida, as lutas cotidianas, os acordos e os conflitos que 

envolveram homens e mulheres pobres, que viveram sob a constante tensão entre a 

normatização e a autonomia que a prática cotidiana lhes conferia.  

 
3.1- “E agora José?” 
 
 Conforme visto no primeiro capítulo deste trabalho, a partir das décadas de 1920 

e, sobretudo, nas décadas de 1930 e 1940 houve uma intensificação da migração lavrista 

para outros Estados produtores, aparentemente mais promissores. A construção de 

estradas, incrementadas a partir dos intentos progressistas do Estado Novo, longe de 

terem concorrido para uma dinamização e recuperação econômica da região, conforme 

desejavam as autoridades lavristas, se constituíram num fator que facilitou a migração 

destas pessoas. Em entrevista datada da década de 1970, o Sr. Eurico Antunes ressaltou 

este fato como responsável pela saída dos garimpeiros da vila de Chique-Chique, 

situação que a deixou quase despovoada (BAHIA IPAC, 1979). Os fatores que levaram 
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a população de Chique-Chique a partir em busca de novos ares foram inúmeros como já 

se viu anteriormente, contudo, um novo fator se entrelaçou aos demais tornando 

inevitável o sucumbimento da vila em 1950: a “política de 50” e/ou a “eleição de Juracy 

Magalhães”, como denominaram seus moradores.    

A partir das falas dos moradores da vila e notícias veiculadas em O Sertão 

acreditamos numa provável relação entre as questões políticas de 1950 e a campanha 

empreendida pelo núcleo udenista da região pela aprovação do Projeto de 

Desapropriação das Minas, lançado em 1950. Vimos que esse projeto representava 

prejuízos aos donos de serra, portanto é provável que a aprovação do referido projeto 

ocorresse caso Juracy Magalhães ganhasse as eleições para governador daquele ano. 

Este fato deixou apreensivos estes donos de serra, que apoiaram a candidatura de Regis 

Pacheco, candidato pelo PSD. 

Os idealizadores do projeto de desapropriação das minas, conforme busquei 

demonstrar no capítulo anterior, se posicionavam enquanto porta-vozes dos garimpeiros 

na luta contra os abusos cometidos pelos donos de serra ao cobrar indevidamente o 

quinto, quando na verdade já equivalia a 10%, ou de comprar o diamante preços muito 

aquém do seu valor. Com relação à primeira questão, antes mesmo da publicação do 

projeto em 1950, o vereador José Ganem solicitou em 31 de maio de 1949 autorização à 

Câmara de Vereadores de Andaraí para enviar um requerimento à Coletoria Federal 

denunciando a cobrança indevida deste imposto pelos donos de serra. Segundo o 

mesmo, estes por desfrutarem de posição política e econômica elevada escravizavam o 

povo ensinando-lhe, por meio da utilização da violência, a serem subservientes. Ele se 

dizia ciente dos riscos que corria ao se posicionar contrário aos donos de serra, todavia 

ficaria ao lado de seus representados (garimpeiros e pequenos compradores) e daria 

cumprimento ao programa que ele apresentou no momento da instalação do Diretório da 

UDN em Andaraí, sobretudo quanto a necessidade de “quebrar os grilhões do 

feudalismo”: o quinto32.  

Todavia, se lembrarmos que a partir do decreto 466, os pequenos compradores e 

capangueiros tiveram seu campo de atuação comercial restringido pelos donos de serra, 

é possível perceber no projeto de desapropriação das minas interesses que extrapolam a 

luta a favor “dos pobres e oprimidos”. Tratava-se, antes de qualquer coisa de reinserir os 

                                                        
32 O Sertão, 10 de julho de 1949, p. 04 
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capangueiros e mosquitadores no comercio de pedras, agora em pé de igualdade com os 

donos de serra, haja vista, que a garimpagem se tornaria livre e os garimpeiros poderiam 

vender os diamantes a quem melhor lhe aprouvesse. 

Os garimpeiros se viram seduzidos pelas propostas de campanha lançadas pela 

UDN, que ganharam corpo após o êxito obtido no comício feito por Juracy Magalhães 

em Chique-Chique. Ao que consta, na ocasião, esse político ganhou muitos 

simpatizantes e garantiu votos (Andrade; 2005). Dona Alda (Dona Neném) rememora 

este acontecimento, e demonstra como Juracy foi bem acolhido, especialmente em 

função das práticas clientelistas: 

 
Juracy veio e fez um comício aqui em Igatu e nenhum governo nunca tinha 
vindo aqui com comitiva de 20 jipes [...] ai fez um comício na cidade, no 
comercio e ai todo mundo falou: - vou votar nesse home! Abriu a casa de 
negócio aqui para dar ao povo o que queria [...] tudo para o pessoal pegar o 
que por conta dele na hora que terminasse o comício ele pagava. (in: 
Andrade; 2005, p. 36). 

 
Por outro lado, os donos de serra não desfrutavam do carisma dos garimpeiros e 

essa questão se refletiu nas urnas, já que esses trabalhadores não votaram no candidato 

escolhido por João Socorro, que era o maior proprietário de terrenos diamantinos em 

Chique-Chique. Seu Aguinaldo Leite (Seu Guina), explica esse fato e demonstra as 

conseqüências da escolha dos garimpeiros: o povo que trabalhava na propriedade dele 

ninguém votou nele porque ele era muito gente ruim. Contrariamente, a imagem 

construída dos fornecedores era sempre a do homem bom, que ajudava os garimpeiros 

nos momentos de dificuldades. Logo era justo que se mantivessem ao seu lado na 

política, embora corressem riscos de sofrerem represálias caso desse alguma coisa 

errada. E assim o fizeram ao votar em Juracy Magalhães (UDN) para governador, que 

possuía uma base de apoio sólida na região desde o tempo em que era interventor e em 

Juvenal Casteliano (UDN) para prefeito. 

No âmbito estadual Juracy Magalhães (UDN) perdeu a disputa para Regis 

Pacheco (PDT), mas no município a vitória foi dada a Juvenal Casteliano.  Contudo, 

como diria Seu Zeca de Fiapo ganhou, mas não levou, e quem acabou assumindo a 

chefia do município foi o médico Inocêncio Monteiro, que contava com o apoio de João 

Socorro. Algumas explicações apresentadas pelos entrevistados sugerem que pelo fato 

de Juracy Magalhães ter perdido a disputa estadual deixara Juvenal Casteliano sem 

governo e este por ser muito amigo de Inocêncio Monteiro “gentilmente” abdicou a 
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administração do município a favor deste. Através do Sertão não foi possível encontrar 

detalhes que auxiliasse numa melhor compreensão desta questão, a circulação do jornal 

se encerra justamente um mês antes das eleições de outubro. Mas é provável que o 

poder político e econômico de que desfrutava João Esteves Socorro foram decisivos 

para o desfecho desta história. Apesar dos proprietários de serras não mais 

corresponderem ao “coronel” dos primeiros tempos, prosseguiram sendo homens com 

forte influência política, se valendo quase sempre da violência para impor obediência. 

 Por deter, juntamente com o compadre José Messias a posse das áreas de garimpo 

de Chique-Chique, João Socorro passou a fazer restrições àquelas pessoas que se 

posicionaram contrárias a ele nas eleições. A política, então foi o motivo apontado pelas 

pessoas que vivenciaram aquela conjuntura histórica para o declínio de Chique-Chique, 

uma vez que os grandes comerciantes e famílias inteiras de garimpeiro se retiraram. 

Vejamos o que nos informa Seu Guina: (...) Aí o pessoal foi todo embora, só não foi 

mesmo quem não teve condição de ir. O garimpo continuou, mas era do contra. Isso 

deu prejuízo aí foi embora, fez fila.(...)  Eu sei que fez fila, em 60  tava uma decadência 

já grande. (in: Andrade; 2005, p. 37). 

Como a maioria das pessoas que moravam na vila vivia (in) diretamente da 

mineração, não podendo mais trabalhar com o garimpo, venderam o pouco que tinha e 

migraram para outros estados, sobretudo, Mato Grosso, Paraná, Goiás e São Paulo ou 

para áreas de lavoura nas regiões circunvizinhas à vila, Mocambo, Iguassú, Guiné, 

Cascavel, Nova Redenção (Piranhas), Brumado. Conforme salientou Barrozo (2007), a 

migração é uma estratégia de reprodução social, cujo objetivo é melhorar as condições 

de vida. Contudo a mobilidade espacial não necessariamente garante uma mobilidade 

social e alguns não alcançando a estabilidade desejada, ou preferindo a vida difícil junto 

à família na garimpagem ao trabalho mais regular, retornaram ao garimpo, para uma 

nova tentativa. A família de Seu Guina, por exemplo, que partira para o Mucambo, após 

entendimento com João Socorro, retornou à vila pouco tempo depois de sua saída.  

O fato do garimpeiro oferecer resistência em mudar de profissão foi visto durante 

muito tempo sob uma aura de superstição, muito presente nas obras de Herberto Sales e 

no discurso empreendido na campanha de fomento a agricultura, em que o garimpeiro 

foi estereotipado como um ser por natureza inapto a ser lavrador ou incapaz de exercer 

qualquer outra profissão que não a de garimpeiro. Todavia, a própria necessidade de 

sobrevivência em tempos de crise mostrou que os garimpeiros buscavam outras 
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atividades (eram lavradores, pedreiros, alfaiates, lenhadores), da mesma forma que as 

mulheres adentrariam no garimpo, uma atividade dita incompatível com a sua natureza. 

O fato de não se fixarem num caráter mais definitivo em profissões mais estáveis, não 

significa dizer que eram indiferentes as mesmas, muito pelo contrário sabiam que nos 

momentos de dificuldade era uma das opções que poderiam recorrer, mas eram antes 

garimpeiros. As próprias condições em que se processava o seu trabalho, não os 

permitiam conciliarem duas atividades concomitantes. Logo, só exerceria outras 

atividades que não o garimpo, se estivessem sem fornecimento ou até conseguirem 

juntamente com a família auferir algum dinheiro que os possibilitassem trabalharem por 

conta própria. 

Levando em consideração que os fornecimentos tornaram-se menos freqüentes, 

sobretudo após as eleições de 1950, e tendo por base os depoimentos produzidos para 

esta pesquisa acredito que a segunda opção tenha sido a mais recorrente. Neste sentido a 

história de vida do Sr. João Ribeiro da Silva (Seu João Canalão) mostrou-se riquíssima, 

por validar a questão a ser aventada, que versa sobre a importância da rede familiar na 

subsistência das famílias pobres. Com a palavra Seu João. 

 
Depois que eu nasci, já tava grandinho, minha mãe veio embora pra Chique-
Chique compraram uma casa lá no curral do conselho ai a gente ficou 
trabalhando, meu pai trabalhava no Mingote, no Gererê, Serra Alta, Zé 
Varinha. Quando ele vinha pra cá ele dormia em casa, quando ia pra outra 
serra ele dormia lá na serra e nóis morando cá. Ai quando nóis ficou 
grandinho foi pra escola, saia da escola, ia pro garimpo mais mãe e ficava 
pra trabalhar mais mãe no garimpo. (...) resultado depois nóis ficou 
maiozinho e saiu da escola e fomo pra roça.(...) 
Tempo duro... E a falta de comida neste tempo era pesado não tinha muita 
comida, muita oportunidade nóis foi pra roça daqui a pouco, ficamo lá (...) 
depois desgatou tornemo voltar. Na volta que nóis viemos pra cá meu pai ia 
pro garimpo e nóis ia pro machado cortar lenha pra vender pra fazer a feira. 
Vocês ajudavam.... 
Ajudava...Tá vendo o que é sofrimento? (...) Eu sufrir num machado e 
carregando lenha pra vender tinha dia que quando comprava lenha, pra 
voltar pra casa comprava uma rapadura pra fazer merenda, meio quarto de 
rapadura, comia pra poder ir pra casa. Chegava novamente a tarde pra 
poder meu pai ir trabalhar o garimpo, nóis comprava farinha, feijão, um 
osso, não comprava carne boa não, era osso! Hum... Socava este ossão no 
feijão pra nóis comer e comprava aquela quantidade de feijão, farinha e 
carne e toicinho pra nóis comer, levando com Deus, ajudava quando pegava 
um diamantinho, ai nóis tinha uma vida melhor nóis comprava uma roupa, 
comprava um sapato, comprava coisa de casa, uma coberta, um lençol, 
colchão, comprava pano pra daí ir no mato buscar capim para encher. Ta 
vendo que sofrimento? 
Com pouca vinha a ruindade outra vez a gente ia trabalhar roça (...)33.    

                                                        
33 João Ribeiro da Silva, 76 anos, entrevista realizada no dia 03 de novembro de 2008, na casa do 
entrevistado na cidade de Andaraí-Ba.  
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Aqui pelo menos dois pontos merecem destaque. Primeiramente, o que se refere a 

procura pela roça sempre que a situação recrudescia, mas notem que o faziam sempre 

com o mesmo fim, o do retorno ao garimpo. Provavelmente, assim como Seu Herculano 

a dificuldade do pai de Seu João em conseguir colocação como “meia-praça”, que o 

possibilitaria se lançar ao garimpo, o fazia constantemente transmutar para roça onde 

ficavam durante certo tempo, até juntar dinheiro com a vendagem de farinha, para 

retornar novamente para Chique-Chique. Dona Alda, outra depoente, também 

demonstrou a importância da lavoura como um fator que permitiu ter uma vida melhor. 

Ela após o casamento ficou encarregada da roça, localizada no João Batista, enquanto 

seu marido trabalhava no garimpo. Esta ressaltou que sua família em Chique-Chique foi 

uma das poucas que não passaram fome, por desfrutar do privilegio de possuírem uma 

roça, já que: a vila é em cima do lagedo e o diamante é quando dar e roça é toda hora 

que for come.  

O segundo ponto diz respeito ao papel assumido pelo trabalho realizado por Seu 

João, lembrando que ele era ainda uma criança, juntamente com a mãe e possivelmente 

outros irmãos, na lenha e também no garimpo. Nota-se que a figura do pai aparece 

quase sempre distante da casa, trabalhando nas serras. Neste momento o trabalho da 

família figura como essencial para manter a sua subsistência e a do pai no garimpo. 

Ressaltou-se sempre o pra poder meu pai trabalhar o garimpo ou cortar lenha pra 

vender pra fazer a feira o que denota que no mundo instável do garimpo, quem de fato 

assumia o sustento da casa, até que o garimpeiro pegasse um bom diamante eram as 

donas de casa e seus filhos, que em geral começavam a trabalhar desde muito cedo.  

Assim como seu João Canalão, todos os demais entrevistados (as) relataram terem 

começado a trabalhar desde muito cedo, entre os sete e oito anos de idade. Dona 

Mariana, por exemplo, entre risos afirmou ter começado a trabalhar desde que começou 

a caminhar. Em geral, desempenhavam várias tarefas: eram “moleques de recado”, 

ajudante de pedreiro, lenhadores, vendiam os quitutes, levavam a roupa na casa das 

clientes das mães, caçavam passarinhos. Caso o pai estivesse trabalhando em algum 

garimpo próximo à vila, seus filhos também eram responsáveis por levarem a comida 

até ele. Além disso buscavam água e também ajudavam no processo produtivo 

desempenhando pequenas tarefas. No caso específico do trabalho no garimpo, 

predominou a presença de crianças do sexo masculino, contudo, duas exceções à regra: 
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Dona Joselita e Dona Alda. Ambas, por terem perdido a mãe cedo e por seus pais se 

negarem a arranjar outra mulher que olhasse os filhos, estiveram presentes desde muito 

pequenas no garimpo. Na citação abaixo, Dona Alda relembra o seu trabalho no 

garimpo ao lado do pai e dos irmãos.  

  
(...) eu trabalhava mais meu pai, tinha uma irmã que foi quem criou nóis (...). 
Então quando eu fui, comecei a trabalhar garimpo mais meu pai, eu fui pro 
garimpo mais meu pai, trabalhei na terra seca, quando tava chovendo nóis 
tava lá trabalhando, quando a chuva estiava nóis ia no rancho trocar a 
roupa e ia trabalhar seco a chuva não deu pra panhar o serviço e no 
primeiro ano nóis relemo o cascalho, eu mais ele metemo o ralo e relemo, 
agora carrega o cascalho do carumbé para deitar num lajedo pra secar pra 
acabar mexer aquilo até secar meter no ralo.  (...)No dia de carregar foi uma 
irmã minha, que minha irmã era mais velha do que eu, mas era preguiçosa 
ela não ia mais meu pai quem ia era eu, mas no dia de carregar ela carregou 
mais eu. (...). Se você ver a distância que nos carreguemos batemo esta 
cangaia, chama cangaia. Batemo esta gangaia carreguemo e amotoamos na 
beira de um córrego (...). Um dia de sexta-feira quando foi um dia de sábado 
foi o meu irmão e pai lavar. E no é que tinha cinco diamantes?! E nóis não 
vimo nenhum e nessa toda luta não vimo nenhum. Teve pedra de 9 grão, de 8 
e ai acabava a precisão da gente, se tivesse com precisão acabava34. 

 

As falas de Dona Alda, de Seu João, de Dona Joselita, atreladas à história 

retratada no início do capítulo anterior, embora mostre as condições precárias a que 

estavam submetidas as crianças na serra, trabalhavam feito “gente grande”, reafirmam a 

importância do trabalho infantil para aumentar o rendimento do trabalho e garantir a 

manutenção da família. Nota-se que a atividade garimpeira nas Lavras se instituiu numa 

atividade familiar, em que desde cedo as crianças eram inseridas no processo produtivo, 

embora a participação dos filhos assumisse um caráter complementar, mas não menos 

importante. Enquanto estivessem sob a tutela dos pais, mesmo que pegassem diamantes, 

seu trabalho era uma “ajuda” à família. (Barrozo; 2007, p. 210).  

 
3.1.1- “Nós não conhece chicote de feitor, mas nós conhece o quinto, que é mesmo 
que chicote”  
 

(...) -Esse negócio de melhor comprador de diamante é besteira. Todos êles 
são uns ladrões. Ocês já viram rico proteger pobre? (...) Eles só querem é 
roubar da gente. 
-Pois para mim vida de garimpeiro é boa. Garimpeiro não tem de que se 
queixá. Garimpeiro pega em nota de conto. Garimpeiro não conhece chicote 
de feitor. 
Filó Finança ergueu-se: 
-Nós não conhece chicote de feitor, mas nós conhece o quinto, que é mesmo 
que chicote. Ocê acha pouco seu Teotônio ficá lá em baixo palitando os 
dente a semana toda e quando acaba cobrá vinte por cento do que a gente 

                                                        
34 Alda Silva Pereira, 70 anos, entrevista realizada nos dias 24 e 26 de janeiro de 2009, na casa da 
entrevistada em Igatu. 
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pega no garimpo dele? Êle vem p’ra serra trabalhá, ele vem? (...) E onde é 
que êles compraram a serra? Na mão de quem? (...) E por que é que êle tem 
direito de cobrá o quinto da gente? (Sales; 1944, p. 158).  

   

A citação em epígrafe, narra uma das passagens mais expressivos do romance 

Cascalho. Momento em que os garimpeiros na volta à cidade após uma semana de 

trabalho se reuniam à sombra da “Pedra do Conselho” e falavam sobre suas vidas, dos 

garimpos, das prostitutas, dos capangueiros, da sua revolta contra a cobrança do quinto. 

Os garimpeiros representados por Sales, apesar de sofrerem os infortúnios de um meio 

social opressor e excludente não são mostrados apenas enquanto vítimas passivas da 

exploração, mas como sujeitos com atitudes e visão de mundo própria, que resistem 

cotidianamente à miséria social que os circundam. Um dos caminhos abertos foi o do 

roubo de diamantes, o não pagamento do “quinto”.  

 Nas entrevistas, quando questionava aos depoentes sobre o que eles achavam da 

cobrança do quinto, eram unânimes em dizer que era uma cobrança injusta, tal qual 

aparece nas falas das personagens herbertianas. Mas, ao perguntar se eles deixavam de 

pagar o quinto ou se conheciam algum caso, percebia que havia um desconforto, que 

antes procurei respeitar. Apenas em uma das entrevistas a questão apareceu de forma 

mais evidente, partindo do próprio depoente a opção em falar sobre o assunto. Este 

depoente, que não vai ser identificado por questões éticas, nos contou que era comum 

pegar o diamante no garimpo e dizer que não pegou. Mas era preciso ter malícia, caso o 

garimpeiro pegasse quatro diamantes era conveniente que apresentasse pelo menos um 

para não causar desconfianças.  

Entretanto, era muito difícil o garimpeiro esconder por muito tempo o achamento 

da pedra, pois muitas vezes desconfiando da bonança súbita do garimpeiro, os fiscais 

dos donos da serra chegavam ao ponto de investigar as despesas feitas pelos 

garimpeiros para ver se a importância conferia com o montante recebido pelas pedras 

apresentadas. No caso retratado por nosso depoente o dono da serra acabou 

descobrindo, e o “fornecedor” que não pagou o quinto não pôde mais trabalhar na serra 

de propriedade de João Socorro.        

 Muitos outros casos de não pagamento do quinto tiveram fins trágicos. Segundo 

contou Seu Herculano ocorreram situações em que pessoas foram presas, espancadas, 

tiveram que tomar purgantes, passaram mais de um ano em cima da serra sem poder 

aparecer na cidade, ou ainda pessoas que foram mortas ou levadas pro “tronco”. Sobre 
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este último, Herberto Sales (1944) narrou em Cascalho a história do garimpeiro Juvenal 

Bosta-Voa, que por suspeitas de ter roubado diamantes em Chique-Chique teve seu pé 

amarrado a um tronco e “avergalhado”, sendo posteriormente despejado mel de abelha, 

de modo que pouco tempo depois as formigas começaram a corroer o pé do pobre 

homem. Histórias de roubo de diamantes, assim como de suas represálias são muito 

freqüentes no imaginário da população lavrista, mas de todo modo constituiu-se numa 

forma de resistência, posto que se processavam num espaço social marcado pela 

exploração, principalmente dos garimpeiros “alugados”, que trabalhavam como diaristas 

e não detinham participação na vendagem do diamante.  

 
3.1.2- Solidariedade no garimpo 
 

Sidney Chalhoub, citando Lima Barreto em seu livro Trabalho, lar e botequim 

(2001), disse que a miséria prendia solidamente os homens. Nas inúmeras situações 

adversas protagonizadas por homens e mulheres pobres do garimpo, os laços de 

solidariedade e ajuda mútua, baseados nos vínculos de parentesco e/ou amizade, se 

constituíram num aspecto importante de suas estratégias de sobrevivência. A ausência 

do suporte proporcionado por esta ligação afetiva tornaria um acidente, morte de um 

parente, uma doença, um despejo do serviço em acontecimentos ainda mais graves, 

concorrendo para o agravamento das já precárias condições de vida. 

Seu Binha, por exemplo, perdeu o pai quando ainda era menino em virtude de um 

acidente na “toca” em que viviam no garimpo do “Come Gente”. Após a morte do pai 

se mudou juntamente com a mãe e os irmãos para uma casa no Bambulim, passando a 

trabalhar com o cunhado dele até a idade de 22 anos, ocasião em que se casou. Após o 

casamento voltou para o Bambulim. Num dia de tempestade algumas árvores caíram no 

quintal de sua casa, deixando ele e a mulher bastante assustados e temerosos. Ao saber 

do acidente a irmã que possuía uma casa fechada no centro da cidade ofereceu-lhe para 

que morasse nela.35 No caso de Seu Binha a assistência da família foi essencial na sua 

trajetória de vida, tanto na morte do pai, quando o cunhado o levou para trabalhar 

consigo no garimpo, quanto após o acidente do Bambulim com o empréstimo da casa 

pela irmã. 

                                                        
35 Marcionílio Sergio Machado (Seu Binha), 72 anos, entrevista realizada dia 07 de fevereiro de 2009, na 
casa do entrevistado em Igatu. 
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 A assistência, contudo não necessariamente partia dos parentes, mas poderia vim 

de um amigo e/ou vizinho. Seu Herculano ao contrair bexiga, uma doença comum aos 

garimpeiros, já havia sido abandonado pela esposa, que o deixara com seus dois filhos. 

Doente, sem patrão e parentes na cidade que pudessem zelar dele pensou em muitos 

momentos que iria morrer. Mas qual seria o destino dos filhos? Quem cuidaria deles? 

Estas eram questões que lhe afligia. Contudo, seu vizinho Manoel Bruaca vendo-o 

naquela condição o olhou e disse: -É de fome você não vai morrer não. Ia no mato 

levava meus jumentos, trazia a carga de lenha, vendia e comprava dois mil réis. Era só 

fazer um feijão d’água e comer. Seu Herculano graças à solidariedade do amigo 

conseguiu se recuperar e daquele momento em diante procurou sempre retribuir o favor 

prestado. As vezes ia pro garimpo pegava diamante e ele tava ruim, eu ajudava dava 

um bucadinho de comer36. 

As condições de reprodução das condições materiais de vida das classes pobres, 

conforme salientou Chalhoub (2001) depende da capacidade em articular redes extensas 

de solidariedade, imprescindíveis nas situações de penúria que experimentavam. A 

partir das entrevistas e da literatura percebe-se que os segmentos mais baixos da 

sociedade - garimpeiros, prostitutas, costureiras, rezadeiras, crianças, lavadeiras - 

constituíram uma rede de relações de ajuda mútua baseadas em laços de parentesco, 

e/ou vizinhança, sem os quais dificilmente teriam condições de se manterem. As 

mulheres aparecem como as principais operadoras desta “sociedade-providência” do 

garimpo, principalmente durante os períodos de “infusamento” de seus companheiros, 

quando estes adoeciam ou sofriam algum acidente que os impossibilitavam de trabalhar 

ou quando passavam muito tempo longe de casa em função do trabalho que 

desenvolviam. Se muitas famílias não passaram por maiores necessidades deveu-se ao 

fato das mulheres, terem suprido com o seu trabalho a subsistência da família, conforme 

veremos a partir deste momento. 

 
3.2- O “avesso da renda”- desvelando traços, fios e tramas do trabalho 
feminino em Chique-Chique 
  

O jornal O Sertão, é rico em histórias que caracterizam o cotidiano das Lavras 

Diamantinas. A história a seguir é um bom exemplo disso. 

                                                        
36 Herculano Francisco dos Santos, 90 anos, entrevista realizada em 05 de novembro de 2008, na casa do 
entrevistado em Andaraí (BA). 
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Albino Prata assim como muitos que viviam nas Lavras Diamantinas, de vez em 

quando se aventurava no garimpo fornecendo alguns garimpeiros. Findada a apuração 

do serviço seus “meias-praça” pegaram um diamante de ótima qualidade. Albino que 

quase nada entendia de diamantes, em função de ser apenas perito fogueteiro, criou 

expectativas de mudar de vida com a vendagem do diamante assegurando à esposa que 

“agora estavam independentes, porque aquela pedra era de um valor incalculável”, 

deixando-a muito contente. 

 Diante da sorte ficou bastante alegre e foi imediatamente procurar o seu bom, 

prestativo, leal e amigo compadre Lormino Santos, que era lojista e comprador de 

diamantes, muito estimado entre seus vários compadres. Enquanto esperava o 

compadre, Albino que era dado a bebidas, principalmente nos momentos de alegria e 

entusiasmo, foi logo pedindo ao caixeiro um pedaço de mistura (aguardente misturada a 

outra bebida forte) que ingeriu sofregamente. Enquanto o compadre examinava o 

diamante ingeriu mais outro copo da bebida. Uma vez analisado o diamante confirmou-

se que de fato se tratava de uma boa pedra, embora não tão grande. Então Lormino 

pergunta ao compadre por quanto desejava vendê-la. Este ao ouvir da boca do seu 

sincero amigo que o diamante era de boa qualidade, depois de tragar o terceiro pedaço 

de mistura, disse que venderia por cinco contos de reis. 

Logo se via que Albino nada entendia de diamantes ao pedir tamanha quantia, 

precisou que seu compadre Lormino explicasse que o diamante apesar de bom não valia 

tanto, oferecendo- lhe cem mil réis, quantia máxima a ser paga por aquela pedra. Apesar 

de frustrado acreditava piamente nas palavras do compadre, mas queria ouvir a opinião 

da esposa, então pediu ao filho Joaquim que fosse até em casa perguntar a Sinhá Ana o 

que ele deveria fazer. Sinhá Ana estava crente de que o diamante valia uma verdadeira 

fortuna, não porque soubesse avaliar, mas em vista do alvoroço feito pelo marido. Esta, 

por nada entender em matéria de diamante, era incapaz de alvitrar qualquer coisa 

relativa ao preço, contudo ao receber a notícia através do filho, de que o compadre 

Lormino só havia oferecido cem mil réis, arriscou sugerir que Albino tentasse ver junto 

ao compadre um melhor preço, o valor dado era muito pouco. 

Joaquim corre até a loja de Lormino, onde Albino já tinha tomado o quinto 

pedaço de mistura, e comunica a “observação” mandada pela mãe. Ao ouvir o recado 

mandado pela esposa respondeu ao filho, ordenando-lhe: - Vá dizer a Sinhá Ana que 
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cuide da renda dela!... E, virando-se para Lormino: - Compadre Lormino fique com o 

diamante pelos cem mil réis. Mulher entende é de renda37!...  

A história retratada acima adaptada da crônica, Como Albino deliberava de 

acordo com a esposa, escrita por Olympio Barbosa aponta vários indícios concernentes 

ao papel atribuído à mulher na sociedade lavrista. Albino ao mandar Sinhá Ana cuidar 

da renda dela, afirmando logo em seguida que mulher entendia era de renda delimitava 

o espaço destinado à esposa. A norma oficial instituía que a mulher deveria se 

resguardar em casa, se ocupando dos afazeres domésticos, enquanto os homens 

assegurariam o sustento da família atuando no espaço da rua. Contudo, as mulheres 

pobres não viviam apenas imersas no “seu mundo”, ou melhor, no mundo que lhes era 

atribuído como desejável. Muitas mulheres pela própria necessidade de sobrevivência 

inverteram, reformularam e inventaram novos papeis ao assumirem, por exemplo, a 

chefia e a manutenção de seus lares, condição muitas vezes alcançada em decorrência 

das atividades que desenvolviam. Estas, por conseguinte às articulavam ao mundo 

público mediadas pelas relações tecidas nos mercados, nas ruas, em outros lares ou em 

suas casas. (Silva; 2007).  

 Analisaremos aqui a busca pelos novos papéis assumidos pelas mulheres lavristas, 

ao adentrarem o universo dito masculino. Ao desvelar as nuances do trabalho feminino 

em Chique-Chique, demonstrando a sua relevância para a manutenção familiar, 

sobretudo nos momentos de crise que permeou o contexto retratado, procuraremos dar 

visibilidade aos espaços de atuação feminina até então esmaecidos pela historiografia e 

pela memória oficial ratificando que a própria atividade garimpeira também foi trabalho 

de mulheres! 

 
3.2.1- A instabilidade do trabalho no garimpo e o inevitável trabalho feminino 
  

O trabalho no garimpo é uma atividade em si inconstante, pois se constitui no 

dizer lavrista: “em procurar aquilo que não se guardou”. Tal atividade não permitia às 

famílias garimpeiras desfrutarem de uma vida estável. Como já foi demonstrado as 

condições de sobrevivência da população garimpeira se agravaram com a severa crise 

econômica que se instaurou a partir de 1930. Em Chique-Chique os índices 

populacionais despencaram, das 4.653 pessoas que moravam no distrito na década de 

                                                        
37 O Sertão, n.º 86, 26/03/1944, p. 01. 
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1930, restavam em 1950 apenas 1.060 habitantes (ver gráfico 01). Levando em 

consideração que este último censo foi realizado antes das eleições de outubro, 

provavelmente estes índices tenham decrescido, pois de acordo com os entrevistados 

saíram mais de 600 pessoas da vila naquele contexto. 

Chique-Chique que vivia unicamente da mineração, diferentemente das cidades 

vizinhas não possuía possibilidades de desenvolver outras atividades econômicas, por 

situar-se numa área rochosa, o que reduzia as possibilidades de emprego da mão de obra 

masculina. Com a crise serão cada vez mais escassos os “fornecimentos”, que embora 

fosse uma relação de trabalho desvantajosa por prender o garimpeiro ao fornecedor era 

a única forma de ainda se manterem no garimpo, já que não tinham de onde tirar o 

sustento da família. Muitos por não acharem trabalho na vila partiram em busca de 

novas frentes de garimpo nas cidades circunvizinhas, ou mesmo em outros estados que 

se mostravam mais promissores, aqueles que optaram em não sair da região se 

estabeleceram nas lavouras próximas, muitas vezes deixando à família na vila 

prometendo-lhe vim buscá-la quando conseguisse se estabilizar. 

Essa intensa mobilidade geográfica dos homens, resultado da busca incessante de 

trabalho, deixava as mulheres periodicamente em estado de abandono. A estas mulheres 

“abandonadas” não restava outra alternativa a não ser trabalhar, assumindo na ausência 

do marido a chefia da família. A história relatada pela personagem Filó Finança, através 

do escritor Herberto Sales (1956), ilustra bem este tipo de situação vivenciada por 

muitas mulheres lavristas. O garimpeiro fala da situação da mãe, lavadeira que com o 

sumiço do pai se encarregou de sustentar os filhos com o dinheiro da lavagem de 

roupas. (Sales; 1956, p.144). 

 A história da personagem Sinhá Augusta relatada por Filó, nos permite propor 

alguns pontos de reflexão. Além do fato de ter se constituído chefe de domicílio após a 

partida do marido, que de acordo com a mesma, acabou sumindo no mundo porque não 

podia mais nos sustentar (Sales, p.145), outro aspecto emerge na narrativa: um novo 

casamento como uma forma de remediar os problemas de uma mulher abandonada e 

com uma família inteira para sustentar. Entretanto, Sinhá Augusta era uma mulher de 

peso e medida (Sales, p. 144) e optou por não se “amigar” novamente. A mulher 

amancebada, segundo Fonseca (1997), estava entre “dois fogos”. Se de um lado as 

pressões econômicas lhes impunham a necessidade de um (novo) marido, por outro era 

condenada pela opinião pública que pregava que a mulher não deveria ter mais de um 
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homem na vida. Mas conforme evidenciado na fala de Filó Finança a prática da 

mancebia foi comum a muitas mulheres sozinhas.                 

 Entretanto, muitas mulheres mesmo tendo o marido em casa, como foi o caso das 

mulheres entrevistadas nesta pesquisa, procuravam outras formas de conseguir renda 

para escapar à miséria que representava a dependência exclusiva do “salário” do 

marido. É válido salientar que o garimpeiro não era um trabalhador assalariado, 

recebendo semanalmente de seu sócio-fornecedor uma provisão de víveres de primeira 

necessidade até que fosse finalizado o serviço. Acontece que o “saco” era calculado 

para sustentar uma só pessoa. E a família o que comeria até que seu provedor pegasse 

algum diamante? Sem contar que a garimpagem em si era uma atividade inconstante e 

diante do esgotamento das lavras as chances de não pegar diamante eram grandes e 

poucos eram os que ainda se animavam a financiar os serviços. Diante destas 

circunstâncias o trabalho feminino era inevitável, afinal de contas, quem garantiria uma 

renda regular?  

Era, sobretudo, nas situações de crise, conforme salientou Perrot (1988), que o 

trabalho das donas de casa se fazia mais necessário. Se nos períodos normais os 

recursos monetários eram considerados marginais, complementares ao salário 

masculino, na crise, estes se mostravam vitais, acarretando um aumento da atividade 

feminina. Pelas configurações do mundo do trabalho garimpeiro o salário não existia, 

constituindo-se muitas vezes o “salário de trocados” auferidos pelas mulheres o único 

dinheiro “de fato” em casa. A família só passava relativamente bem quando algum 

diamante era pego, entretanto muitas vezes já se devia tanto na venda que o dinheiro 

conseguido com o diamante mal dava para custear as dívidas com a alimentação. As 

mulheres para compensarem a renda inconstante do marido viam-se na contingência de 

aumentarem a sua jornada de trabalho assumindo o papel de chefe da família, que 

socialmente foi atribuído ao homem. 

 
3.2.2-As mulheres como provedoras do lar 
 

Dentre os motivos já citados, a instabilidade do trabalho no garimpo, um trabalho 

que exigia o dispêndio de tempo para sua execução, atrelado à necessidade de 

permanecerem por longas temporadas na serra destaca-se como um dos fatores que 

tornaram necessário o trabalho feminino. A permanência das esposas e filhas nas 

cidades corroborava uma participação pública, haja vista as necessidades de irem aos 
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mercados, transportar alimentos para o homem no garimpo, lavar roupa nos riachos e 

em alguns casos, mercar suas rendas, quitutes e serviços (Silva; 2007, p. 17). Trabalhos 

como o de Dias (1995), Perrot (1988) e Souza (2005), que analisam contextos 

diferentes, mas com pontos de convergências demonstraram que a rua não era apenas 

um corredor de circulação, mas um meio de vida onde muitas mulheres pobres tiravam 

o sustento da casa. A própria realização dos trabalhos domésticos, que incluía 

alimentação, conservação da casa, da roupa, transporte de água, requeria tempo e 

implicava em deslocamentos pela cidade. 

Tendo como ponto de reflexão o romance Cascalho, de Herberto Sales (1944 e 

1956) é possível identificar que as várias personagens femininas estavam inscritas no 

perímetro urbano e distante das áreas de garimpo, assinalando, como sinalizou Silva 

(2007), uma autonomia feminina nas ruas, o que necessariamente não significa que as 

mulheres detinham um domínio da vida pública. No romance e nas falas dos 

entrevistados foram apontadas inúmeras atividades desempenhadas pelas mulheres: 

cozinheiras, prostitutas, empregadas domésticas, curandeiras, professoras, quituteiras, 

rendeiras, lavadeiras, engomadeiras, bordadeiras, costureiras. Para além das atividades 

ditas femininas as mulheres aparecem em atividades ligadas ao comércio e a atividade 

garimpeira: donas de pensão, ajudantes e donas de vendas, feirantes, alqueladoras 

(negociantes de animais de carga), donas de garimpo, “fornecedoras” e garimpeiras. O 

que nos permite afirmar que as mulheres estavam presentes em diversos espaços, 

desempenhando tarefas imprescindíveis a sua sobrevivência, embora quase sempre 

desvalorizadas pela sociedade. 

Em Cascalho as atividades realizadas pelas mulheres dos garimpeiros, foco desse 

texto, iam desde os cuidados com a casa e os filhos à realização de variadas tarefas 

apontadas como fundamentais à manutenção da família, embora estas figurem como 

uma complementação à renda masculina. O romance aponta os inúmeros percalços 

enfrentados por estas personagens para desenvolverem as suas atividades, demonstrando 

que estas também foram afetadas com a crise. Este foi o caso vivenciado pela mulher de 

Salú, que devido ao fato do marido está há muito tempo “infusado”, não tinha dinheiro 

para comprar milho para as galinhas – que comercializava os ovos - acarretando a perda 

destes rendimentos. (Sales;1956, p. 89 ).  

 No romance, a mulher de Salú, que era lavadeira possuía quatro freguesias, mas 

como as roupas da casa de Seu Teotônio eram muitas se viu na contingência de 
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abandonar duas lavagens, recebendo assim 15$000 por mês. Sales ao destacar a situação 

dessa personagem, expõe os problemas vivenciados pelas mulheres num universo social 

excludente e a exploração do trabalho das lavadeiras. Estas, para aumentar a renda da 

família muitas vezes desenvolviam outras atividades, que resultavam na acumulação de 

jornadas de trabalho, correndo o risco de ainda serem apontadas como donas de casas 

relapsas. No caso da mulher de Salu, além de “lavar roupa pra fora”, possuía uma 

pequena plantação no quintal e criava galinhas para vender os ovos, entretanto, como 

não conseguia alimentá-las, vendeu a primeira galinha para comprar milho para as 

outras. Mas Salu, que nessa altura estava sem fornecimento, teve de lançar mão do 

dinheiro. Vendeu então, consecutivamente, a segunda, a terceira e a quarta 

galinha;(...) (Sales; 1956, p. 90)- Os grifos são nossos.  

A partir deste trecho é possível perceber que em muitos momentos o único recurso 

disponível à família resultava do trabalho da mulher, sendo comum aos garimpeiros sem 

fornecimento lançar mão deste dinheiro para poderem fazer o saco e irem tentar a sorte 

na serra o que reafirma o papel de provedora da mulher. 

As atividades femininas, embora desvalorizadas e com uma baixa remuneração 

eram mais estáveis que o garimpo e possibilitavam a algumas mulheres se aventurarem 

na garimpagem como “fornecedoras”. Nesse universo feminino, grande parte das 

referências aponta as prostitutas como as principais financiadoras de garimpagens, 

sendo incluída por Sales (1944) no grupo dos “fornecedores ordinários”, que dividiam 

com os garimpeiros os reveses da sorte. Também há em Cascalho (1956), referências às 

mulheres de garimpeiros fornecendo seus maridos. Este tipo de investida feminina 

ganhou uma maior notoriedade com a narrativa do garimpeiro João Ribeiro da Silva ou 

Seu João Canalão, sobre a história do seu casamento com uma costureira por nome 

Maria, que por temer que sua partida para o Maranhão, onde pretendia se arranjar, 

significasse o abandono, passou a financiá-lo no garimpo. 

Seu João nos conta que antes de “amigar” tudo que conseguia no garimpo ele 

gastava em cachaça, em roupas, de modo que não juntava dinheiro. Se encontrando em 

dificuldades financeiras resolveu partir para o Maranhão a fim de lá conseguir um bom 

emprego. Quando sua amiga soube de suas pretensões de partir chegou e disse: -Olha eu 

tenho que casar com você, eu gosto de você vamos fazer um negócio? 38 A proposta era 

de fornecer o saco para que ele se firmasse no garimpo, desistisse da viagem para o 
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Maranhão e em breve casasse com ela. Como de fato ocorreu. Feito o negócio do 

casamento Seu João logo pegou um diamantão no garimpo e Dona Maria demonstrou 

um interesse pelo valor da pedra, que pelos seus cálculos lhes renderiam uns 25 contos. 

Seu João, ao vender o diamante fez as contas da parte dela e guardou tudo junto numa 

mala. Como ela já tinha liberdade de ir ao quarto dele, mexeu nas roupas e achou o 

dinheiro pegando a sua parte. Fez tudo isto sem que ele soubesse ao mesmo tempo em 

que lhe prepara “uma surpresa”. Quando o mesmo voltou do garimpo no sábado recebeu 

a notícia de que se casariam no dia seguinte.39 

 O que torna a história de Seu João interessante é a forma autônoma e ousada com 

que a sua esposa deliberava a vida do casal. Dona Maria, possivelmente por temer a 

desistência do casamento por parte de seu marido após o bambúrrio, acreditando que 

este certamente se lançaria à vida mundana, decidiu por conta própria alugar uma casa, 

com a parte dela na venda da pedra, e marcar o casamento. Era ela também, como 

ressaltou Seu João, quem se responsabilizava pela vendagem do diamante. Os três anos 

que vivi com ela foi que dei sorte enorme no garimpo toda semana pegava e ela 

costurando, era costureira e fazia os trabalhos e ela me dava a feira e eu pegava o 

diamante. Num vendia não,  entregava a ela, resolvia tudo.40 

Os motivos apresentados por Seu João para deixar a vendagem do diamante a 

cargo de sua esposa aparecem ligados ao excesso de ciúmes que ela possuía dele, então 

para não arranjar problemas com a esposa ele lhe entregava o diamante. Provavelmente 

a decisão de ela mesma vender as pedras tenha se constituído numa forma de evitar que 

o dinheiro fosse desviado para a prostituição, já que Seu João afirma que ela era 

ciumenta, mas também era uma forma de exercer o seu papel de “fornecedora”. Dona 

Maria assumia plenamente a chefia de seu lar através das suas costuras, dos “trabalhos” 

que fazia e da vendagem dos diamantes dando-lhe autonomia em relação ao marido. 

Esta poderia como uma boa esposa não exigir sua parte na vendagem do diamante, mas 

a exigia e tinha consciência que do seu “fornecimento” dependia o marido. Este, embora 

afirmasse não gostar da esposa estando com ela porque era o jeito, permaneceu no 

“negócio” porque este era lucrativo, e lhe dava condições de arranjar fornecimento sem 

problemas, sem contar que segundo o mesmo, Dona Maria era uma mulher “sortita”, 

trazia-lhe sorte, elemento nunca desprezado no garimpo. 
                                                                                                                                                                   
38 Entrevista já citada. 
39 Idem. 
40 Idem. 
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3.2.3- O trabalho feminino entre a “cruz e a espada” 
 

Lindolfo Rocha em seu romance Maria Dusá (1910), ambientado entre Mucugê, 

Chique-Chique e Andaraí na década de 1860 retratou a história de uma próspera 

mulher-dama, que assim como muitas mulheres pobres chegou às Lavras tangida pelo 

sonho de enriquecimento, encontrando na prostituição uma oportunidade de melhorar de 

vida. Este romance, embora tenha o mérito de primeiro ter referenciado a presença 

feminina na garimpagem, diferentemente aos que lhe sucederam, tirou o foco da 

denúncia social. O autor defende os valores cristãos (Boudoux; 2008). A leitura de 

Rocha em torno, por exemplo, das profissões exercidas pelas mulheres que fugiam às 

normas preestabelecidas ao ocuparem tarefas ditas masculinas, revela representações 

preconceituosas que idealizam papéis “naturais” para cada sexo. Neste sentido a 

presença de mulheres na garimpagem, como a sua condição de prostitutas atentaria não 

somente contra à natureza feminina, mas especialmente contra a moral cristã que tinha 

na virgem Maria seu modelo de mãe e esposa. 

Barroso (2007) ao falar sobre a imagem construída sobre as mulheres garimpeiras 

informa que estas eram identificadas como prostitutas e/ou mulheres masculinizadas (o 

sexo era feminino, mas o gênero era masculino), pois não era permissivo que mulheres 

ditas de “família” se lançassem ao garimpo, uma atividade desgastante e que por exigir 

dispêndio de tempo prejudicaria a execução das obrigações da mulher no lar. As 

mulheres que trabalhavam nas tarefas caseiras tradicionalmente femininas pareciam 

correr menos perigo moral do que as garimpeiras, mas ainda assim corriam o risco de 

serem acusadas de donas de casa relapsas e mães desnaturadas. 

 Conforme visto nas páginas anteriores, o trabalho feminino por ser desvalorizado 

e mal remunerado exigiu uma acumulação de tarefas, de modo a que possibilitasse à 

mulher conseguir uma renda maior. As mulheres de que iremos tratar além de donas de 

casa e mães eram rendeiras, lavadeiras, empregadas domésticas, lavradoras, lenhadeiras 

e também garimpeiras, como disse Dona Zelita: “de tudo se fazia para ajudar dentro de 

casa”. Diante da estagnação econômica, o garimpo aparecia como mais uma 

possibilidade da mulher pobre poder aumentar a renda da família, sendo a inserção da 

mulher nesta atividade mais recorrente nos momentos de declínio, o que não significa 

dizer que não estavam presentes anteriormente. Era também quando relativamente era 
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mais aceito pela sociedade, haja vista a necessidade de sobrevivência do grupo familiar, 

porém não sem conflitos e imposições.  

 As mulheres de Chique-Chique para trabalharem fora de casa tiveram que 

inventar táticas de sobrevivência e/ou resistência em meio a redes de solidariedade e de 

vizinhança que se improvisaram mostrando-se essenciais frente à estrutura de 

dominação que as oprimiam. È esta história de submissão e transgressão que 

contaremos a partir de agora.  

 
3.2.4-O garimpo também foi trabalho de mulher: desvelando seus traços e tramas 

   

Em todas as culturas a mineração sempre é vista como um trabalho masculino, por 

ser duro, insalubre e requerer preparo físico. Então somente um ser biologicamente 

superior poderia suportar essas precárias condições: o homem (Carola; 2006). 

Entretanto, se o sexo é dado pela natureza, o gênero é convencionado pela sociedade 

(Castilhos e Castro; 2006) e no mundo das representações de gênero, há uma distância 

considerável entre o pensamento que prescreve comportamentos e a realidade dos 

papéis praticados cotidianamente na vida e no trabalho, especialmente quando se trata 

da história das camadas populares.   

De acordo com Fonseca (1997), apesar do trabalho feminino nas classes populares 

ser indispensável ao seu sustento, a mulher pobre estava cercada por uma aura de 

moralidade oficial completamente desvinculada de sua realidade. O salário minguado 

do marido só por um milagre conseguiria suprir as necessidades domésticas e a dona de 

casa ao tentar escapar à miséria com seu próprio trabalho estava sujeita a ser 

estigmatizada como mulher “pública” e/ou como donas de casa descuidadas. Em 

Chique-Chique as mulheres parecem ter encontrado formas de se inserirem no garimpo 

e em outras atividades que requeriam distanciarem-se do lar, sem deixarem de ser 

mulher, mãe e dona de casa. Dona Alda, Dona Joselita e Dona Mariana, por exemplo, 

para não deixarem os filhos sozinhos em casa, nem expô-los aos revezes da serra, 

encontraram nos laços de solidariedade e de vizinhança uma alternativa: (...)  Era assim 

trocada as três, um dia uma ia e uma ficava com as criança. No dia que não entendia 

nóis pegava as comidinha e levava pro garimpo eles ficava sentado num cantinho (...).41  

                                                        
41 Dona Alda. Entrevista já citada anteriormente. 
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A preocupação com os filhos era constante. Geralmente numerosos, constituíam 

preocupações tanto em torno de como criá-los, sustentá-los, quanto de onde e com quem 

deixá-los para cumprirem essa função por meio do trabalho. O revezamento encontrado 

pelas mulheres citadas era fundamental, ao menos enquanto os filhos fossem pequenos: 

Eu panhava lenha pra vender e ela também (não era só nóis não, eram muitas) Ela ia 

segunda feira eu ia terça, eu fui trabalhar garimpo também foi a mesma coisa (...)no 

outro dia que ela ia pra lenha eu ficava pra olhar os meninos(...)42. 

Com o crescimento das crianças, essa situação tendia a mudar, já que os mais 

velhos passavam a ajudar nas tarefas, que incluíam tomar conta dos irmãos mais novos: 

(...) mas quando os meninos cresceu nóis deu pra ir juntas, deixava os meninos dentro 

de casa, cada qual dentro de casa, mas os outros mais velho e nóis ia junto pra roça, 

pra lenha, pro garimpo.43  

 Através das falas transcritas acima é possível identificar dois fatores importantes 

que as unem: a preocupação com os destinos dos filhos e a realização do trabalho 

sempre em grupo de mulheres. O trabalho feminino fora do lar estava calcado em 

rígidos códigos de moralidade que o via como um fator de desagregação familiar, 

sobretudo por desviar a mulher de seus deveres de mãe. Se estes códigos eram mais 

rígidos entre as classes mais favorecidas, entre as camadas mais populares eram mais 

frouxos, em decorrência da própria necessidade de sobrevivência, porém não menos 

intensos. A própria necessidade de acionar as redes de relação de ajuda mútua, denota 

que estavam atentas ao bem estar dos filhos, inclusive o seu próprio trabalho tinha como 

fim a manutenção do lar. Com relação ao trabalho em grupos de mulheres, além de 

viabilizar um maior rendimento do serviço, era uma forma de se protegerem das más 

línguas, visto que a serra não era um lugar adequado para uma mulher. 

 Embora o “esquema de alternância” no cuidado com os filhos tenha possibilitado 

a mulher se lançar ao garimpo, os cuidados com o lar e os filhos foi um entrave a uma 

investida maior por parte da mesma na atividade extrativa. A mulher pobre por não 

dispor de dinheiro para contratar alguém que olhasse os filhos, contou com a 

solidariedade de parentes ou das vizinhas, entretanto mesmo se valendo deste recurso a 

execução de seu trabalho no garimpo era limitada, porque não era uma alternativa 

                                                        
42 Maria Ferreira França, 71 anos, entrevista realizada no dia 17 de novembro de 2008, na casa da 
entrevistada em Igatu. 
43 Maria José Jardim Azevedo, 74 anos, entrevista realizada no dia 17 de novembro de 2008, na casa da 
entrevistada em Igatu. 
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permanente. Muitas destas vizinhas provavelmente tinham muitos filhos e não teriam 

condições de assumir os cuidados dos filhos de outrem, sem contar que algumas delas 

também estavam inseridas no “esquema de alternância”. Diante destes fatores, as 

mulheres não poderiam dedicar-se exclusivamente à garimpagem por não poderem se 

ausentar por períodos muito longos, tendo que faiscar em serviços localizados próximos 

à vila. Esta foi a explicação, dada por Dona Zelita, quando questionei os motivos pelos 

quais ela não trabalhava junto com o marido: porque (ele) trabalhava de dia e eu não 

podia, tinha menino, ta entendendo? A casa cheia de filho, como era que deixava os 

filho pra ficar até mais tarde. Ele trabalhava pra lá, cada qual procurava seu mundo 

(...)44 

 O fato dos garimpos se situarem distantes do centro urbano permitiu a inserção de 

algumas mulheres no garimpo sem o consentimento dos maridos, como foi o caso de 

Dona Mariana. Esta nos revelou que seu primeiro marido não a deixava trabalhar no 

garimpo, por causa de não judiá com os meninos no sol, no tempo, na chuva, mas 

quando o marido saia para o “garimpo dele” ela deixava os filhos na vizinha e saia para 

o “garimpo dela” com outra mulher. Acontece que um belo dia o marido descobriu, para 

sua sorte a descoberta se deu da melhor forma possível: com o bambúrrio da esposa. Ai 

então como disse Dona Mariana foi o primeiro a ver o diamante e quem o vendeu. 

Nestas empreitadas nas serras as mulheres trabalhavam em grupos compostos por  

duas ou três, contando quase sempre com a ajuda dos filhos mais crescidos, e 

trabalhavam quase sempre por conta própria: não recebiam “fornecimentos”. Todavia, 

existiram casos de mulheres fornecidas, como revelou Seu Guina: (...) Umas tinha, 

(fornecimento) outras não (...). Otávio mesmo tinha umas três ai que dava uns 

fornecimento a elas. Fornecia a ela e os filho que ela não tinha marido, né?(...)45. 

Os casos de fornecimentos conforme ficou evidenciado foram destinados àquelas 

mulheres que não tinha em casa a figura do chefe de família, não se estendendo às 

mulheres casadas, possivelmente por se julgar que estas tinham o marido para lhes 

sustentar ou que, semelhantemente às siebeiras, retratadas por Sonilda Silva (2006), não 

eram contratadas por julgarem que as mesmas não desempenhariam bem serviços 

comumente destinados aos garimpeiros. Outro aspecto relevante que emergiu na fala de 

                                                        
44 Entrevista já citada. 
45 Aguinaldo Leite dos Santos, 70 anos, entrevista realizada dia 08 de fevereiro de 2009, no comércio do 
entrevistado em Igatu. 
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Seu Guina, foi também recorrente nas demais entrevistas e diz respeito ao fato da 

mulher não realizar a última fase da garimpagem, a lavagem do cascalho, considerado o 

momento mais importante do serviço de garimpo e a que requeria muita atenção para 

não deixar escapar o diamante. 

Pelas descrições dos trabalhos que realizavam nos garimpos, Dona Mariana, Dona 

Zelita e Dona Alda dominavam com destreza as etapas que desenvolviam. Inclusive no 

caso de Dona Mariana ela chegou a trabalhar, com o seu segundo marido, num dos tipos 

de garimpos mais temidos pelos garimpeiros: o garimpo de “gruna”. Este serviço foi 

descrito por Seu Binha como o mais perigoso, porque era realizado em grutas 

subterrâneas, contando apenas com um candeeiro para iluminá-las, correndo o risco de 

serem soterrados, picados por cobras, ou morrerem afogados. E foi com orgulho que 

Dona Mariana narrou o seu trabalho na gruna. 

 
Eu deitava, ficava lá acavacando a pedra, ficava tirando o cascalho mais ele 
debaixo da pedra. Ai nóis tirava o cascalho amontoado assim, depois enchia 
o saco de cascalho e eu pegava e ia infileirar na boca da lapeira que a gente 
entrava era uma lapona iguale desta casa agora a gente tinha que entrar 
deitada pra sair lá dentro. Eu botava um saco aqui, outro aqui até infileirar 
uns 12 saco agora eu deitava e empurrava eles de pé até sair o derradeiro 
saco pra fora quando saia ai eu saia também. (...)Ai agora ia amontoar pra 
hora de chover lavar. Este daí eu perdi, porque choveu de noite e carregou o 
cascalho todo46. 
 

Quando perguntei a Dona Mariana se ela fazia todas as etapas do garimpo ela 

respondeu que só não fazia lavar, pois é uma coisa tão difícil moça é preciso a gente 

saber bater corrida, é muito trabalho pra aprender apurar o garimpo. Acredito que 

para além da apuração ser um trabalho difícil, e de “ela não sabe lavar, só saber fofar e 

muntoar”, a restrição do trabalho feminino às duas primeiras fases do garimpo esconde 

limitações impostas pelo gênero. Mulheres como Dona Mariana ao trabalharem dentro 

de gruna, por exemplo, davam provas suficientes de que estavam aptas a serem 

garimpeiras, mas a divisão sexual do trabalho lhes impunha que lavar cascalho só era 

permissivo aos homens. Elas poderiam até estar no garimpo, mas não eram “garimpeiras 

completas”, não lavavam o cascalho, eram “curaus”. Podemos aventar também que a 

não lavagem do cascalho pelas mulheres estivesse ligado a uma espécie de “má sorte”47, 
                                                        
46 Entrevista já citada. 
 
47 Castro e Castilhos em Mulheres na mineração: restitutio quae será tamem, discorre sobre inúmeras 
superstições que considera a presença feminina na mineração como uma fator de má sorte, podendo 
ocasionar acidentes e mortes ou fazer desaparecer o minério. Herberto Sales (1944) ao retratar a história 
de Dona Hilda- descrita como uma mulher, atilada, enérgica, que fazia as vezes dum homem, que após a 
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que poderia fazer com que o diamante se escondesse na presença da mulher, e como a 

apuração era uma fase que exigia uma atenção redobrada não se podia por em risco o 

serviço.  

Esta aura supersticiosa, atrelada à suposta fragilidade feminina e a concepção de 

que o trabalho nas serras é masculino em função das duras condições em que se 

processa, contribuiu para a desvalorização do trabalho desenvolvido por estas mulheres, 

inclusive aos seus próprios olhos.   

A partir das entrevistas constatou-se que as mulheres que “trabalhavam o 

garimpo”, expressão comum em Chique-Chique, o fizeram em parceria com outras 

mulheres, como disse Dona Alda: “não trabalhava com homem não, é com mulher”. 

Com exceção de Dona Mariana que trabalhou com seu segundo marido, recebendo a sua 

parte no trabalho, as demais entrevistadas relataram não terem “trabalhado” com o 

marido. Contudo, estas mesmas mulheres ao longo de suas narrativas dão indícios de 

que estiveram ao lado dos pais e dos maridos no garimpo em algum momento de suas 

trajetórias, mas não as referenciam enquanto trabalho, era antes uma “ajuda” dada à 

família. Em caso de pegarem o diamante tanto na condição de filha, quanto na de esposa 

não tiveram parte no diamante vendido.   

É válido lembrar que a condição da dona de casa “ajudante” e a dona de casa 

“garimpeira” não foram muito discrepantes no tocante a ter acesso ao dinheiro auferido 

com a venda do diamante. As mulheres mesmo trabalhando por conta própria não 

possuíam autonomia para vender as pedras que por ventura pegassem. Estas eram 

comercializadas por seus maridos, por julgarem suas mulheres com poucas habilidades 

para tal fim. Em algumas falas, tanto dos homens, quanto das mulheres, houve indícios 

de que os maridos eram que davam o serviço às suas esposas, o que possivelmente lhes 

davam o status de “patrão”, todavia, não necessariamente as “sócias” recebiam a parte 

que lhes cabiam. Quando recebiam alguma coisa, a dona de casa acabava gastando nas 

necessidades mais imediatas da casa, logo o encontro do diamante, não chegava a 

representar uma realização individual da mulher, porque se inscrevia na lógica de 

obrigações familiares: Eu já peguei diamante, já peguei carbonato.(...) Ai quem vendia 

                                                                                                                                                                   
morte do marido gerenciou as propriedades deixadas pelo marido como o marido fazia em vida- afirmou 
que com a sua viuvez a serra que era rica despovoou-se e os diamantes sumiram. O “infusamento” dos 
garimpeiros foi explicado por Sales pelo fato dessa mulher ser amante de todos os garimpeiros que 
trabalhavam na serra. Após a sua morte, quando seu filho Germano assumiu o comando dos negócios a 
serra voltara a mesma agitação dos primeiros tempos. (p. 271/272).   
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ai era os marido, nera a gente não.(...)  ele vendia e a gente tinha de gastar dentro de 

casa, tinha muita precisão, tinha que comprar as coisa que precisava .(...) 48  

 O trabalho feminino por inscrever-se no âmbito das responsabilidades para com a 

família, elemento que o impulsiona e o justifica moralmente, não necessariamente 

rompe com os fundamentos patriarcais da família pobre, porque não desestrutura o lugar 

de autoridade paterna, mesmo que saibamos que foi através das atividades de costura, 

da renda de bilros, do crochê, da lenha, do roçado, da vendagem de bolos, do garimpo, 

que muitos lares foram alimentados. Estas atividades constituíram-se numa sobrecarga 

de trabalho às donas de casas, que para exercê-las teriam ainda que dar conta de suas 

obrigações domésticas, esforço que financeiramente não eram compensatórios. 

Entretanto, o que poderia ser um estimulo a “abandonarem o barco” foi antes um 

incentivo, no sentido de que pelo seu trabalho não veriam os filhos passando por 

privações. E nesta labuta cotidiana construíram laços de solidariedade, preservaram e 

reinventaram valores por meios de suas necessidades e experiências, num movimento 

contínuo de (re) emendar os fios e tecer a trama de suas vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                        
48 Dona Zelita.. Entrevista já citada. 
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Considerações Finais 
 

Este trabalho teve como foco central identificar e compreender as condições de 

vida e trabalho de homens e mulheres pobres da vila de Chique-Chique, hoje, Igatu, 

entre os anos de 1930 e 1950. Apesar de neste contexto, as questões referentes ao 

amparo trabalhista e ao fomento econômico terem ganhado uma maior visibilidade, os 

garimpeiros e a região lavrista não foram contemplados com estes benefícios. Muito 

pelo contrário. Os códigos de minas elaborados pós 1930, ao definirem a garimpagem, 

enquanto um trabalho individual, reafirmaram o caráter autônomo da atividade, 

destituindo o garimpeiro da condição de trabalhador e conseqüentemente do gozo dos 

direitos trabalhistas. Sem contar que, ao encarar a diminuição das taxas de exportação 

de diamantes, unicamente, pela via do contrabando e extravio, as autoridades 

governamentais adotaram uma série de medidas com o fim de regular todo o processo 

de comercialização de pedras preciosas, recrudescendo a já cambaleante economia 

diamantífera. Essa situação também gerou uma série de conflitos classistas, a exemplo 

do movimento que desencadeou o Projeto de Desapropriação das Minas, em 1950. 

Projeto este que ascendeu os ânimos na política daquele ano, cujos resultados significou 

o quase desaparecimento da vila de Chique-Chique.              

Com relação à classificação do trabalho desenvolvido pelos garimpeiros, enquanto 

um trabalho autônomo, entendendo que trabalham por conta própria, é possível 

depreender que na prática isto não se processava de tal forma. O garimpeiro não tendo 

de onde tirar o seu sustento e o da família teria que constituir parceria com um 

“fornecedor” que ao subsidiá-lo com uma provisão de alimentos, passaria a ter direito a 

50% do valor conseguido com a pedra. Esta relação de trabalho era desvantajosa por 

prender o trabalhador através do fornecimento. Contudo, esta era uma das poucas 

possibilidades dos garimpeiros continuarem a exercerem a sua profissão. 

Também em decorrência do caráter autônomo assumido pela garimpagem, tanto o 

governo, quanto o contratante do serviço não eram obrigados a prestarem assistência 

aos garimpeiros e as suas famílias em caso de acidentes ou doenças decorrentes do 

trabalho que desenvolviam nas serras. Nestes momentos, os laços de parentesco e/ou 

amizade constituíram-se em aspectos imprescindíveis à sobrevivência destes 

trabalhadores, que sem estes vínculos afetivos dificilmente teriam condições de 

resistirem a estes infortúnios.  
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Levando em consideração o contexto de crise que se instituiu em Chique-Chique e 

nas Lavras como um todo, tornando os fornecimentos cada dia mais escassos; o 

assalariamento do garimpeiro, as poucas possibilidades de emprego da mão de obra 

masculina na vila, dispêndio de tempo que exigia o trabalho do garimpeiro na serra, que 

o afastava constantemente do centro urbano e a própria inconstância da atividade 

diamantífera tornou o trabalho feminino inevitável e necessário. Apesar do trabalho 

feminino ser indispensável à sobrevivência familiar, a mulher pobre estava cercada por 

uma aura de moralidade que destoava da sua realidade e necessidades, estando sujeita 

aos estigmas de “mulher da vida” ou de donas de casas relapsas. Para trabalharem 

catando lenha e no garimpo, por exemplo, atividades ditas masculinas e que 

necessitavam distanciar-se de seus lares, as mulheres tiveram que contar com as redes 

de relação de ajuda mútua, de modo a não deixarem seus filhos sozinhos.  

Constatou-se que em muitos momentos o dinheiro auferido pelas mulheres em 

suas atividades foi o único dinheiro disponível à família e que permitiu às mesmas 

assumirem a chefia de seus lares e garantirem algumas vezes a permanência dos 

maridos na serra. Todavia, mesmo desempenhando tais funções o seu trabalho era visto 

como uma complementação à renda masculina, uma ajuda à família. Conhecer os 

destinos de áreas de mineração após enfraquecimento da atividade exploratória é um 

caminho para se compreender as condições de trabalho, e a inserção econômica das 

mulheres no garimpo e um passo para se compreender e valorizar o papel destas nestas 

realidades.  

Por fim, é valido salientar que, a condição de opressão a que homens e mulheres 

pobres estavam submetidos, não impossibilitaram, ou antes, estimularam estes sujeitos a 

estabelecerem alternativas de enfrentamento às adversidades cotidianamente 

experimentadas. Seja através das redes de solidariedade, do trabalho feminino, da 

investida ao trabalho infantil, transmutação temporária para atividades mais estáveis, do 

escamoteamento de diamantes e carbonatos, no não pagamento do quinto, os 

garimpeiros e garimpeiras burlaram e resistiram aos infortúnios da pobreza, minorando 

as suas condições de sobre (vivência).  
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Glossário 
 

Alugado: Trabalhador que recebe por diárias. Em caso de encontrar diamante não tem 

direito ao mesmo. 

Apuração: O mesmo que resumo, última etapa do processo da garimpagem. 

Apurar: (igual resumir) Lavar cascalho na batéia, (igual resumir) 

Arranjo da Manhã: Café da manhã improvisado.  

Bambúrrio: Achado de diamante e/ou carbonato de grande valor. 

Bateia: Gamela de madeira em forma de cone, utilizada para a lavagem do cascalho. 

Capangueiro: Comerciante de diamantes e carbonatos. Tinha este nome pela capanga 

onde levava os picuá. 

Carbonato: É um espécie diamantino de alto grau de dureza. É negro, opaco e 

geralmente poroso. Não se presta a lapidação. É empregado unicamente na indústria. 

Carumbé: Recipiente de madeira, empregado no transporte do cascalho do paiol para 

as batéias. 

Cata: O garimpeiro comumente chama catra. Escavação mais ou menos profunda, e 

esquadrejada, de acordo com a natureza do terreno. 

Capangueiro: Grande comprador de diamantes e carbonatos. 

Colchão de arrasto: esteiras, comumente utilizadas com colchão. 

Correr a praça: Buscar o melhor preço do diamante ou mercadorias que o oferecido à 

primeira vista. 

Curau: Garimpeiro iniciante, com pouca experiência. 

Dono de Serra: Capangueiro dono de terrenos diamantíferos. Tinha direito a receber 

20% pelas pedras extraídas em suas propriedades. Pelo código de 1940 esta 

percentagem cai para 10%. 

Faiscar- Garimpar esporadicamente. 

Faisqueira- Local das minas de diamantes; mesmo que cata e/ou cátrea.  
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Fornecedor: Aquele que “fornece” a alimentação e ferramentas para o garimpeiro em 

troca da “meia-praça”. 

Fornecimento: Nome dado ao sistema de meia-praça e/ou a provisão de alimentos que 

recebe do fornecedor (saco). 

Gruna: Todo e qualquer serviço subterrâneo. 

Grupiara: Depósito diamantífero localizado nas barrancas altas do rio ou encosta dos 

morros. 

Infusado: Garimpeiro que não encontra diamante a muito tempo, nunca o fez ou 

mesmo as pequenas pedras achadas não lhe renderam nada de substancial. 

Marrão: Martelo para quebrar pedras. 

Meia-praça: Sociedade constituída pelo garimpeiro, e seu fornecedor, que tem um 

papel de sócio capitalista. Nome dado ao garimpeiro submetido a esse tipo de contrato 

de trabalho.  

Monchão: Garimpo de terra firme em área afastada do rio. 

Mosquitador: Pequeno comprador de diamantes, comumente intermediário entre o 

garimpeiro e o capangueiro. Comercializa com pouca quantidade de dinheiro, em geral 

fornecido pelo capangueiro.  

Quinto: Ônus diamantífero, cobrado pelos donos da serra sobre produto extraído em 

suas propriedades, na base de 20%. Esta cobrança passou a ser de 10 % com o Código 

de Minas de 1940. 

Paiol: Local onde se amotoa cascalho.  

Picuá: Tubo cilíndrico que serve para guardar diamante feito comumente de imbé.    

Saco: Provisão de alimentos adiantada ao meia-praça como parte no contrato firmado 

com o fornecedor. 

Serviço: Trabalho de garimpo em geral. 

Sociedade: Ver meia-praça. 

Sócio: Ver meia-praça. 


